
vényszerűségeit. Mások úgylátják, hogy az emléke
zés hasonlít az élők evolúciójában való visszatekin
téshez - az élet tehát ilyen sztmmetriákat is produ
kál. De a természet játékszabályait fel lehet ismerni
a művészetben és a többi emberi tevékenységben is.
Ma különös jelentősége van annak, hogy az egyen
súlyra törekvést a szaporodásban és az ipari terme
lésben is észrevegyük. A jövő biztositása ettől függ.
A könyv szerzői ezen a téren súlyos megállapítást
tesznek, amikor arra hivatkoznak, hogy az evolúció'
tanúsága szerint az ember nem a természet tévedése,
ám ugyanakkor a természet rendeltetése sem az,
hogy automatikusan gondoskodjék az ember fenn
tartásáról. Az ember egy nagy játék résztvevője,

amelynek kimenetele az ő számára is nyitott. Képes
ségeit ki kell bontakoztatnia ahhoz, hogy valóban
játékos legyen, ne pedig a véletlen játékszere (18.
o.).

A könyv a "világképet a játék sokféle szinében és
változatában tárja elénk, de meg akar maradni a
természettudományos módszer keretei között. A vi
lágképből nem akar világnézetet csinálni. A játékról

KÉPZŐMŰVÉSZET

Három kiállítás
TÉNY-KÉP címmel rendezték meg a budapesti
Műcsarnokban a magyar fényképezés történetét
1840-től napjainkig áttekintő kiállitást. Érdekes
volt, szép, olykor izgalmas is; visszagondolva a lá
tottakra mégis zavarban vagyunk, s úgy véljük, e
zavarért a rendezők a felelősek.

A "Tény-kép" alcímében a "magyar fotográfia"
történetét ígéri, óvatosan és alighanem tudatosan
is megkerülve a fotóművészet f&galmát. Tudato
san, mert a rendezők láthatólag többet akartak
nyújtani ; áttekintést a fényképezéshazai történeté
ről, sokszor 'az esztétikai értéktől függetlenül. ,A
szándék helyes, a megfogalmazás azonban hiá
nyos, mert sem a rendezés, sem pedig a katalógus
előszavának írója, Szilágyi Gábor nem tett kísérle
tet az esztétikai értékelésre, egy már régen szüksé
gesállásfoglalásra. De ez nem is elsősorban a kiál
lítás hibája. Az viszont már igen, hogy az állásfog
lalás óvatos kerülése végeredményben lehetetlenné
tette azt is, hogy a szerkesztők, rendezők követke
zetesen végigjárhassák a fotografálás funkcióváltá
sainak történetét, kezdve attól a pillanattól, ami
kor a technika csodájaként a' világra jött, addig,
amikor egyszerre segédeszköze lett a tudomány és
a technika szinte minden ágának, dokumentálója
történelmünknek, mindennapi életünknek, és egyi
ke lett a művészet ágainak is. (És akkor még min-
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azonban nem lehet úgy írni, hogy az olvasóban fel ne
ötlenék a kérdés: Ki játszik ebben a világegyetem
ben? Honnan ez a szabály és ez a képesség? A szer-

I zők a természettudomány vértezetében vallják, hogy
"a természettudományok amilyen kevés bizonyité
kot szolgáltatnak Isten létére. éppoly kevéssé tétele
zik fel azt, hogy az embernek nincs szüksége isten
hitre" (209. o.). A természettudomány azonban - és
az ilyen .Játékelmélet" is - meggyőz bennünket ar
ról, hogy ebben az univerzumban sok a csodálnivaló.
Filozófiailag pedig, megalapozható az a gondolat.
hogy ha az egész természetet áthatja a véletlen és a
szabály csodálatos játéka, megtalálhatjuk mögötte
azt a teremtő szellemet. aki talán abszolút szabadsá
gának vetületét alkotta meg ebben a dinamikus
anyagvilágban.

Manfred Eigen-Ruthild Winkler: A játék. Fordítot
ta Koch Sándor. Gondolat Kiadó, 1981.

dig nem beszéltünk magukról a fotósokról, érdek
lődésük, szándékaik sokrétűségéről, a rnesterem
berekről és az amatőrökről. s persze ismét a művé

szetrőll) Igy pedig a kiállítás valójában nem nyúj
tott többet egy többé-kevésbé következetesen idő

rendbe állitott tetszetős képsornál, amely a váloga
tást, az értékelést és a rendszerezest is a néző re
bízta.

Mindez talán megbocsátható, ha a Műcsarnok

kiállitása az első kísérlet lenne a magyar fotótörté
net emlékeinek összegyűjtésére. De nem az volt.
Korábbi kísérletekről nem is szólva, hadd emlé
keztessünk az 1978-as székesfehérvári kiállításra,
amely egyrészt a most látottnál sokkal szélesebb
anyagra támaszkodva dolgozta fel a magyar fény
képezés kezdeteit, másrészt egy érdekes magán
gyűjtemény bemutatásával képet adott a század
fordulótól mind tömegesebbé váló amatőr fotózás
zavarba ejtő dilettantizmusáról is. Ugyancsak
1978-ban rendezték a Miskolci Múzeum Képzőmű

vészet és fotográfia cimű kiállitását, amely határo
zott szempont szerint tekintette át az emlékanya
got a kezdetektől a múlt század végéig. De ebbe a
sorba tartozik a Nemzeti Galéria múlt évben ren
dezett kitűnő kiállítása is, amely az 1830 és 1870
közti kor művészetének bemutatásakor nem feled
kezett meg a fotóról sem. Végül, de nem utolsósor
ban meg kell említenünk az 1981. november elején
megjelent Magyar művészet 1890-1919 cimű kőte

tet is, amelyben Beke László tanulmánya tárgyalja
és elemzi a kor fotóművészetét, s mutat be jó válo
gatást a keletkezett képekből. (Sajnálatos, hogya



Tény-kép szép kiállítású katalógusában nem talál
tak helyet a korábbi irodalom, a-különböző kuta
tások és az összefoglaló tárIatok megemlítésére.)

Voltak másféle hiányai is a kiállításnak. Nem
láttuk például Petőfi dagerrotipiáját és Gola Ádám
felvételeit Ferenczy István szobormüveiről; nyil
ván technikai okokból. Sajnálatos viszont, hogy
nem jelezték sem a kiállításon, sem a katalógus
ban. Ez körülbelül olyan hiány, mintha a magyar
forradalmak .történetéről írva nem szólnánk
1848-ról ... A műtárgyfotózás is hiányzott a kiállí
tásról; Gola munkáin kívül nem láttunk egyetlen
felvételt a műfaj korai mesterétől, az esztergomi
kincstár tárgyainak első fényképészétől, Beszédes
Sándortól sem; de ugyanígy megfeledkeztek a ren
dezők a ma is tevékeny és a műfajban utolérhetet
len Petrás Istvánról. Ugyanígy meglepő a foto
montázs csaknem teljes mellőzése. Trauner Sán
dor, Bálint Endre, Ország Lili hiánya azért is érthe
tetlen, mert a rendezők különben szokatlan meg
értést mutattak az avantgarde egészen új kísérletei
iránt is. (Igaz, a fiatalon nemrég elhunyt Hajas Ti
bor már csak a katalógusban fért el, kompozíciói
szintén hiányoztak a kiállításról.)

Még mindig a következetlenségeknél maradva:
szerepelteka kiállításon Veress Ferenc korai színes
munkái, s itt-ott mások színes felvételei is fölbuk
kantak. A szines fotózás problémái, fejlődése

azonban teljesen kimaradt. Ebben bizonyára sze
repe volt a helyhiánynak, de része volt a rendezés
esetlegességének is.

A kritikus panaszkodik, holott azzal kezdte Irá
sát, hogy érdekes és szép kiállítást látott, sőt oly
kor meglepetések is érték. A "régiekkel" való köz
vetlen találkozás mindig megrendítő. Tiedge János
Vörösmarty-portréja, Simonyi Antal képe az öreg,
szomorú Arany Jánosról, vagy Plohn Józse! vén
honvédje azonban nemcsak a múltat idézik, ha
nem igazán szuggesztív erővel azt az egyedi drámát
is, amely az ábrázolt személyekben zajlott. Ugyan
így több mulatságos emléknél, vagy technika-tör
téneti dokumentumnál Esterházy Mihály .Kínsky
Nusi"-ja, amely immár évszázada őrzi egy megra
gadott pillanat torokszoritó izgaImát. Mint min
dig, most is lenyűgözték a nézőt Klösz György ké
pei, amelyek a kort és látványát a valóság intenzi
tásával őrzik. Nem kísebb erővel hatnak Székely
Aladár. Rónai Dénes és Landau Erzsébet művész

portréi, valamint Pécsi Józse! korai önarcképei.
Most is, itt is élvezetes André Kertész látványainak
fanyar derüje; jó volt találkozni Moholy Nagy
László fotogrammjaival. amelyek a fényérzékeny
anyag szuverén képzőművészeti alkalmazásának
első példái világszerte; csak dicsérhettük a "szo
ciofotó't-kat, rnindenekelött Kálmán Kata képeit.
Érdekes, ha korántsem hiánytalan a koncept-fotók
válogatása. Attalai Gábor sorozata, a .Kopaszí-

tás" a kiállítás legmegrendítőbb művei közé tarto
zott, s éppen a fotózás szenvtelen, gépies techniká
'ja tette azzá.

SZENT ERZSÉBETRE, Európa legismertebb
Árpádházi szentjére emlékeztünk az elmúlt eszten
dőben, halálának 750. évfordulóján. Az űnnepi ese
mények egyik színfoltja volt az esztergomi Keresz
tény Képtár kiállítása.

Erzsébetet 1235-ben avatták szentté. Ebben az
esztendőben készült remekmívű ereklyetartója,
melyet a leningrádi Ermitázsban őriznek, s amely
nek fotóját az esztergomi kiállításon is láthattuk.
Felsorolásszerüen is nehéz lenne számba venni az
azóta eltelt háromnegyed évezredben született mű
vészi emlékeket, amelyek Erzsébet személyéhez,
alakjához fűződnek. Erre a Keresztény Képtár
munkatársai sem vállalkozhattak, ehelyett apró
jelzésekkel igy~keztek az idevonatkozó emlék
anyag gazdagságát és Szent Erzsébet szellemének
máig élő nészerűségét érzékeltetni.

Az egyetlen szobában megrendezett kiállítás va
lójában csak érdeklődést felkeltő tárlat lehetett: a
látogatóban önkéntelenül is felmérült egy repre
zentatív album kiadásának gondolata, amely ösz
szegyűjtené a Szent Erzsébet-ikonográfia anyagát.
Egy ilyen kötet nemcsak nálunk lenne kelendő, ha->,
nem mindenütt, ahol tisztelettel emlékeznek a
nagy középkori szentre, mindenütt, ahol művé

szetszetető emberek élnek.

KOVÁCS PÉTER

•
HALMY MIKLÓS KÉPEI. A múlt év őszén, Kő

bányán, a Pataky Galériában állította ki életműve

javát - negyven festményét - Halmy Miklás. A tár
lat katalógusszövegének szerzője, Horváth Magda
keserű költői kérdésekkel indította gondolatmene
tét. Joggal panaszolta a "szakma" közönyét, a mü
vész két évtizedes rnunkásságának mindmáig
hiányzó értékelését. Tény azonban, hogy Halmy
Miklós alkotásait meglehetősen nehéz a jól bevált
terminológiával érdemben megközelíteni. Sajátos
művészetről van szó, mely az olyan munkadarab
hoz hasonlatos, aminek megmunkálásához először

új szerszámot kell készíteni. Mindenesetre kocká
zatos vállalkozás - s különösen azoknak, akiknek
a kezébe olyan jól illik a régi eszköz, hogy nem is
kívánnak tudni másikról.

Halmy Miklós művészetének megítélésekor ki
indulópont lehet alkotásainak ornamentális jellege
- abban az értelemben, ahogyan e fogalmat Kállai
Ernő alkalmazta. Egyféle ősi, természetes egységet
tükröző; a világ érzékelését átfogó, egyszeru for
mai szimbólumokban megnyilvánuló kifejezési
mód ez: az ornamentális vízió típusa. Képei nem a
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művész egykori és elvesztett közösség utáni sóvár
gását jelenítik meg, inkább azt a meggyőződését

sugározzák, miszerint "az alapvető emberi problé
mák évezredek óta sem változtak lényegesen".
Motívumkincse nem véletlenül emlékezteti a nézőt

a népi kultúrából ismert formaegyüttesekre. Mind
ez nem a folklór manapság uralkodó - s nem min
den üzleti szellemet nélkülöző - feltámasztásának
ironikus kritikája, hanem a .mepművészet" előtti

idők nosztalgia nélküli megidézése. Halmy Miklós
munkái mindenekelőtta kellemes érzéki benyomás
erejével hatnak, Kiérlelt és egységes szin- és felület
kezelése különös patina-érzetet kelt. Egyéni sík
plasztikai megoldásai - a vászonra tárgyakkal
applikált festékréteg néhány milliméteres dombor
műszerű felvitele a lényege ennek az eljárásnak - a

ZENE

Luciano 8erio szerzői estje
a Zeneakadémián

Mi is volna egy recenzió valódi feladata? Egyrészt
az, hogy vtsszajelzésűl szolgáljon a szerzőnek és az
előadóknak : mi az amit jól oldottak meg, és hol fe-o
dezhetőkfel esetleg hiányosságok - a kritikus egyé
ni véleménye szerint. Másrészt viszont - és ez egyen
rangúanfontos oldala a kérdésnek - fel kell hivnia a
közönség, a hallgatóság figyeimét egy műre, egy
művészre vagy eseményre. Esetünkben azonbanfur
csa dolog történhet az olvasóval, vagy a hangver
senylátogatoval. (Feltéve, hogy az est vagy annak
visszhangja valóban felébreszti érdeklődését Lucia
no Berio iránt.) Mert ha megtetszettek neki a mű

vek, amelyeket 1981. október 26-án hallhatott a Ze
neakadémia Nagytermében, 'ukkor nyilván arra tö
rekszik majd, hogy jobban megismerje azokat, és to
vábbi Berio-műveket hallgasson meg, sőt ha zeneér
tő, akkor átnézze a partitúrákat is . . . Az olvasó bi
zonyára sejti, hová lyukadunk ki: Magyarországon
nem lehet Berio-hanglemezeket kapni, zenei könyv
tárainkból hiányzanak legfontosabb partitúrái, és a
Korunk Zenéje hangversenyeit sem rögzitik lemezre
úgy, mint lengyel barátaink a Varsói Ősz koncertje
it. Mit tehet hát az érdeklődő hallgató? S mit tehet a
recenzens?! Ilyen kiirűlmények között mi a távolab
bi célja és értelme egy-egy hasonló szerzői ést meg
rendezésének? Hogy a már amúgy is beavatott pár
száz ember egy élménnyel gazdagabb legyen? Le
gyen a zene mindenkié?! Hogyan? Egyest meddő

kérdésözöne.
De mégsem ilyen egyszerű. Luciano : Berióra

ugyanis Magyarországon is (talán jobban, mint má-
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míves festőiség hagyományainak sajátos folytatá
saként is felfoghatók.' Képeinek felépítése, szerke
zete gyakorta szimmetrikus, koncentrikus (Omega
mandala l) .. a képmezőben ható formai erők

konstruktiv egyensúlyba szervezettek (A motivum
működése).A látványt felépítőelemek hol nyilván
való tárgyi utalások (Küzdelem [Szkita] ), hol en
nél elvontabb figurális alakzatoR (Csodafiúszar
vas) , vagy a kalligráfia és a képírás formáját öltik.
Gondolatiságuk a szó szoros értelmében vett for
mai problémák megfogalmazásában és festői meg
oldásában jut felszínre: minden elbeszélő jelleg
nélkül utalnak szavakkal nehezen kifejezhető érzé
sekre és mondandókra.

A. G.

sutt) szükség van, éppúgy, mint tavaly Xenakisra és
talán jövőre - mondjuk - Stockhausenra. A jeget va
lahol meg kell törni. Az említett negativumok ellen
téteképp azonban nem csupán a szerzői est tényét
vehetjük számba, hanem a Zeneműkiadó által a
hangversennyel egyidejűleg megjelentetett köny
vecskét is, melynek címe: Beszélgetések Luciano
Berióval, a beszélgetőpartner pedig Varga Bálint
András. És itt meg kell állnunk egy percre. Mint
tudjuk, a zeneművészet társadalmi létezésének sok
féle összetevője létezik. Nem mindig elég meghall
gatni egy-egy zeneművetahhoz, hogy megérthessük.
Igen hasznos, ha megfelelő, szakavatott tájékozta
tást is kap a hallgató. Elgondolásában és megvalósu
lásában egyaránt kitünő, már hagyománynak mond
ható vállalkozása a Zeneműkiadának, hogy az őszi

Korunk Zenéje talán legjelentősebb szerzői estjére
portré-könyvet jelentet meg korunk kiemelkedő

nemzetközi komponistáiról. (Csak sajnálhatjuk,
hogya lemez- és kottakiadás nem tud hasonló rugal
massággal cselekedni.) Ezekből a sorozattá gyara
podó könyvekből azután nagyon sok olyan tanulság
derül ki, amit pusztán a zene meghallgatásával nem
fedezhetnénk fel magunknak. .

Bár kisebb Berio-darabokat itt-ott már hallhatott
a budapesti publikum, most került nálunk igazá,!
reflektorfénybe a kiváló olasz zeneszerző. Ahhoz a.
poszt-weberni generációhoz tartozik, mely a máso
dik világháború után eszmélt Nyugat-Európában, s
ez egy bizonyos viszonyt feltételez a zeneszerzés
módszerbeli és elvi-esztétikai kérdéseihez. A szeria
lizmus és a mögötte rejlő szellemi légkör vállalását
és meghaladni igyekvését is jelenti. Web ern halála
óta sok minden történt Európában - értve ezen a
szellemi Európát .. Berio munkássága is e korszak
fontos részé vé vált. A nyugat-európai művészet talán
töretlenebbül fejlődhetett a háború után, de éppen
ezért nem is hordoz magában annyi energiát elnyo-


