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A Stedelijk múzeum (A~zt~rdam)
mellett van egy kert, amely szökőkutak
kal értékes szobrokkal, gyerekekkel és
kutyákkal van tele. A modern plasztí
kák között több olyan akad, amely
megmászáara átbújásra különösen alkal
mas. Egy kedvelt "játék" négy fém tég
latestből áll amelyek éleikkel úgy illesz
kednek egy~áshoz, hogy nagy, négyzetes
üreget képeznek. Egy lépcsőzetes szobron
kis csoport bérelt magának helyet; japán
és holland gyerekek. Közelükben egy
humoros plasztika, fehérre festett, ma
gas fémhenger. Felső része összecsomó
sodik, majd kiegyenesedve folytatja út
ját tovább. Ezt a szabadtéri galéríát még
Renoir, Rodin, Moore, Wotruba és masok
munkái gazdagítják.

A Stedelijk egyik termében áll EdwaTd
Keinholz műve: Ivó Los Angelesben.
Ebbe az ívóba be lehet menni, egy
, igazinak" kisebbített változata. Pult,
~sztalok, plakátok, telefon, italok és a
közönség, Beszélnek, cígarettáznak, el
nyomott csikkek, piszkos ételmaradékok
a tányérokban. felhúzott, szakadt haris
nya egy női lábon. Az alakok míndegyi
kének a feje helyén egy nagy óra.
Magnóról beszélgetés érthetetlen foszlá
nyai és zene hallatszanak. Egy férfi a
pult mögött tenyerébe hajtja fejét. Csak
neki van egyedül igazi feje. Széjjelnézni
csak úgy lehet, ha egészen szorosan a
panoptíkumszerű figurák közé állunk.
A másik érdekes munka - ugyanott 
egy hatalmas, lábakon álló fémlap. Nagy
kerekei vannak, amiket láncok, áttételek
kapcsolnak egymáshoz, valamint több
forgó, mozgó, csúszó fémhez. Gombnye
másra az alkotmány hatalmas robajjal
megindult. Tőlem függ, meddig jár, ha
leveszem a lábam a nyomógombról, moz
dulatlanná, hangtalanná válik. Ezen a
színten nagyon is van értelme, fontos
sága ezeknek a nem megmosolyogni,
hanem végiggondolni való műveknek,

•
A Picasso-képek, bárhol járva, mínde

nütt felragyognak környezetükből.Színei,
formái krístálytíszták, képi rendje nagy
gondolkodót, matematikus szellemet fel
tételez. Nem is festő talán elsősorban,

hanem törvényhozó. Új képleteket írt le,
a törvény erejével hat.

'"
Rubens művészetét, néhány reproduk

ció alapján, tőlem távolinak éreztem.
De egy sor művét szemtől szembe lát
va, meggyőzött nagyságáról, kifejezés-
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beli gazdagságáról, humoráról. Elgondol
kodtató, hogy csak az életmű fontos da
rabjainak ismeretében és személyes is
meretében alakíthatunk ki megalapozott
véleményt, s persze a művészet szerete
tével. Ide kívánkozik még az is, hogy
a reprodukcíók (még a jók is) mennyire
dokumentációs értékűek. Alkalmasak ar
ra, hogy a már látott műveket újra
felidézhessük magunknak. A képeknek
csak a felületéről adnak több-kevesebb
információt (méretben gyakran becsapva
a szemlélőt), mert a művek anyagát és
az emberi kéz nyomait csak közvétlenül
érzékelhetjük. A műalkotás műtárgy,

amelyet szemünkkel végig kell simogat
nunk.

'"
Leonardo da Vinci Sziklás Madonnája,

amelyet a National Gallery-ben (London)
láthattarn, együtt volt kiállítva egy nagy
alakú, négyalakos szénrajzával, A Szűz

és a Gyermek Szent Annával cíművel.

A kiállítási helyiségben külön ismertető

- egy tábla -, amely felhívja a láto
gatók figyeimét a fontos képekre, így az
említettekre is, és rövid leírást ad róluk.
Mint később - következő látogatásunk
kor - kiderült, ez az elhelyezés csak
ideiglenes volt, mert már a Leonardo
-szénraizot egy, külön csak a kép miatt
kialakított helyiségben állították ki. A
teremőr kalauzolásával beléptünk egy
sötét fülkébe, ahol letelepedhettünk:
csak a kép volt megvílágítva, olyan
specíálís módon, amely a papír fizikai
-kémiai változásait minímálísra csökken
ti.

'"
A görög kézitükrökön látott rajzok bá

mulatos vonalrajzok. A görög művészetet

bemutató termekben az archaikus kor
szak művein kívül ezeket néztem legszí
vesebben a British-múzeumban. Érdekes
volt például az erotikus jelenetek magas
fokú rnűvészi megfogalmazását megfi
gyelni. Az emberi test természetes meg
nyilvánulásait - úgy tűnt - hívebben,
tehát szebben örökítették meg elődeink.

Az emberről alkotott képük előítélet

mentesebb lehetett, vagy ítéleteik pon
tosabbak voltak. - Az egyiptomi szarko
fágok tökéletes képek és tökéletes szob
rok, A legelemibb grafikai jegyekból
építkeznek. Lenyűgöző mestermunka a
dupla vagy tripla "koporsó". Megfogha
tatlan az a derű, amely ezekből a mű

vekből árad. A mí temetőink díszes sír-



emlékeinek hidegsége, csúnyasága, élet
telensege több ezeréves "fejlődés" ered
ménye. Nemcsak a szépséget átható rend
sugárzik e sírhelyekből és hat felemelőert

számunkra, hanem egy olyan szellemiség,
amely nem hiszi, de tudja, hogy a föld
ről elindított ember megérkezik!

Edínburghban, a botanikus kertben áll
egy kis épület, a skót nemzeti múzeum
modern képzőművészeti anyagát tartal
mazza. Kis számú kvalitásos anyaga
akkor az Amerika, Amerika című kiál
lítással bővült. Mint később megtudtuk.
csak az elküldött anyag fele szerepelt
itt,' a kollekció másik fele Londonban, a
Tate-ben látható. Előzőleg, a várban tett
sétánk alkalmából, feltűnt egy csoport,
amely tizenéves testi és láthatóan szel
lemi hibás gyerekekből tevődött össze.
Végigvezették őket a vár minden ré
szén. Itt, a múzeumban újból találkoz
tunk velük. A járóképteleneket tolták.
a bizonytalan járásúakat vezették. Na
gyon figyelmesen jártak körbe, alaposan
megnézték a műveket. Az intézetben
valószínűleg rajzolnak is, festenek is.
Senki sem mosolyogta meg őket, úgy
látszott, ez gyakori látvány lehet.

A Tate-ben (London) látható szinte a
teljes Turner-életmű. A korai festmé
nyektől, amelyek erőteljesen kapcsolód
nak még az angol és holland festészeti
hagyományokhoz, változatos, mindent
megfesteni akaró és tudó időszakán át
a Turner-ként ismert stilus kialakulásá
ig. Számos angol kiadvány bizonyitja nö
vekvő tiszteletét hazájában az életében
alig-alig értett nagy újítónak. Nem imp
resszionista programmal természetesen,
de az Impresszíontsták eredményein és
több vonatkozásban túlmutató művészete

alapján - előfutárnak tekintik. A ter
mészeti tünemények nagy varázslója
volt, újra felfedezve a szín mágikus ere
jét színközéppontú píktúrájában. Megala
pozatlannak tűnik az a vélekedés, amely
Egry József eredményeit Turnerrel.
szemben alábecsüli a látszólagos "hason
lóságok" miatt. Turner távolságot tart.
kívülről szemlél: a felhő felhőt, a nap
napot stb. jelent. Egry azonban azonosul
a fénnyel, naggyánövel bennünket fény-

nyel telített világában, kozmoszában.
Két hatalmasság - összehasonlíthatatla
nok.

Az amszterdami Stedelijk-ben egészen
kicsi és nagyobb (nem nagy) kiállítási
termek követik egymást. Egyes termek
ben a falak különböző vastagságú festő

vásznakkal vannak beborítva. Az alakok
előtt, vagy - ahol tetővilágosság is van
- a tető alatt, feszesen kihúzott vász
nat helyeztek el a fény megszűrésére.

A tekintet hamar körbejárja és át tudja
fogni a látnivalót, hiszen méretei alig
térnek el az otthoni szobák nagyságától.
Az első benyomás nem teszi feszültté a
nézőt a látnivalók sokasága miatt. A be
fogadás szellemi munkáját megnehezíti
az, amit például a British-múzeumban
érezhet a látogató, ha megpillantja az
értékek elképesztő tömegét, De itt nem
sugallja azt, hogy reménytelen vállal
kozás ezt a múzeumot megnézni. Az
adottságok természetesen különböző

nagyságú múzeumokat hoztak létre. A
művek azonban intim környezetet igé
nyelnek. és ha a képzőmŰVészet alko
tásai néhány évszázad óta gyűjtemények

be szorulnak, a múzeumoknak otthonos
helyeknek kell lenniük, nem hideg
fellegváraknak. amik bevehetetlenek.

Nyugat-Európa múzeumaiban tulajdon
képpen csak két magyar művész kép
viseli hazánkat: Moholy Nagy László
és Vasarely (Vásárhelyi) Viktor. Öröm
mel találkoztunk alkotásaikkal. Magyar
származásukkal bennünket reprezentál
nak, és lehet, hogy valami olyan ízzel
is, amely csak tőlünk származhat. Lehet.
Biztos azonban, hogy országunk életét,
a mí emberségünket, gondjainkat-örö
meinket munkáikból (jellegükből adódó
an) nem ismerhetik meg a külföldiek.
Gyakran felvetődött bennem, mennyire
helye lenne a rangos kiállító helyiségek
ben egy sor magyar művésznek, Derko
vits járt gyakran az eszemben, Med
nyánszky, Gulácsy... Csontváryt már
,.ismeri" a világ, de Nagy István, Egry
József, Bokros-Birmann és Kondor
Béla?!

GANCZ MIKLÚS

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő
ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.
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