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hiszen angol szerző soha nem mondhat le iga
zán -  főleg, ha népszerű akar lenni -  a szara- 
cénelméletről. S ott a másik bájos, romantikus 
történet az út fölött ágaikkal összeérő fák lát
ványáról, mint a boltozott középkori tér elő
képéről!

Bármily olvasott is a szerző a középkori épí
tészettörténet és építéstechnika modern iro
dalmában, éppen ezek az elemek árulják el, 
hogy végül is egyre megy számára, mi hova il
lik: a lényeg az, hogy „középkorias”, „korhű” 
legyen. Senkit ne tévesszen meg a sok-sok 
részlet: nem a középkori hangulat hordozói
val van dolgunk (mint a már említett Walter 
Scottnál vagy Victor Hugó középkori Párizsa 
bán, ahol soha nincs szó ilyen kínosan hajszolt 
hitelességigényről), nem is középkori eszmék 
és ezek szimbolikus hordozói ütköznek egy
mással (mint Umberto Eco regényében, ahol 
az időbeliség tudatos kiküszöbölésével válik 
egyidejűvé, ami nem az). Szenvtelen, közép
kori stílusú Disneyland ez, modern „hangu
lat" és modern „eszmék” díszlete. És rossz re- 
gény.

Talán nem annyira, mint magyar fordítás
ban, amely -  legalábbis az építészeti terminus 
technicusok visszaadásában -  pontatlan és ho
mályos. Feltehetőleg másban is. Ára: 260 fo
rint. Panofsky híres könyve Gótikus építészet és 
skolasztikus gondolkodás címmel 1986-ban még 
35 forintért jelent meg. Igaz, szövege, a jegy
zetekkel együtt is csak 50 oldal, míg Ken Föl
tett könyve 798 sűrűn szedett oldalt számlál.

Marosi Ernő

A HÓI M l novellapályázatáról

Több olvasónk érdeklődésére közöljük, hogy 
pályázatunkra, amelynek határideje 1991. 
május elsején járt le, mintegy ezer novella ér
kezett. Az írások kritikai értékelését csak má
jus elseje után kezdhettük el, eredményhirde
tésre a későbbiekben kerül sor. -  A HOLMI ál
talános gyakorlatához híven minden pályázót 
személy szerint is értesíteni fogunk.

MOSTANTÓL FOGVA 
EZ LESZ A MÚLT

Hatvanas évek

Új törekvések a magyar képzőművészetben 
Kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában 
1991. március 14.-június 30.
Képzőművészeti Kiadó -  MNG, Ludwig Múzeum, 
Budapest
A műtárgylistát összeállította és a kiállítást rendezte 
Beke IÁszló, Dévényi István, Horváth György 
A dokumentumfotókat válogatta 
és a katalógust szerkesztette Nagy Ildikó

F. kiállítás, illetve az ahhoz kapcsolódó kataló
gus nem pusztán az 1991-es szezon kiemel
kedő fontosságú eseménye -  hiszen annak 
tárgya a főcím szerint a hatvanas évek művé
szete -, hanem a kortárs magyar művészettör
ténet által a jövőben feldolgozandó periódu
sok egyike, egy immár végre pusztán tudo
mányos megfontolásokon alapuló monográ
fia részeként.

A tárlat azonban az alcímnek megfelelően -  és 
előre kell bocsátanom, hogy megítélésem sze
rint sajnálatosan -  nem a hatvanas évek egé
szével, hanem csak az „új törekvésekkel", vagy, 
mint Beke László a katalógusban közölt sze
rencsésebb című tanulmánya állítja, a „rejtett 
dimenziókkal" foglalkozik. Á hatvanas évek 
szellemi térképének, a művelődéstörténeti 
háttérnek a felvázolására és a művészettörté
neti elemzésre a katalógus tanulmánygyűjte
ménye, dokumentumközlése, kronológiája 
hivatott.

F. szerint a munkamegosztás szerint -  
mellyel kapcsolatos kritikai észrevételeimet 
nem hallgathatom majd el -  e tárlaton a ren
dezők elsősorban a stílustörténeti és stilisztikai 
összefüggéseknek megfelelő elrendezést te
kintették feladatuknak, s a katalógus szövegei 
szolgálják a korszakkal mélyebben is megis
merkedni vágyó olvasókat.

Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy ez
zel a kettéválasztással a tárlat rendezői akarat
lanul is megkerülték azt az egyébként feltétlen 
említésre méltó kérdést, hogy milyen típusú 
csoportfogalomnak is tekinthető a „hatvanas 
évek”. Mindenekelőtt azonban a kiállítást kell 
bemutatnom és ismertetnem, majd értelmez
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nem a művek bemutatásának e módját, hogy 
utóbb megfogalmazhassam kritikám lényegét is.

Mit is jelent a stílustörténeti, stilisztikai elv 
uralkodóvá tétele? Elsősorban azt, hogy a ké
pek és szobrok egymás mellé helyezésekor 
formális szabályokat léptetünk életbe, s azo
kat, amikor lehetőség nyűik rá, mintegy „ge
nealógiaiig", a rokonsági fokok metaforájá
nak megfelelően, „családok” szerint táljuk a 
nézők elé. Természetesen egy ilyen osztályo
zási elv sem lehet -  mint a tárlaton is látjuk -  
maradéktalanul következetes, ám az esetek 
nagy részében komolyan ragaszkodtak hozzá 
a rendezők, arra téve kísérletet, hogy a külön
böző tendenciák és összefüggések ennek meg
felelően váljanak érzékelhetővé, kitapintható- 
vá. Mindez annyit jelent, hogy a rendezők 
nem pusztán egyes életműveket, hanem stílu
sokat is reprezentálni kívántak. Adandó alka
lommal ez arra vezethet -  amint meg is történt 
néhányszor -, hogy a stílusfogalom élettel ki
töltése, bizonyítása végett láthatunk egy-egy 
művet, akkor is, ha az egyébként önmagában 
véve gyenge, azaz jó néhány kép inkább teo
retikus megfontolások eredményeként szere
pel e kiállításon, mintsem autonóm értékénél 
fogva.

A Magyar Nemzeti Galéria földszinti, U 
alakú teremsorának első, elkülönített terére 
azonban még teljesen érthető módon nem ez 
az elv jellemző, hiszen a stílushomogeneitás a 
hatvanas években fellépő több nemzedék kö
zül az első, az Európai Iskolához, illetve a Ga
léria a Négy Világtájhoz tartozó alkotók be
mutatásakor nyilván erőszakolt, külsőleges, 
tehát sikertelen lett volna. F. nemzedék, a két 
egymással szorosan összefüggő közösség tag
jait nem sorolhatjuk egyetlen stflusfogalom 
alá, ezek az alkotók valójában a legkülönbö
zőbb irányokhoz kötődtek. Azok a tradíciók, 
amelyek e nemzedék alkotásait befolyásolták, 
a századelő mélyéből, illetve a harmincas
negyvenes évek európai művészettörténeté
ből származnak. Illés Árpád vagy Lossonczy 
Tamás, Gyarmathy Tihamér, Jakovits József, 
Vajda Júlia, Anna Margit, Martyn Ferenc, 
Barta Lajos, illetve Vaszkó Erzsébet a kény
szerű szünetek és pályamódosítások után is 
folytatták 1949-ben félbeszakított munkássá
gukat. Ekkori munkáik tehát továbbra is az 
abstraction création, a bioromantika, a szür
realizmus és a késő konstruktivizmus világai

ra, stílusaira utalnak vissza. Az e nemzedék
hez, illetve csoportokhoz kötődő alkotók kö
zül -  Korniss mellett -  valóban elsősorban Bá
lint Endre és Gedő Ilka volt az, aki a hatvanas 
években radikálisan új törekvésekbe kezdett. 
Ekkortájt bontakozott ki teljes gazdagságában 
Bálint Endre a vajdai ,Jionstruktív szürrealista te
matika" nyomán létrehozott „nosztalgikus szür
realizmusa" (Szabadi Judit), illetve ugyancsak 
ez idő tájt folytatta évtizedes szünet után a fes
tészetet Gedő Ilka, akinek művészete szoro
san összefügg a bioromantika, illetve a láto- 
másos szürrealizmus világképével.

Ennek megfelelően az első teremben nin
csen domináns stílus, a képek közötti összc- 
függéseket a hajdani együttes élmény, a közös 
indulás, tehát a generációs összetartozás te
remti meg. Valószínű, hogy e személyes kötő
déseken túl immár a stíluskrítikai, illetve a 
technikai, elsősorban felületkezelési rokonsá
gok voltak azok, amiért az idősebb nemzedék 
alkotóinak e művei mellé került Karátson Gá
bor, illetve Kováts Albert és Schéner Mihály 
egy-egy műve. Az ő festményeik valóban 
összecsengenek Vajda Júlia, illetve Gedő Ilka 
absztrakciójával, a roncsolt és tépett felületek 
párhuzamai nem pusztán üres analógiák.

Kevésbé tűnik indokolhatónak, hogy miért 
került Borsos Miklós jellegzetes márvány- 
tömbje Gyarmathy és Lossonczy absztrakciója 
közé, amint követhetetlen számomra Maróti 
János és Megyeri Barna műveinek az Európai 
Iskola közegében való elhelyezése is. Hiszen a 
távoli Henry Moore-os asszociációkat keltő 
Maróti-szobor, illetve a tragikusan fiatalon 
elhunyt Megyeri alumíniumhajtogatásokból 
összeállított absztrakt plasztikái, melyek a hat
vanas évek elsősorban calderi mobiljaival mu
tatnak összefüggéseket, épp a rokonsági 
szempontokat figyelembe vevő kiállításrende
zési szabályoknak megfelelően indokoltabbak 
lettek volna Csutoros Sándor vagy Türk Péter 
azonos ihletettségű művei mellett. Azt pedig, 
hogy Megyeri Barna még kiállított az Európai 
Iskola Fiatalok című csoportkiállításán, a né
zők közül már csak igen kevesen tudhatják. S 
itt még egy megjegyzést kell tennem. Általá
ban értelmetlennek tartom, ha a kiállításkriti
ka pusztán a névsorok újraírásában, kiigazítá
sában, felülbírálatában látja feladatát, de eb
ben az esetben mégis kivételt kell tennem. 
Semmi sem indokolhatja ugyanis például Fe
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kete Nagy Béla teljes mellőzését, illetve Gedő 
Ilka és főként Vaszkó Erzsébet bemutatásának 
ilyen mértékű meghökkentő redukcióját. Az 
utóbbi két művész pusztán egy-egy kisméretű 
festménnyel szerepel e tárlaton.

Fekete Nagy Béla egész sorsa, különösen 
bátor élete és szomorú pályája paradigmati- 
kus- érvénnyel mutatja meg a baloldali abszt
rakt művészek sorsát a háború előtti és utáni 
Magyarországon. Gedő Ilka és Vaszkó Erzsé
bet pedig -  úgy vélem -  nem pusztán az én ér
tékrendem szerint sokkal nagyobb, korszako- 
sabb jelentőségű festők annál, mint amit ez a 
tárlat mutat. Talán nem tenném mindezt szó
vá, ha a tárlat rendezői bizonyos esetekben 
vagy teljesen indoklás nélkül, vagy pusztán a 
formális rendezőelveknek engedve, nem mu
tatnának be, s nem csekély számban, olyan al
kotókat, akiknek jelentősége semmiképp sem 
éri el nem pusztán e két művészét, de a tárlat 
nagy részének átlagát sem. Hiszen Pásztor Gá
bor, Gy. Molnár István, Vagyóczky Károly 
vagy Fenyvesi Tóth Árpád grafikái ellen sem
mi kifogásom nem lehetne egy, a magyar gra
fika történetét részletesen feldolgozó kiállítás 
keretei között, de nem sok helyük van egy 
olyan reprezentatív válogatásban, ahol példá
ul olyan nagyságrendű mesterek, mint Bar- 
csay, csupán egyetlenegy képpel szerepelnek.

Ugyancsak részben felelhet meg a stílustör
téneti elveknek a második téregység, melynek 
egy részét a tárlat egészéhez képest érthetet
len eklektika jellemzi. Mintha részben ide ke
rültek volna mindazok az alkotások, amelyek 
egyetlen nagy stílusirányzat formális csoport
jába sem bizonyultak besorolhatónak. Sché- 
ner Mihály itt is szerepel -  egy kiváló art bru- 
tös asszociációkat keltő alkotással -  közvetle
nül Tóth Menyhért három vörös-rózsaszín, fi- 
guratív, súlyos elementáris erejű vászna mel
lett. Előttük Vigh Tamás két kisméretű torzó
ja , illetve az Alföld NÉPÉ-nek egyik modellje 
látható, Vilt Tibor kisplasztikája és Varga Im
re  Erőltetett MENET-ének közvetlen közelé
ben.

A terem másik oldalán a magyar grafika 
pár jelentős lapját láthatjuk, s itt már helytálló 
s revelatív a stílustörténeti elrendezés, érzéke
nyek és figyelemébresztők az összefüggések, a 
párhuzamok, illetve az eltérések. Kassák, Bá
lint Endre és Ország Lili fotómontázsai, kollá
zsai, illetve Major János és Maurer Dóra réz

metszetei valóban összefüggéseket mutatnak. 
Ez az elrendezés a művészi világok és generá
ciók közötti párbeszéd egyik legszebb és leg- 
harmonikusabb esete. Kassák, Bálint, illetve 
még részben Ország Lili klasszikus konstruk
tivizmusból örökölt formateremtő elvei, majd 
annak a szürrealizmus tapasztalatán átszűrt 
változatai, valamint a rézkarcokon is koncep
tuális montázst alkotó Major műveinek hatása 
sokszorosan felerősítik egymást. Major met
szőén rosszhiszemű, gyötrelmes, önemész
tő világa, a rézkarc nagyfokú technikai fö
lényt sugárzó használatán, illetve a képele
mek montázskénti összeütköztetésén alap
szik. Maurer Dóra biológiai, amorf formákból 
létrehozott metszetei is azt mutatják, hogy a 
korszakban még élő hagyomány volt a szürrea
lizmus,
kus avantgárd eljárásai, képszerkesztési elvei.

Az első teremsort -  mintegy az U alaprajz 
első szárát -  lezáró harmadik térben Schaár 
Erzsébet, Vilt Tibor, Berczeller Rudolf egy- 
egy kisplasztikájától eltekintve már a pályáját 
ekkor kezdő új nemzedék alkotásai dominál
nak. Itt az uralkodó elem a fasizmus. A lírai, 
impresszionisztikus absztrakció lendületes, de 
mindenképpen puha formákat és elsősorban 
pasztellszíneket használó alkotóinak művei 
kerültek sorra egymás mellé. Hortobágyi 
Endre, Bak Imre, Attalai Gábor, Nádler Ist
ván, Molnár Sándor festményeinek sorával 
szemben Kokas Ignác Ginza-mitológiájának 
egyik kiemelkedő darabja látható. így ironi
kus módon pontosan érzékelhető itt is, hogy 
milyen mesterségesek is a mozgalmi, szubkul
turális különbségek, ha ennyi évvel később 
magukkal a művekkel szembesülünk. Hiszen 
a tompán ragyogó felületek mögül itt is, ott is 
előtör a romantikus hevület, az új nemzedék 
számára az absztrakció kalandja -  bárhogyan 
értették is azt, és bármilyen csoporthoz tartoz
tak is -  hatalmas felszabadulást hozott, illetve 
feszültséget teremtett, s ma is átüt mindkét él
ménytartomány e képeken. Molnár Sándor 
hatalmas vászna -  szemben Lossonczyéval -  
mintegy már azt bizonyítja, hogy a kiállítás 
rendezői szerint milyen kiemelkedő szerepet 
játszott a korban az absztrakció, amelynek kü
lönböző fajtái, eltérő típusai a hatvanas évek 
modern művészetének alaptémái, mítoszai 
lettek.

Közvetlenül e művek mellett, mintegy a
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„fordulóban”, a középső teremsor nyitánya
ként helyezték el Kondor Béla két nagy vász
nát, metszeteit, illetve mobilját. Kondor óva
tos kiemelése és térbeli elkülönítése egyéb
ként teljesen indokolt, hiszen e művész egész 
életében levált a mindig nagy rajokban, hul
lámokban érkező, csoportokban tevékenyke
dő művészekről, s hangsúlyozta kívülállását, 
mint ő maga sokszor mondta, „modemelle- 
nességét”. Megrendítő magánya persze egy
ben autonómiájának záloga is volt. Művészete 
e tárlaton is kikezdhetetlen kortalanságában 
ragyog fel. Kondor az, akinek bemutatása 
mindig teljesen indokolt és sikeres is a múze
umi környezetben, abban a térben, amely már 
nincs és nem is lehet tekintettel a szubkultú
rák mitológiájára, a másodlagos információk 
segítségére. O volt az, aki soha nem alkotott 
mást, mint zárt, autonóm műalkotásokat. 
Munkásságára nem volt jellemző a gag, az ins
tallációk túlzott használata, az environne- 
ment, tehát a táblakép utáni korszak új vilá
gának különböző műfajai, s művészete e pár 
képen át is teljes erejével ragyog. Ebben az el
rendezésben szintén önálló „epizódként” hat 
Pauer Gyula Marcel Duchamp-ra utaló, szo
borvázlattal teli ládája. A Henry Moore-ra és 
a korszak magyar szobrászatára -  így többek 
között Somogyi Józsefre, de Varga Imrére is -  
utaló gyötört emberalakok, biológiai roncsok 
között már szerényen meghúzódik a láda 
egyik sarkában a pszeudo kocka is. Ennek egy 
másik változatát pár teremmel később külön, 
a korszak főműveit megillető térben is kiállí
tották a rendezők. E ládányi szobor mintha 
ironikus módon is illusztrálná azt a hatalmas 
változást, ami e korszak eredményeként ek
kortájt ment végbe a magyar szobrászat törté
netében.

Az új teremsor egyik oldalán az absztrakt 
expresszionizmus ihletettségében fogant al
kotások kerültek egymás mellé, Frey Kriszti- 
án.Tót Endre, Keserű Ilona és Hencze Tamás 
művei. Utóbbi három alkotó majd, újabb stí
lusfordulataiknak megfelelően, még visszatér 
e kiállításon. Az, hogy ez a többszörös bemu
tatás indokolt-e vagy sem, ebben a koncepci
óban fel sem vethető. Mindez a stílusok szerin
ti elrendezés elkerülheteden velejárója. Más 
kérdés, hogy ez aztán adandó alkalommal 
óhatatlanul is a háttérbe szoríthatja azokat az al
kotókat, akik nem változtattak látványosan stílust,

vagy azt épp nem a rendezők kategorizációjá- 
nak megfelelően tették.

Donáth Péter e tér centrumában elhelye
zett égetett absztrakt „korongja” pontosan rí
mel az absztrakt expresszionizmus képeire, 
közös bennük a kirobbanó feszültség, a leple
zetlen indulat. Ez a fajta nonfigurativitás épp 
e magyaros tradíciókból eredő tasizmus lá- 
gyabb, szűrtebb világával áll szemben.

A teremsor másik oldala, szemben a külön
böző stílusú absztrakciókkal, a kalligráfiáé. 
Csáji Attila egy műve nyitja e sort, s az ő sze
replése kapcsán egy pillanatra ismét meg kell 
szakítanunk a „tárlatvezetést". Hiszen épp 
Csáji az, akinek egykori fontos szerepe alig de
rülhet ki a mai néző számára, legfeljebb a ka
talógusban közölt. Nagy Ildikó által készített 
remek inteijú nyújthat valamiféle segítséget. 
Holott Csáji, a szervező és a kiállításrendező 
éppolyan múlhatatlanul fontos és központi 
szerepet játszott ez idő tájt, mint Erdély Mik
lós vagy Szenyóby Tamás, akiknek jelentősége 
ezen a kiállításon ugyancsak halványan, alig 
érzékelhető.

Csáji műve után Ország Lili héber kallig
ráfiákból, asszociációkból rótt panaszfalai kö
vetkeznek, majd a sort Veszelszky Béla me- 
tafizikus-imaginárius impresszionizmusa, el
vont tájfestészete, illetve Korniss munkái foly
tatják. Ország Lili e két művénél -  melyek az 
MNG tulajdonában vannak -  természetesen 
lehetett volna sokkal jelentősebbet is találni, 
legfeljebb ennek az intézménynek a falain kí
vül. Sajnálatos módon -  s nem pusztán ebben 
az esetben -  a rendezők a Magyar Nemzeti 
Galéria gyűjteményének „reklámját" előbbre- 
valónak tekintették a művész érvényes bemu
tatásának szempontjánál.

Korniss európai iskolás társaitól való elvá
lasztását én teljesen indokoltnak tartom, hi
szen ekkortájt valóban ő volt a „mester”, az a 
művész, akitől talán a legtöbbet és legfonto
sabbat tanulták az absztrakció új világát elsa
játító fiatalabb nemzedék tagjai. Kassák mel
lett valóban tőle lehetett megtanulni az éles 
kontúrok, a monokróm felületek jelentőségét 
és jelentés-összefüggéseinek bonyolultságát. 
Ugyancsak ő volt az, aki ekkortájt a legradiká
lisabban váltott, nemzedékének tagjai közül 
az ő munkássága újult meg a leghatásosabban. 
Épp ezért ennyiben ellentmondanék Béke 
Lászlónak, aki a katalógusban közölt tanul
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mányában -  2 2 . oldal -  a szentendrei prog
ram, a konstruktív szürrealista festészet „leg
következetesebb végrehajtóját" látja Korniss De
zsőben. A megfogalmazás némiképp szeren
csétlen, hiszen a „konstruktív szürrealista temati
ka” elveinek rögzítőjét és gyakorlati kidolgo
zóját, Vajdát csupán korai halála akadályozta 
meg abban, hogy mintegy önnön festészete 
„legkövetkezetesebb végrehajtója” legyen. Más
részt viszont, immár Vajdától függetlenül, én 
Korniss nagyszerűségét épp a próteuszi meg
újulási képességben látom, amint azt e kallig
ráfiák is bizonyítják.

A kalligráfiák sorával szemközti terekben 
az expresszív után a konceptuális absztrakció 
néhány darabja következik. Ennek a váltás
nak megfelelően Gulyás Gyula és Csiky Tibor 
szobrai, Hencze Tamás és Turk Péter festmé
nyei, gipszreliefjei, illetve némiképp idegen 
elemként Csutoros Sándor lógatott plasztikái 
kerültek egymás mellé. Indokolatlannak tű
nik itt Molnár Sándor nonfiguratív műve, hi
szen a Rothko ihlette felületre csak kevéssé 
jellemző a monokromitás. Szemben a koncept 
mindig deklarált elvszerűségével, ez a kép is, 
a minimális információk ellenére, nagyfokú 
belső gazdagságával tüntet. Türk Péter gipsz
lapjai -  melyek talán Jovánovics műveinek 
egyedüli előképeiként tarthatók számon a 
modern magyar művészet történetében -  éles 
és ennek megfelelően hatásos ellentétben áll
nak Donáth Péter három fekete korongjával, 
a geometrikus kontúrok és az égetett amorf 
formák antitézisei gazdagítják egymást. A ki
állítás e részen meghaladja az „áruházi kata
lógus” állandóan fenyegető kísértetét, amely
ben az egymásra következő „fejezetek” sor
rendjét csupán a megszokás indokolja.

A középső teremsort lezáró térben a kor
szak talán legfontosabb s az addigi absztrakt 
irányzatokat is mintegy beteljesítő tendenciá
ja látható: a geometrikus törekvéseké. Az át
vezető „elem” itt Haraszti István mobilja. Ha
raszti allegorikus-ironikus konstruktivizmusa 
a hatvanas évek magyar szobrászatát megújító 
életművek közül egyike a legfontosabbaknak. 
A geometrikus absztrakció sorát ezután Bar- 
csay KÉPARCHiTEKTÚRÁ-ja nyitja, s ez az elren
dezés is arra utal, hogy a szentendrei mester 
időnként „földszagú”, szinte Nagy Balogh 
színvilágát idéző tájfestészetének elemei, illet
ve síkkonstruktivizmusa mindig szerves, szin

te természetes egységben állottak egymással. 
Talán még egy ismertetés keretei között is 
megengedhető annyi szubjekdvitás, hogy 
Barcsay az a művész, aki egy, a különböző cso
portok és irányzatok harcának lezárulása utá
ni korban a „legnagyobb karriert futhatja be”, 
elsősorban az introvertált fegyelem, másrészt 
a „Nagy Mű” iránti makacs és megrendítő 
küzdelme okán.

A geometrikus absztrakció művei között 
természetesen újra feltűnik Nádler István, 
Deim Pál, Keserű Ilona, Bak Imre, illetve Fajó 
János, aki teljes joggal foglal helyet Kassák ké
sei művei mellett. Valóban ő volt a mester 
egyeden, a sző szoros értelmében vett tanítvá
nya.

A magyar szürnaturalizmust bemutató te
remben hat a legszerencsédenebbül a stílus
kritikai elv, hiszen az bumeránghatást ered
ményez. Szabó Ákos, Lakner László, Csernus 
Tibor, Konkoly Gyula, Csáji Attila, Gyémánt 
László művei ilyen töménységben és így elhe
lyezve inkább kiolyák az egyes képek jelen
tését, mintsem felerősítenék azt. Tudjuk, hogy 
e kiállításon látható összes irányzat és stílus kö
zül ez az egyetlen, amelynek csak távolról van
nak nyugat-európai megfelelői, s amely ilyen 
élességében, e megfogalmazásában nagyon is 
magyar, helyi eredmény. A lokális műhely szű
kösségének érzését, a szorongató hatást ez az 
elrendezés abszurd módon erősíti tovább. Hi
szen a hatvanas évek elejének ez az áramlata 
volt az, amely elsősorban a Bernáth Aurél-i 
örökség feldolgozásán fáradó, a teljes elzárt
ságon és provincializmuson túllépni igyekvő 
néhány alkotó heroikus teljesítményeként ért
hető. Ennek megfelelően ez az a terem, ahol 
a néző -  talán megengedhető a tapintatlan ha
sonlat -  leginkább egy hifiáruház polcai között 
érezheti magát. Ott az azonos funkciójú tár
gyak designjának apró eltéréseit vizsgálhatja, 
itt pedig egy-egy technikai fogás, apró trükk 
továbbfejlesztésének, átvételének, átalakításá
nak hogyanján merenghet. Holott éppen 
Csernus, Lakner és Gyémánt különbségei a 
fontosak. Gyémánt CoSMOPOUS-ának ele
gáns, némiképp már popos felületessége, el
túlzott könnyedsége szemben áll Lakner szin
te abszurd módszerességével vagy Csernus 
gyötrelmes szorongásaival.

A már említett pár magyar grafikai lap, 
melyet szinte véletlenszerűen válogattak ki a
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korszak hatalmas terméséből, ugyancsak itt 
kerül bemutatásra, olyan fontos alkotások tár
saságában, mint Baranyai András testrészle
tek felnagyításából álló sorozata, vagy az 
ugyancsak riasztóan fiatalon elhunyt Ficzek 
Ferenc konceptuális nonfiguratív lapjai, illet
ve Bencsik István TüRZÓ-ja.

A kiállítást végül a pop-art, illetve a radiká
lis avantgárd művei zárják, mintegy a hetve
nes évek világába való átvezetésként. így az 
utolsó termet Konkoly Gyula, Jovánovics 
György, Lakner László és Altoijai Sándor mű
vei uralják, azt példázva, hogy az évtized alko
tásainak java nemzetközi mértékkel is elsőran
gú, nincsen miért kisebbségi érzést éreznünk, 
s nem kell úgy gondolnunk, hogy festésze
tünk adandó alkalommal nem tartozik bele -  
a nem ismertségtől és az el nem ismertségtől 
függetlenül -  a kortárs európai művészet él
vonalába.

Ugyanakkor a néző, itt már kifelé ballagva 
a teremből, hogy beleütközzön az olasz és 
osztrák turisták özönébe, azon is elgondolkoz
hat, hogy hányán is emigráltak vagy haltak 
meg idő előtt. Csemus, Lakner, Szentjóby ne
ve bizony okot ad a szomorúságra. Ugyancsak 
feladatot jelent a halálos betegségből az ön- 
gyilkosságba menekülő Altoijai Sándor képé
nek értelmezése, hiszen a gyagyaizmus meg
alkotója talán minden más társánál pontosab
ban reagálta le a közép-Kádár-korszak kibír
hatatlan kisszerűségét, szinte metafizikaivá 
növekedett elhülyülését. Altoijai munkássá
gában épp az a megrendítő, hogy ő épp a gya- 
gyák világképét kívánta megörökíteni, s abból 
a tapasztalatvilágból szerette volna létrehozni 
maradandó, érvényes művészetét.

A múzeumi elrendezés a felelős azért, ha 
Szentjóby Tamás és Erdély Miklós művé
szeténekjelentősége e keretek között alig ér
zékelhető. Hiszen a  konceptuális művészet 
dokumentumai valószínűleg nehezen nyílnak 
meg a naiv néző számára. Annak, aki tudja, 
hogy ki volt Szentjóby Tamás, nyilván jólesik 
magállnia a KENTAUR alkotójának, a magyar 
filmművészet máig komolyan nem vett rende
zőjének itt látható H úló víz című „szobra" 
vagy a VÉRES FILM tekercsei előtt. De mindez 
önmagában véve a rideg márványfalak között 
és a  spotok éles fényében alig érthető, csak ne
hezen értelmezhető.

De mi is az, ami e kiállításban feltétlen ki

tapintható, mi az, ami világossá válhat az át
lagnéző számára? Hiszen függetlenül a rend
szerváltás előtt már elkezdődött szakmai 
munkától, attól a hatvanas évek tevékenysé
gét bemutató kiállítássorozattól, mely elsősor
ban a székesfehérvári István Király Múzeum 
keretei között folyt (Kovalovszky Márta és Ko
vács Péter), Pesten a Galéria jelenlegi kiállítása 
az, ahol ilyen mennyiségben, ilyen gazdagon 
először látható e korszak termése. Épp ezért a 
tárlat jelentősége hatalmas. Függetlenül kritikai 
megjegyzéseimtől, azok jogosultságától vagy 
elháríthatóságától, e bemutató legnagyobb 
érdeme az, hogy világosan bebizonyítja: a ma
gyar művészet eddig félárnyékban maradt 
„rejtett dimenziói" immár a nyilvánosság éles fé
nyében is megállják a helyüket. Az avantgárd 
szcénájának értékei javarészt nemcsak helyi 
értékek voltak, nemcsak a különböző szubkul
túrák tartották fenn, s nemcsak az ellenkultú
ra, a politikai polarizáció igazolta őket. A mú
zeumi létet, az örökkévalóságnak szánt bemu
tatás körülményeit is kiállja e művek java ré
sze, s az bizony már besorolhatóvá válik a min
dig átalakuló nemzeti művészet fogalmába. A 
már hosszú évek óta elfogadott mesterek, 
Kassák, Korniss, Bálint művészete nem pusz
tán epizód, hiszen olyan nagyságrendű alko
tók állnak mögöttük, mint Keserű Ilona, Jo
vánovics, Csemus, Lakner vagy Altoijai.

Azonban nem az én feladatom, és főként 
nem e hasábokon, hogy új értékrendet állítsak 
fel, s az elénk tárt reprezentációból egy még 
szűkebb lista kiválogatásával megalkossam az 
igazán igazultak egyik lehetséges névsorát. A 
jelen kritika tárgya a kiállítás, annak a koncep
ciója, s azt hiszem, az ismertetés után rátérhe
tek fontosabb kifogásaimra.

A kiállítás koncepciója ugyanis, immár füg
getlenül az elrendezés elveitől, magában rejt 
egy kimondatlannak tűnő, de megítélésem 
szerint feltétlenül explikálandó előfeltevést. 
Mit is jelent az „új törekvés” vagy másként a 
„rejtett dimenzió" fogalma, s miként érvénye
sül ezen a kiállításon? Nyilvánvalónak tűnik, 
különösképp a rendezőhármas egyik tagjá
nak, Beke László eddigi életművének ismere
tében, hogy e tárlat óhatatlanul s helyeslésre 
méltóan: rehabilitáció is. Azaz e tárlaton első
sorban azoknak a műveit láthatjuk, akik a kor
szakban félárnyékban éltek, alkotásaik tehát a 
60-as évek művészettörténetének eddig rej
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tett dimenzióit tárják a közönség elé. Szemben 
a korszak hivatalos reprezentációjával, a kora 
és közép-Kádár-kor hivatalos művészetesz
ményével, a magyar avantgárd legalább két 
nemzedékének művei állnak most előttünk.

Ha e kiállítás ennyi s „csak” ennyi volna -  
ami persze hatalmas lépést jelentene -, akkor 
nem lenne más dolgunk, mint azt mondani, 
hogy végre, s nem is pusztán egy kiállítás ere
jéig, a Függetlenek bevonultak végre a Sza
lonba. Akkor a kritikának nem lenne más dol
ga, mint hogy végigkövesse az avantgárd or
szágútjain a rendezőket, s elidőzzünk egy-egy 
elágazás, fontosabb csomópont közelében.

Am tiszta szívvel nem mondhatjuk, hogy 
ennyi és „csak” ennyi történt volna. Tagadha- 
tatlan, hogy ez is a szándékok között lehetett, 
de a kiállítás mégsem azonos az avantgárd e 
korszakának bemutatásával. Nyilvánvaló 
ugyanis, hogy e válogatás -  melyben a képek 
mintegy hetven százaléka a Galéria raktárai
ból került elő -  nem csekély mértékben ennek 
az intézménynek a legitimációját is szolgálja. 
Más kérdés, hogy én a magam részéről ezt a 
legitimációt teljesen feleslegesnek tekintem. 
Hiszen mindenki tudja, hogy e képek nagy
részt nem az adott korszakban kerültek a Ga
léria tulajdonába, a hatvanas években ez az in
tézmény enyhén szólva nem tartozott az 
avantgárd nagy gyűjtőhelyei közé. A Galéria 
vezetősége azonban nyilván azt óhajtotta do
kumentálni, hogy a nemzet emez elsőrendű 
gyűjteményében immár nincsenek túl nagy 
hiányok, fehér foltok, mai gyűjtőkörük meg
felel a művészettörténet aktuális értékrendjé
nek, mai normál ítéletének.

S az is vitathatatlan, hogy a rendezők nem 
csupán az avantgárdot tárták a közönségeié. 
Óhatatlanul olybá tűnik, hogy e tárlattal mint
egy a hatvanas évek jé művészetét kívánták be
mutatni, amelynek egy része nyilvánvalóan 
egybeesik a modern művészet fogalomkörébe 
tartozó alkotásokkal. S ha ez a megállapítás 
igaz is, mint kiállítási koncepció mégsem he
lyeselhető maradéktalanul, főképp e formájá
ban nem. Hiszen így olyan alkotásokat is be
emeltek e keretek közé, melyek e korban 
egyáltalán nem voltak félárnyékban, mond
hatjuk, abszolút nem voltak rejtve, csak meg
feleltek a rendezők 1990-es, a modernségről, 
az avantgárdról s a minőségről alkotott krité
riumrendszerének. Varga Imre és Vigh Ta

más például szerepel e tárlaton, de csak 
annyira és annyiban, amennyiben a rendezők 
ezt mintegy megfelelőnek tartották, visszafelé 
is minősítve életművüket. Talán élesen, de 
nem igazságtalanul fogalmazva, a következő 
történhetett. Azon alkotók, akik ugyan nem 
tartoztak a magyar avantgárd egyetlenegy 
csoportjához, áramlatához sem, ám egyes mű
veik bizonyos esetekben összehasonlítható
nak, illetve ennek megfelelően értékesnek bi
zonyultak, azok itt is bemutathatóvá váltak. A 
fentiek mellett nyilván így került ide Kokas 
Ignác, Schaár F.rzsébet, Vilt Tibor, Barcsay Je
nő. íme, egy csoportosítás, amely nyíltan osz
tályzatok osztogatását jelenti egyben. Mert 
van valami pikáns abban, hogy Varga Imre 
egy, Vigh Tamás három művel szerepelhet 
ott, ahol Somogyi József, Kerényi József, Se- 
gesdi György s végül, de nem utolsósorban, 
Melocco Miklós egyetlenegy alkotása sem lát
ható.

Talán jobb lett volna nem azt mondaniuk 
a kiállítás rendezőinek, hogy vannak olyan al
kotók, akik ugyan nem tartoztak az igazak ki
sebb vagy nagyobb csoportjainak egyikébe 
sem, de egyes műveikben mégis teljesítették a 
megfelelő kritériumrendszereket, tehát eny- 
nyiben és csak ennyiben itt is bemutathatók. 
Mert ez az eljárás például a már említett pár 
grafikus esetében is mélységesen igazságtalan 
a korszak több alkotójával szemben, hiszen 
nincs olyan személyes ízlés, amely indokolhat
ná, hogy Vagyóczky Károly szerepelhet, de 
Gross Arnold, Gyulay Liviusz, Reich Károly 
vagy éppen Kass János nem.

S bizony, mindez már a kiállítással kapcso
latos alapvető kifogásaim kezdete is egyben. 
Hiszen miért is érezhették úgy a rendezők, 
hogy egyes pontokon „engedményt kell ten
niük”, különböző okok miatt, de túl kell ter
jeszkedniük az egyébként általuk felállított ke
reteken, milyen megfontolások vezettek arra, 
hogy hol itt, hol ott át-átlépték a magyar 
avantgárd határvidékét?

E tárlat ugyanis nem vállalta a korszak egé
szének bemutatását, arra pedig, hogy a kép
zőművészeten kívül mi is történt, csak időn
ként utal az előcsarnokban elhelyezett két te
levízió, melynek képernyőin -  alig élvezhető 
körülmények között -  vélhetően roppant fon
tos összeállítás látható a korszak híradóiból. A 
rendezők úgy döntöttek, hogy a teljesség be
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mutatása a katalógus dolga -  újabb kérdés, 
hogy az miként valósította meg a feladatot. 
Nyilván azért kerültek egyes esetekben mű
vek az avantgárd peremvidékén túlról is a ki
állított tárgyak közé, mert maguk a rendezők 
is érezhették, hogy milyen komoly, lenyűgöző 
hatást eredményezne a korszak egészének a 
bemutatása. Úgy gondolom, egyszerűen meg
érezték, hogy milyen lehetőséget hagytak ki. 
Hiszen eddig még soha nem volt mód arra, 
hogy bármiféle politikai, hivatalos értékrend
től függetlenül, pusztán művészettörténeti 
döntések alapján mutassuk be együtt mind
azt, amit e korszak létrehozott. Azt a művé
szetet, amitől a hatvanas évek ténylegesen nem 
pusztán egy periódus, hanem valóban korsza
kos jelentőségű munkásságok ideje, a magyar 
művészet történetének fontos fordulópontja.

Hiszen az igazi hatás, a művészettörténeti 
reveládó, a korszak különböző műtípusai
nak együttes, előítélet-mentes bemutatásából 
következett volna. Az lett volna az igazi mér- 
legretétel: egyszerre, egymás mellett bemu
tatni azt, amit a korszak hivatalos művé
szetpolitikája nagy művészetnek tekintett, s 
azt, amit e szakma jeles képviselői mai ésszel 
annak tartanak. Egymás mellé helyezni mind
azt, amit például akkortájt gyűjtött a Nemzeti 
Galéria, és azt, amit a nyolcvanas években. S 
ez bizony nem politikai, hanem művé
szettörténeti szembesítés, tetemrehívás lehe
tett volna. S egyben egy korszak kultúrpoliti
kájának végső kigúnyolása is, ha a rendezők 
nem választják le a „rejtett dimenziókat" arról a 
művészetről, ami akkortájt állott reflektor- 
fényben. Egyszerre, egy kiállításon kellett vol
na bemutatni Domanovszky, Bernáth Aurél, 
Főnyi Géza, Fenyő A. Endre, Tamás Ervin, 
Udvardi Erzsébet, Marton László stb. és az e 
kiállításon szereplő művészek munkáit. Akkor 
talán a mai néző számára is kiderült volna, 
hogy miért is volt mindez avantgárd, miféle 
utat kellett törni, miért is kellett élenjárni, mi
ért is volt mindez harc, kikkel szemben, miféle 
eszmények ellenében. Akkor talán érthető 
volna ma is, hogy milyen megrendítően nagy
szerű, szinte őrült vállalkozás is volt például 
Lossonczy Tamástól 1961-ben megfesteni a 
T isztító vihar-í  (sic!), e 300x306 cm-es ké
pet, hiszen nyilván álmában sem gondolhatott 
arra, hogy e mű valaha nemhogy a Nemzeti 
Galéria, de bármilyen nyilvános kiállítóhelyi

ség falán ott függhet. Akkor vált volna érzé
kelhetővé, hogy milyen metafizikai mélység is 
árad Vaszkó Erzsébet sötét pasztelljeiből, s 
hogy mennyire lenyűgöző is Gedő Ilka festői 
intenzitása.

A hatvanas évek szűkös, nyomorúságos kis- 
realizmusának, illetve a korszak avantgárd 
teljesítményeinek, S ami a legfontosabb, a kü
lönböző csoportokhoz nem sorolható alkotók
nak együttes bemutatása lett volna az igazi re- 
veláciő. Ebben az esetben például nem fordul
hatott volna elő, hogy egy ilyen rangú tárlat
ról egyszerűen eltűnik Czóbel Béla, vagy hogy 
teljes egészében hiányozzanak a középnemze
dék olyan képviselői, mint Melocco Miklós, 
Sváby Lajos, Klimó Károly, Váli Dezső.

Bizony, a hatvanas évek mesterséges, ön- 
korlátozások nélküli bátor bemutatása végre 
alkalmat nyújthatott volna arra, hogy immár 
tényleg túljussunk a politikatörténeti, a múlt
ba süllyedt és mára semmiképpen sem fenn
tartható kettős könyvelésen, a különböző in- 
és out-groupok állandó definiálgatásán, a ma
gyar avantgárd és a „mások” immáron nem 
kötelező és lassan mit sem jelentő, egyre üre
sebb, terhesebb szembeállításán. S ekkor ra
gyogtak volna fel teljes jelentésükben és gaz- 
dagságukban a stílustörténeti különbségek, 
ha nem pusztán légüres térben állott volna 
előttünk egy-egy absztrakt kép, ha módunk
ban állt volna összevetnünk az időben változó 
ízlések és értékrendek gazdag változékonysá
gát. Ilyen esetben minden mű jótállhatott vol
na magáért -  s ez a lényeg -, nem hiszem, 
hogy értelmes volna az avantgárd művészet 
jeles alkotásait távol tartanunk a „nem avant
gárd” alkotásoktól. Hiszen, amint azt például 
Vigh Tamás vagy Varga Imre esetében felis
merték a rendezők, a „túloldalon" is voltak je
lentékeny, fontos alkotások, a magyar művé
szettörténet immár egységes folyamatában 
feltéüen helyet és méltatást érdemlők. Ha a 
szürnaturalisták e kontextusban szinte érthe
tetlennek tűnő művei egy térben állhatnának 
Bernáth alkotásaival, akkor nyilvánvaló len
ne, hogy Lakner és Csernus miért is lépett er
re az útra, miféle örökséggel kellett megbir
kózniuk. S milyen izgalmas is lett volna azt lát
nunk, hogy miként jutott el Deim Pál itt lát
ható műveiig. Például az 1964-es Stúdió-kiál
lításon bemutatott Lágymányosi iakótf.i.f.p 
című mű ismeretében másként érthetné a né
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ző a szentendrei tradíciókat és a geometrikus 
absztrakciót összefoglaló mester meghatározó 
jelentőségű munkásságát.

Ekkor megszűnhetett volna a „kettős köny
velés”, a „kettészakadt irodalom” képzetét 
idéző művészettörténeti világkép. Miért is kell 
továbbgörgetnünk és vonszolnunk ezt a tragi
kus és ma már semmivel sem indokolható fel
osztást, miért kell akár negatív lenyomatként 
is továbbörökítenünk a Kádár-korszak kultúr
politikájának eredményeit? Épp elég bajt oko
zott az MSZMP azzal, hogy beleavatkozott a 
magyar művészet történetébe. Mire való egy 
hamis, mert politikai referenciára alapított ér
tékrendet egy másikkal felcserélni, egy újabb 
kizárólagossággal, még akkor is, ha magam is 
úgy vélem, hogy „ezen" az oldalon, az avant
gárd országútjain születtek a fontosabb, érvé
nyesebb életművek? Ám éppen ez a bizonyos
ság kellett volna, hogy okot adjon a nagyvo
nalúságra és az eleganciára.

Hiszen ha a szó szoros értelmében véve az 
új törekvésekről volt szó, akkor a már említett 
középnemzedék, Melocco, Sváby, Fóth mű
veiről elfelejtkezni teljesen indokolatlan. 
Mondom, akkor, ha a szó szoros értelmében 
vesszük az új törekvéseket, s azokat nem azo- 
nosítjuk, amint az kimondatlanul is megtör
tént, az avantgárd fogalomkörével, s ilyetén- 
képp nem folytatjuk tovább az amúgy is triba- 
lizálódott magyar közéletben a csoportokhoz 
nem tartozó alkotók folyamatos „exkommu- 
nikálását". Úgy vélem, ezek a kritikai meg
jegyzések nem háríthatók el azzal az ellenve
téssel, hogy azok már a kritikus kiállítását ve
títik az olvasó elé. Ugyanis itt valójában egy 
hatalmas lehetőség maradt beteljesületlenül, s 
nem pusztán az én képzeletbeli múzeumom 
álmáról van szó. Hanem arról, hogy milyen 
szomorú is, ha tovább folytatódik a „párttör
téneti” megközelítés, ha elfelejtkezünk arról, 
hogy a Magyar Nemzeti Galériában a művé
szettörténész személyes ízlésénél is fontosabb 
lenne az objektivitása. E tárlat alkalmat nyújt
hatott volna arra, hogy a korszakkal kapcso
latban végre megkezdődjön a konszenzust ki
hordó viták sora, amelyet húzni-halasztani le
het, ám megúszni nem.

Be kell vallanom, hogy a kiállításnál is na
gyobb és némiképp érthetetlenebb csalódást 
okozott számomra a Nagy Ildikó által szer
kesztett katalógus. Elsősorban azért, mert

Nagy Ildikó, a Magyar Nemzeti Galéria mun
katársa, közismerten a korszak egyik legtisz
tességesebb és legbecsületesebb művészettör
ténész-tisztviselője volt, másrészt -  túl mind
ezen -  mára egyike lett a hatvanas évek leg
avatottabb ismerőinek, akinek a modern ma
gyar szobrászattal kapcsolatos tárgyi tudása 
lefegyverző. Elsősorban ezért is hiányoltam a 
katalógusból az ő tanulmányát, hiszen tudásá
ra és koncepciójára nem pusztán a Csáji Atti
lával készített inteijújában lett volna szükség 
(ami egyébként, nem mellékesen. Szentesi 
Edit Lakner Lászlóval készített interjúja mel
lett, a kötet talán leginvendózusabb, múlha
tatlanul fontos, forrásértékű közléseket tartal
mazó dokumentuma).

Tisztában vagyok azzal, hogy az általa ren
delt, kért írások jelentős része nem készült el, 
így az olvasó e lehetséges szellemtörténeti kör
képnek csak egyes darabjait tekintheti át. A 
különböző részterületek hiánya miatt viszont 
sérül az egyes elkészült tanulmányok értéke 
is, hiszen a korlátozott kontextusban eltúlzot
tá válik a korszak fizikai, természettudo
mányos világképének egyébként öüetes átte
kintése (Vekerdy László). De mindez csupán 
arány kérdése, melyet nyilván a hiányzó iro
dalom-, zenetörténeti, szociológiai, iparmű
vészeti s magyar filmtörténeti tanulmány hiá
nya miatt érzünk.

Tábor Adám szubjektív hangú visszaemlé
kezése nem helyettesítheti a korszak iroda
lomtörténeti áttekintését. Az avantgardista 
költő csak az általa átélt és főként értékesnek 
tekintett vonulatot ismerteti, mintegy térké
pet nyújtván az olvasónak a szalonok és cso
portok belső elrendeződéséről. Talán eltúl
zottnak tűnhet, ha a továbbiakban Tábor 
Adám néhány, a korszak jelenségeit osztályo
zó sorát részletesen elemzem, de ez nem vé
letlen. Úgy vélem, ebben az írásban ugyanan
nak a „párttörténeti", tehát politikai érdeme
ken alapuló értékelésnek s az abból következő 
szerencsétlen megfogalmazásoknak vagyunk 
a tanúi, ami a kiállítás koncepciójának is alap- 
problémája, épp ezért talán nem lesz tanulság
mentes az irodalomtörténeti kitekintés sem.

Tábor Ádám a  korszak magyar iroda
lomtörténetét egy „értékskála” mentén ren
dezi el, melyen mintegy alulról felfelé haladva 
megkülönböztethető a  „szocreál kollaborizmus”, 
melyet a „hírhedt 1958-as TŰZTÁNC versantoló
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gia két legmagasabbra fellőtt szputnyikjának, az 
•urbánus’ Garai Gábor és a •népies« Váci Mihály 
ikercsillagképe" jellemez. Talán mondanom 
sem kell, hogy fuggedenül attól, ki miként ér
tékeli ma ezt az antológiát s annak szerepét -  
magam sem tartozom azok közé, akik a husza
dik század egyik legfontosabb és legmarkán
sabb antológiáját üdvözlik e kötetben, amint 
nyilvánvaló az is, hogy a korabeli kultúrpoli
tikai értékelés eltúlzott volt -, mégsem szeren
csés a „hírhedt” jelző használata, melyet álta
lában az etikailag vétkes, szimplán uszító „iro
dalommal" kapcsolatban érdemes alkalmaz
ni. S a TűzrÁNC-ban, akármint is, akármilye
nek is, de csupán versek szerepeltek. Én ma
gam Kosztolányival tartok, aki úgy vélte: „egy 
rossz költő, mily megindító”. Ennek megfelelően 
én nem hiszem, hogy Garai Gábor és Vád Mi
hály ikercsillagképként értékelhetők, már 
csak azért sem, mert talán nem méltánytalan 
az utóbbival szemben azt a megállapítást ten
nünk, hogy Garai Gábor nagyságrenddel na
gyobb költő volt, akinek tévedései, rossz iro
dalompolitikusi lépései az elvesztegetett te
hetség miatt sajnálatosak és fájdalmasak. A kö
vetkező grádicsot, a „kritikai kisrealista" csopor
tot Tábor a „szakmailag és politikailag hol tisztes
ségesebb, hol gyanúsabb, a fennálló rendszer alap
ja it nem érintő és ezzel azt legitimáló" iroda
lomban látja. Ezt az osztályt Fejes Endre, Mol- 
dova György, Somogyi Tóth Sándor, Sánta Fe
renc testesíti meg. Talán nem illetéktelenség 
a részemről ennek az irodalomtörténeti osztá
lyozásnak a kétségbevonása. A HÚSZ ÓRÁ-t, de 
még a RozSDATEMETÓ-t sem érdemes és nem 
illő egy lapon emlegetni a SÖTÉT angyal va
lóban lektűrízű, a kisrealizmustól egyébként 
végtelenül távol álló üres sematizmusával, 
amely Szilvási és Berkesi világával rokonítha
tó. Általában szerencsésnek volna mondható, 
ha a kilencvenes években az irodalomtörténet 
nem vizsgáztatná le -  a Kádár-korszakhoz ha
sonlóan -  az írókat rendszerhűségből, politi
kai hitvallásból. Elképzelhető ugyanis, hogy 
az igazi irodalom -  mint például Ottlik Géza 
ISKOLA a HATÁRON-ja -  felette áll az ilyesfajta 
kérdéseknek. Ami pedig á„nagyrealista” iroda
lom, a „hatalommal ambivalens viszonyban álló” 
képviselőit illeti, igencsak kérdéses számom
ra, hogy miben is áll -  túl a származáson -  
Lengyel József urbánus mivolta, hiszen ő 
egész életében egyszerűen kommunista író

volt, s minden kiábrándulása ellenére is az 
maradt. A továbbiakban Tábor létrehozza a 
„népi szürrealisták” nagyobb csoportját, amely
ről elismeri, hogy „esztétikai és morális értelemben 
egyaránt" a csúcsra érkezett (Nagy László, Ju
hász Ferenc, Csoóri Sándor, Kormos István, 
Ágh István). Végül természetesen közli, hogy 
ott voltak még a „modemek”, Füst Milán, Kas
sák, Weöres, Ottlik, Pilinszky, Nemes Nagy, 
Mándy, Rába, Mészöly. Minden egyébtől füg
getlenül, ugyan mi értelme van Kormost kiik
tatni a modernek táborából? Ami pedig a Tá
bor Ádám által nyilván Szabó Lajos nyomán 
létrehozott kategóriát, a „teoretikusan legtisztáb
ban antimaterialisták" szent és igaz csapatát ille
ti, józan paraszti ésszel fel nem érhetem, hogy 
e minősítésnek mi értelme volna Cs. Szabó 
László vagy Márai Sándor esetében. Ha pedig 
valamit sejthetünk e dialógusfilozófiából át
emelt kategória jelentésén, akkor az épp 
Weöressel és Pilinszkyve! is kapcsolatba hoz
ható.

Az irodalomtörténeti vonatkozásokat még 
egy remek írás képviseli e kötetben, Várady 
Szabolcs Petrit és Tandorit elemző esszéje, 
aminek egyetlen szépséghibája az, hogy 1972- 
ből származik. Ehhez csak azt tehetem hozzá, 
hogy e tömör s láthatóan csekély terjedelmű 
életműre hajtó költő bárcsak írna újabb ehhez 
hasonló nagyszerű tanulmányokat.

F. keretben sajnos ugyancsak indokolatlan 
Györöy Miklós avatott filmtörténeti áttekinté
se, amelyben a korszak magyar filmművésze
tének mindössze harminc sor jut. Csak talál
gatni tudok, hogy ennek mi lehet az oka, csak 
sejthetem, hogy egy újabb, vélhetően meg 
nem született írás hiánya válik itt is érzékelhe
tővé.

A „háttértanulmányok” közül kiemelke
dik, s e kötet nagyszerű hozadéka Vajda Mi
hály tanulmánya, amely végre markáns és vi
lágos koncepciót képvisel a hatvanas évekről, 
minta modernizmus végéről, a felvilágosodás 
kritikájának posztmodern kezdetéről. A való
ban oldott stílusban, bármiféle szakmai nagy
képűség nélkül megírt esszé sajnos magányos 
marad, ami annyit jelent, hogy hiányzik az a 
művészettörténeti válasz, amely Vajda filozó
fiatörténeti érvelésének párhuzama, megerő- 
sítője vagy akár ellendallama lehetne. Holott 
számomra igencsak vitára ingerlők és termé
kenyek a posztmodern pluralizmus elveinek



Figyelő •  799

visszavetítései épp a koncept-art kibontakozá
sának, a geometrikus absztrakciónak, a neo- 
konstruktivizmusnak, illetve pop-artnak ko
rára. Sajnos, ez a szellemi randevú elmaradt, 
s hiánya talán a katalógus legérzékenyebb 
vesztesége.

Egyszerűen arról van szó, hogy a kötetből 
hiányzik a korszak magyar és egyetemes mű
vészettörténetének áttekintése. Egyetlenegy 
frást sem találhatunk, amely feltárná a kortárs 
avantgárd nemzetközi összefüggéseit, külön
böző tendenciáit, illetve amely valóban elem
zés alá venné a korszak magyar eseményeit. 
Csak Beke László túlterheltségéből következő 
időhiányának tudhatom be azt, hogy az ő ta
nulmánya -  Rejtett dimenziók a korszak 
magyar művészetében -  egész egyszerűen 
nem felel meg e feladatnak. Hiszen az ő frása 
volna az, amelynek nyilvánvalóan vinnie kel
lene az egész kötetet, jelen esszéje azonban 
csak egy roppant hatásos és hasznos guide- 
book, genealógiai ismertetés a korszak ma
gyar avantgárd művészetének különböző tör
zseiről, csoportok közötti összefüggéseiről. 
Beke írása, melyen a fantasztikus anyagisme
ret itt is átüt, természetesen roppant hasznos, 
hiszen ő már a hatvanas években is nagy sze
repet játszott annak a modem, progresszív 
művészetnek a felkarolásában, amelyet e kiál
lítás a már leírt ambivalens módon rehabili
tált. Az eddigi teljesítménye iránti tisztelet kö
telez arra, hogy kimondjam, e tanulmány 
után is tartozik Beke azzal a nagy és nyilván
valóan csak általa megírható összefoglalással, 
amelyet évek óta vár tőle nemcsak néhány 
művészettörténész, de a szélesebb közvéle
mény is. Nyilván Beke is érezte, hogy a szöveg 
hagy kívánnivalókat maga után, hiszen a ta
nulmánytól függetlenül, egy különös fordu
lattal, ő maga is beállt a korszak tanúi, az in- 
teíjúalanyok közé. Szőke Annamáriának pár 
kérdésre válaszolván, mintegy a saját pályájá
nak elemzése kapcsán kezdi meg a még min
dig hiányzó tanulmánynak az elemzését, kon- 
cipiálását.

És sajnos ebben a keretben kell olvasnunk 
a művészettörténeti részkérdésekkel foglalko
zó írásokat is, melyek közül Mrávik László a 
korszak műgyűjtéséről szóló tanulmányát fel
táró jellegű, revelatív közleménynek tekint
hetjük. Pataki Gábor roppant alapos és pon
tos kritikatörténeti elemzésével kapcsolatban 
csak egyetlen, de elkerülhetetlen kérdés ma

rad megválaszolatlanul: miért korlátozódik az 
elemzés az 1965-ig tartó periódusra, és miért 
nem követi végig a kiállítás által felölelt évti
zed egészét? Peternák Miklós, a talán egyetlen 
valóban posztmodern magyar teoretikus és 
gyakorló videográfus a hatvanas évek magyar 
televíziójáról szóló esszéje telitalálat, és csak 
sajnálhatjuk, hogy a vizuális kultúra egyéb te
rületeinek -  a plakátnak, tipográfiának, kom
merciális grafikának, a designnak stb. -  nem 
született hasonló elemzése.

Áttérve a visszaemlékezésekre, a legfonto
sabb kérdés talán az, hogy miért is tűnt el e 
kötetből akár szerzőként, akár inteijúalany- 
ként, akár elemzés tárgyaként Perneczky Gé
za, aki -  úgy hiszem, ez evidens -  nem pusztán 
az én értékrendemben, hanem objektíve is a 
hatvanas évek egyik legfontosabb művé- 
szetkritikusa volt. Perneczky szerepének tisz
tázása nem csupán méltányosság kérdése, így 
ugyanis olyasmi az összkép, mintha a század
elő magyar művészettörténetének elemzése 
kapcsán egyszerűen megfelejtkeznénk Fülep 
Lajosról. S nem kevesebb joggal hasonló 
mondható Körner Éváról is, akinek hiánya 
ugyanígy fájdalmas és érthetetlen.

Magukkal az interjúkkal kapcsolatban két 
kérdésre kell válaszolnunk. Egyrészt itt már 
semmi sem indokolhatja a hiányokat. A kata
lógus adós marad a válasszal, miért nem ké
szült interjú Jovánoviccsal, Attalai Gáborral, 
Csemussal, Baranyaival, Molnár Sándorral, 
Nádlerrel, Henczével, hogy csupán az avant
gárd középnemzedékéhez tartozó alkotókról 
beszéljünk. És miért nem készült beszélgetés 
Jakovitscsal, Gyarmathyval, Lossonczyval? S 
ha készült inteijú -  nagyon helyesen -  Vigh 
Tamással és Kokassal, akkor vajon miért nem 
készülhetett Somogyi Józseffel vagy, horribile 
dictu. Varga Imrével? S ha a kötet szerkesztői 
úgy vélték, hogy Schrammel Imre fontos ta
núja e kornak, akkor miért nem állították ki egyet
len művét sem? A másik probléma éppen az, 
hogy riasztóan egyenetlen az egyes interjúk 
színvonala. Anna Margit nem könnyű interjú- 
alany, de nyilván csak akkor adhat pontos és 
alapos választ bármire is, ha olyan kérdéseket 
kap, amelyek életműve és munkássága mini
mális ismeretéről tanúskodnak.

Végezetül, roppant prekoncepciózusnak 
tűnik a kötet filológiai apparátusa, amely 
egyébként múlhatatlanul fontos volna, ha 
összeállítói kellő objektivitásról tettek volna



800 •  Figyelő

tanúbizonyságot. Egyrészt semmi okát nem 
látom, hogy épp e kötetben közöljék az olva
sóval a Velencei Biennálé összes győztesét, a 
nemzetközi mezőny ismert vagy ismeretlen al
kotóinak listáját 1948 és 70 között. Meglehe
tősen szomorú, hogy erre korlátozódott a 
nemzetközi kitekintés. Ugyancsak szomorú, 
hogy nem sikerűit a teljességre való törekvés 
a Kiállítások, események 1957-70 rovatban 
sem, amely, mint összeállítója, Mayer Mari- 
anne maga is közli, válogatás, csak épp az nem 
követhető, hogy milyen elv szerint. Olybá tű
nik, hogy a kiállításon is tapasztalt félreértés, 
az avantgárd, az új törekvés, illetve a jó mű
vészet fogalmainak összekeverése itt is megis
métlődött. Egészen különös például, hogy a 
Stúdió-kiállítások egykori szereplőinek teljes 
listáját jótékony homály fedi, s a kronológia a 
filológiában meglehetősen furcsa módszerrel 
él: „többek között" áll az egyes listák élén, 
hogy aztán a szakértők elmerenghessenek, 
miért is sorolták föl Sváby Lajost és Gacs Gá
bort 1963-ban, ha amúgy a kiállításon nem 
szerepelhettek. A filológiai vonatkozások zűr
zavara mélységesen összefügg a prekoncepci
ókkal. Ugyanez érvényes sajnos a dokumen
tumfotókra, melyek igazán revelatívak és 
ijesztően hiányosak. Hiszen ha csak az MTI 
valódi kincsesbányájára gondolok, már akkor 
is érthetetlen, hogy 1961-ból, illetve 62-ből 
miért csupán egy-egy fényképet sikerült a 
szerkesztőknek fellelniük. A kiadványt Gáló- 
csi Ágnes és Helényi Tibor tervezte. Utóbbi 
művész, színes festménye a címlapon látható. 
E kép jelentése újabb talány, melynek megfej
tésével adós maradt e katalógus.

Mindent egybevéve: kár e kiállítás félsike
réért. A közeljövőben nem sok alkalom nyílik 
arra, hogy egy másik, ehhez hasonló méretű, 
igényű vállalkozásra sor kerülhessen. Mostan
tól fogva, ha tetszik, ha nem, ez lesz a múlt, 
hiszen e kiállítás majd forrásul szolgál, kiin
dulópont lesz. Épp ezt tudva oly sajnálatos, 
hogy ismét távolabb került az objektivitás, el
fogulatlanság oly nagyon szükséges lehetősé
ge. A hatvanas évek tekintetében kidolgozan
dó konszenzusra sajnos e tárlat után is vár
nunk kell.

Tanulmányom megírása után jelent meg a 
Népszabadság 1991. május 4-i számában P. 
Szűcs Julianna KÁRPÓTLÁSI JEGY A KÉPZŐMŰ
VÉSZETBEN? című nagykritikája, melyre töb
bek között a tárlat elmarasztalásában való azo
nosságok miatt is reflektálnom illő.

A fölényes íráskészségéről és remek iróni
ájáról ismert kritikus e tanulmánya szomorú 
ambivalenciát ébreszt olvasójában. Telitalálat
nak tekinthetjük a művészettörténeti „kell", a 
hiányzó helyek betöltése parancsának enge
delmeskedő rendezőelv észrevételét, éles 
megfogalmazását.

Fel kell hívnom viszont a figyelmet két, ta
lán nem is apró, részben stilisztikai problémá
ra. Talán nem szerencsés a cikk egészének kis
gazda metaforája, hiszen ha vannak is fenn
tartásaink a tárlat rendezőelveivel kapcsolat
ban, azok semmiképp sem hasonlatosak a jelen
legi politikai élet palettáján a szélsőjobboldal 
felé sodródó párt világképéhez. S ami a leg
fontosabb, eltúlzottnak érzem P. Szűcs Julian
na iróniáját, melyet az egykori „sérelmekből” 
következő „keresetek” beadása kapcsán fogal
maz meg. Hiszen e festők -  szemben a kisgaz
dákkal -  semmiféle keresetet nem nyújtottak 
be, legfeljebb szelíden elmesélték egy-egy in
terjúban, hogy nem épp az élet napfényes ol
dalán jártak ezekben az években. S ez így voü. 
Anna Margit sorsa például egyszerűen szólva 
sokkal súlyosabb annál, mintsem hogy P 
Szűcs Julianna most megmosolyogja annak 
bizony keserves fordulatait.

Nincs e helyütt mód arra, hogy azt a való
ban bonyolult helyzetet akár csak részben is 
felidézzem, amelyben P. Szűcs Julianna tényle
gesen kétfrontos kritikusi pályafutása elkezdő
dött, s amely állapot éveken át fennállt, ó  nem 
pusztán osztott, de nyilván kapott is sebeket. 
De nem illő, hogy épp S, akinek mégiscsak volt 
némi befolyása akkortájt, ironizáljon e múlta
kon. Ami pedig a vélhetően kiosztásra kerülő 
„kap.haza” érdemrendeket illeti -  ezt ízetlen
nek tekintem. P. Szűcs sokkal jobb kritikus, 
mintsem hogy ennyivel beélje.

György Péter


