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1981 kétségkívül egyik legérdekesebb kiállítása
volt az, amit a fenti címmel az MTA Müvészettőr

téneti Kutatócsoportja a Magyar Nemzeti Galé
riával összefogva rendezett. A gazdag tartalmú ka
talógus csaknem két teljes oldalon át sorolja a mű

tárgyakat kölcsönző múzeumok, egyházi szerveze
tek és magánosok neveit, s ugyancsak hosszú listá
ban foglalja össze akiállításban közreműködöket,

a kétkötetes. sok száz oldalas tanulmánygyűjte

mény szerzőit. A mennyiség önmagában is tisztele
tet parancsol. A kiáIlítás összképe, az első benyo
más azonban a szinte áttekinthetetlen zsúfoltság
miatt inkább meghökkentő volt. Önkéntelenül is
azt kérdeztük legelőször önmagunktól. hogy en y
nyire, ilyen gazdag volna-e negyven év magyar mü
vészi hagyatéka '!

A kiállítás elején, még az előcsarnok falán egy
hatalmas történeti kompozició fogadta a látoga
tót. Peter Krafftnak 1820-25 között készült Zrínyí
kirohanása Szigetvárbál cimű munkája. A kép itte
ni szereplését - mivel még a kiállttás korszakhatára
elött született - külön tanulmányban igazolja Ga
lavics Géza. Írásából 'egy meglepőert tanulságos
történet bontakozik ki. A kép ötletét és a megbí
zandó művész nevét is egy osztrák báró, Joseph
Hormayr vetette föl, aki ezt olyan sorozat első da
rabjának szánta, mely a magyar népnek a Habs
burgok iránti hűséget lett volna hivatott dokumen
tálni: A sorozatból végül is ez az egyetlen darab
készűlt el. Ami igazán érdekes, az a kép hazai, il
letve bécsi szakmai fogadtatása. A kompozició
még nem volt kész, amikor Kazinczy Ferenc vélet
lcnülmegtudta, hogy Krafft a .Jiadvezér Zrínyi he
lyett a költő" arcképét használta modellként. Ka
zinczya történelmi .Juteltelenség" eIlen magánál a
nádornál tiltakozott, levelében fenyegetőzve, hogy
a "Critica hallgatni nem 'fog". Krafft kénytelen
egy szakáIlal helyreütni hibáját, hogya magyar
"critica" megnyugodjék. Ugyanekkor Bécsben is
felmerül a történelmi hitelesség problémája, ott
azonban a kérdést Hormayr így intézte el: "Milyen
gyakran találkozunk - írta a tudományok és rnű

vészetek céljainak és lehetőségeinek teljes összeza
varásával ! Vajon egy tragédiától is kronológiai,
heraldikai, vagy genealógiai k övetkezetességet vá
runk el s azt, hogy a tragikus hatás történetileg is
pontos legyen? .. Mintha a' festészetnek valami
másra kellene figyelnie és törekednie, mint a festői

ségre" (Galavics Géza dolgozatából). - Krafft k é-
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pét számunkra ez a rnondat teszi igazán fontossá a
kiáIlitáson. (Sajnos, maga a mű, az éppen, csak
megkezdett restaurálás miatt, csaknem teljesen él
vezhetetlen volt.)

Kazinczyt egy szak állal elégítette ki Krafft, s az
elkövetkező negyven évben több-kevesebb kivétel
lel ez a "szakáll" maradt az egész magyar n'űvészet

alapvetőproblémája: valami olyan művészeten ki
vüli szempont. amely legnagyobb tehetségeinket is
megrontotta. Fülep Lajos szigorú szavait, melyek
1922-ben jelentek meg a Magyar rnűvészet címü kis
könyvében, néha bizony már hajlamosak vagyunk
túlzásnak tekinteni. Ez a kiállítás azonban ismét az
ő igazáról győzött meg. Mert egyrészt rnűvészein

ket valóban igazságtalan lenne a kor leghaladóbb
mestereivel összevetni. Másrészt mégis tény, hogy
e négy évtized művészetét elsősorban Delacroix,
Millet, Courbet, a Preratlaeliták és Manet neve
fémjelzik. De ha ettöl teljcsen el is tekintünk, mi
marad valójában ') Fülep egyik legriasztóbb elem
zését a korszak talán legnagyobb magyar festőte

hetségéről. Székely Bertalanról írja, s az elemzés
bizony ma is áll. Székely festői, kompoziciós el
képzelése" ... kívül esik nemcsak a képiras és a
költészet, hanem minden valaha volt és lehető rnű

vészi forma határán ... " Kompoztciói, mondja
Fülep, valóságos pszeudo-kompozíciók. s megálla
pítását a Dobo:v é:,' hitvese képpel, illetve vázlatai
val igazolja: "A kérdések, melyck (Székely t) izgat
ják, a szempontok. melyek vezérlik, ilyenek: benne
legyen mar a férfi-töre a nő testében vagy ne? egy
utolsó csók ban találkozzanak vagy ne? az életre
termelt ifjú nőben a halál borzalma előtt való meg
tántorodás vagy a megingathatatlan elszántság fe
jeződjék-e ki?" Valóban, hol van itt szó festői

problémákról?
Ha pusztán ennyiről volna szó, mi indokolja a

felkészült kutatók hadúnak szorgos munkáját,
melynek a vaskos katalógus a gyümölcse? S ugyan
mi magyarázza egyáltalán a zsúfolt kiállítás letét?

Ha egyedül a fülepi szigor mértékével élnénk. a
rostán talán csak Iz.só Miklós teljesitménye marad
na iönn. Táncoló parasztjai és a Csokonai-szobor
gipsze nemcsak vígasztaló darabok, hanem való
ban az ígazi művészet levegőjét hozták a kiállitás
ra. Izsó ösztönösen, egyszerre tudott megszólaini
kora internacionális szobrászi nyelvén, s tudott va
lami sajátosan helyhez kötöttet. magyart is adni.
Más kérdés, hogy jelentőségét Fülep Lajos kis
könyve előtt szinte senki sem érezte meg.

Ma már s ebben része van a Fülep-tanulmány
megjelenése óta eltelt ujabb hatvan esztendő törté
neti tapasztalatainak is sokkal kedvezőbb kép él
bennűnk a kor épitészetéről, mint korábban. E
műfajra nézve teljesen igaz az a tétel is, hogy az
adott teljesitmények sajátos értékét alig, vagy sok



esetben egyáltalán nem csökkenti az a bizonyos so
kat emlegetett .fázískésés" Európához, a Nyugat
hoz viszonyítva. Pollack, Hild, Feszl és Ybl - hogy
csak a legismertebb épitészeinket említsük - nevei
nemcsak minőséget fémjeleznek, hanem mutatói
annak a folyamatosságnak is, amely egyenesen ve
zetett ahhoz a csúcshoz, amit Fülep Lajos is csak a
legnagyobb elismeréssel tudott emlegetni: Lechner
Ödön magyaros szecessziójához.

E két dolog azonban még együtt is alig indokol
ná a fölvonultatott tudományos apparátust. Persze
említhetnénk még azoknak a varázslatos képeknek
a sorát is, amely a magyar fotográfia kezdeteit
idézte a kiállításon, de még így is meghökkenten
kellene járnunk a termeket, lapoznunk a katalógus
két kötetét. Nem lenne kevesebb is elég a "sza
káll'vprobléma illusztrálására? Sem a gondos,
szűk témájukat néha túlságosan is komolyan vevő

tanulmányok, sem a kiállítás rendezése nem segíte
nek eléggé a nézőnek a tájékozódásban, s látszólag
megrekednek - Kazínczyt folytatva - a "szakáll
kérdés" taglalásánál. tudomásul véve, hogy ezek
nek a művészeknek és műveknek végső soron ez a
legfőbb problémájuk. Mintha a tudós szerzők és
rendezők maguk is a Fülep által ostorozott művé

szeten kivüli szempontokat tették volna maguké
vá. Bevallom, voltak pillanatok. amikor elbizony
talanodva magam is így éreztem.

A kiállítás és a katalógus tanulságai azonban
sokkal gazdagabbnak és sokoldalúbbnak bizo-

ZENE

A XX. század zenéje

... címmel nemrég jelentette meg a Zeneműkiadó az
amerikai Eric Salzman könyvét. Mint a címből is
sejthető, a szerző századunk első kétharmadának
zenéjéről összefoglaló áttekintést irt. Munkáját hé
zagpótlónak nevezhetjük. mert annak ellenére. hogy
a századunkrzenéjévelfoglalkozo magyar nyelvű iro
dalom folyton gyarapszik. kevesen vállalkoznak
osszegzésre. Tegyük hozzá: érthető okból. hiszen
századunk muzsikája a zenetörténet még lezáratlan
fejezete. Különösen az a korszak, amely 1945 után
kezdődik és napjainkban is tart. A jelenségek meg
itéléséhez pedig két dologra mindenképp szűkség

van: a jelenségek ismeretére és az itéletalkotáshoz
szűkséges távlatra. De ha ei a távlat nem lehet idő

beli, legalább segithet a térbeli távolság. Jelen eset
ben: nem véletlen. hogy e könyv Európa és Amerika
kettős vonzásában íródott. Mint ahogy az' sem lehet
véletlen, hogy éppen Amerika reagált gyakran leg
élesebben az avantgarde zene válsághelyzeteire.

nyultak. Egyrészt végre sikerült kiéleznie a kérdést
(ha a válasz eddíg nem is született meg): mi lehet
az oka, hogy XIX. századí társadalmunk, melynek
igénye, ízlése és megfelelő műveltsége ís volt egy
magasrendü irodalom befogadására, amelynek va-..
lóban nem kellett szégyenkeznie magaszülte-te
remtette épitészete miatt, ugyanez a társadalom
hogyan elégedhetett meg a képzőművészetben nem
is az akadémízmus unalmas sémáival, hanem még
ezeknek ís csak olcsó pótlékaival ? Másrészt pedig
a gondos olvasó és néző valamit mégis megértett;
E negyven éva magyar képzőművészet számára a
felnötte válás, a műkedvelőből "profivá" válás
korszaka volt. S ennyiben nincsen igaza Fülep La
josnak, amikor azt mondja, hogy az ígazi magyar
művészet nem ebből a talajból nőtt ki. Mert bár "a
magyar képirás akkor született meg igazán, ami
kor hűtlen lett Székelyhez ... ", de Nagybánya
megszületéséhez ez a "hűtlenség" önmagában ke
vés lett volna. Kellett hozzá a Székelyek szenvedé
se, kínlódása is, kellett bízony a művészet külön
böző "intézményeínek" - múzeum, kiállítási for
mák, kritika stb. - kín-keserves megszületése is:
mindaz, ami a valódí művészet számára mégiscsak
előkészítette a talajt. A Magyar Nemzeti Galéria
kiállítása ennek a munkának, ennek a hősies erőfe

szitésnek hű dokumentuma. S hogy az lett, mégís a
"szakáll-kérdés" következetes és alapos körüljárá
sának köszönhető.

KOVÁCS PÉTER

Elöljáróban csak egy nevet írunk ide: John Cage.
"Cage talán nem tekinthető alkotónak a szó meg
szokott értelmében, viszont rengeteget tett azért,
hogy megváltoztassa ezt a »megszokott értelmet«."
De mi is ez a .rnegszokott értelem" ? Az európai tra
díció által mélyen a tudatunkba és tudatunk alá vé
sődött szok ások, értékrendek. beállítódások. Cage
példája mögött azonban egy sokkal általánosabb
kapcsolat és konfliktus is rejlik. nevezetesen Európa
és Amerika kölcsönhatása. Vajon felmértük-e már
reálisan. milyen mértékben hatott és hat (vissza)
Amerika Európára ? Ez azonban csak egyike azok
nak a kérdéseknek. amelyeket Salzman könyvét ol
vasva végiggondolhatunk.

Salzman tárgyalásmodjának: menete a következő:

a szoban forgó korszak zenéje történeti szempontból
kétfő időszakra osztható. Az első szakasz a század
'elejétőlo második világháborúig tart. melynek fő

változásai, .forradalmai" a hagyományos funkciós
tonalitás felbomlása, az új tonalitások létrejötte és
az ..atonalitás" kialakulása körül csoportosulnak.
A második szakasz pedig a háború utáni korszak,
melyet viszont a technológia óriási fejlődése, a zene
totális racionalizálása, illetve deracionalizálása, az
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