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Kísérlet a XX. századi magyar
festészet történetének modellezésére

Amikor kísérletet teszek a modern
magyar festészet családfájának a felvá-
zolására, természetesen abból a hipoté-
zisből indulok ki, hogy létezik ilyen
családfa, amely a magyar szellemi kö-
zegben növekszik és virul, és csak itt,
ebben a szellemi környezetben alakul-
hatott ilyenné. További feltételezésem,
h°gy gyökerei, legalábbis sokfelé el-
ágazó gyökérzetének egy része, ebből
a talajból táplálkozik, minden esetre
levelei, lombozata ezt a levegőt szívják
- itt termelik éltető oxigénjüket -, ha
időnként nyugatról vagy keletről be-be
is tör néha szelíd, máskor orkánszerű,
légáramlat.

JL magyar „fa" sajátsze-
MJI rűségének feltételezése

+J M nem tagadja, sőt tétele-
^ T w A sen is bizonyítani akar-

"^^ ja, hogy ez a fa annak
az erdőnek a része, alkotóeleme, ame-
lyet nemzetközi képzőművészetnek hí-
vunk, és ebben az erdőben a gyökerek
és a lombok egyaránt összefonódnak.

Szükséges azonban, hogy mielőtt
esetleg felesleges energiákat pazarol-
nánk a kísérlet lefolytatására, néhány
ellenvetéssel kezdjem, olyanokkal,
amelyek bennem is megfogalmazód-
tak, másokban pedig esetleg a tagadá-
sig erősödhetnek fel.

Az első ellenvetés néhány kérdés-
ben fogalmazható meg: egyáltalában,
mi szükség van ilyen vagy hasonló
„családfák" összeállítására? Minek
kell újabb, mesterséges kategóriákkal,
besorolásokkal, felosztásokkal tovább
parcellázni a művészet terrénumát?

A második lényeges ellenvetés:
mindenfajta osztályozás, elemzés
csonkítja a műegészet, az eleven élet
megragadása helyett holt, merev gon-
dolati sémákkal bűvészkedik. Szük-
ségszerűen kiemel valamit, mást el-
hagy, hogy megkeresse az összehason-
líthatót a merőben más kontexusban
létrejött művekkel. Eközben a vizsgá-
lódás szempontjai is keveredhetnek;
stiláris egyezések és egyeztetések ked-

véért figyelmen kívül maradnak szem-
léleti különbözőségek; a tartalmi roko-
nítás szándékával elhanyagolják a for-
mai megjelenítés eltéréseit, és még so-
rolhatnám tovább az önkényes vagy
önkényesnek tűnő eljárásokat, dehát e
kényszerű csonkítás nem törvényszerű
velejárója-e szakmánknak? Nem a fo-
galmi és a képi gondolkodásmód alap-
vető eltéréseiből fakad-e? Alighanem
így van. Még a legpozitívabb szándékú
és eszmeiségű műelemzésnél, vagy a
kifejezetten hermenautikai felfogású
leírásoknál sem kerülhető ki ez a hiba-
forrás.

Az ellenérvek közül hipotézisem-
mel szemben harmadikként az szegez-
hető, hogy önkényesen szakítani pró-
bál egy történeti példasorra építő fejlő-
déskoncepcióval, amely a folyamatos-
ság és az újítás szüntelen váltakozásá-
ból áll össze, az előzmények tudatos
meghaladásának szándékával. E kon-
cepció implicite azt sugallja, hogy az
időben hozzánk közelebb álló a szük-
ségképpen fejlettebb és egyben értéke-
sebb is a meghaladottnál. Valóban sza-
kítani akarok ezzel a fejlődésmodellel,
amelynek metaforája egy egyre gyor-
sabban pörgő mókuskerék, és amely a
sokszor efemer stílusirányzatok válta-
kozásában, egymásra rétegeződésében
a végtelenbe meghosszabbítható lineá-
ris fejlődés lehetőségének etorikus örö-
mét éli át. Ez a fejlődés-koncepció a
bonyolultságot összetéveszti a fejlett-
séggel. Egy olyan fejlődéskoncepció-
hoz azonban tartani szeretném maga-
mat, amely abból indul ki, hogy az
ember belső tartalma, körülményei az
időben szüntelenül változnak, és a még
viszonylag változatlant is csak úgy
tudja szemlélni, mint egy mozgó vonat
ablakán kinéző utas az előtte elsuhanó
tájat.

Az ellenvetések után vegyük most
sorra a kísérlet mellett szóló érveket.
Milyen előnye lehet mégis egy ilyen
modellkísérlet keretében tett összeve-
tésnek? A különböző művészi szándé-

kok, vállalások és teljesítések között
olyan összefüggések derülhetnek ki,
amelyeket hagyományos, stiláris fejlő-
dési modellekkel nem vagy alig lehet-
ne feltárni. Egy új keresztmetszetben
olyan szerkezete alakítható ki a XX.
századi festészetnek, amellyel magya-
rázhatók azok a jelenségek, művészeti
törekvések is, amelyek stíluskritikai
úton nem értelmezhetőek, vagy csak
idegen hatásként, illetve gyökértelen
kezdeményezésként számon tartottak.

A vizsgálódás egyik kiinduló pre-
misszája az a közhelynek tűnő megál-
lapítás, amely azonban a magyar szel-
lemi, társadalmi lét történeti alakulásá-
ból is igazolható, hogy művésznek len-
ni Magyarországon ma, a XX. század-
ban sem csupán foglalkozás, hivatás
vagy tehetség, hanem vállalás dolga.
Ez pedig mindenképp erős erkölcsi
elkötelezettséget jelent, közösségi
vagy egyéni moralitást. A korábbiak-
ban ezt a fogalmat - morális művész -
részletesebben is vizsgáltuk, és vizsgá-
lódásunk arra a kérdésre is választ
próbált találni, hogy magának a művé-
szetnek van-e, lehet-e morális célzata,
és ha igen, milyen formában, valamint
hogy maga az etika lehet- e a művészi
tevékenység értékmeghatározó, érték-
választó mércéje; azaz valamiféle nor-
ma lehetséges-e az esztétikán belül
ellehetetlenült normák szerint alaku-
ló művészeti tevékenység és a társa-
dalmi lét egyéb területeinek a kap-
csolatában.

másik fontos vizsgálati szempont,
hogy a művészeti tevékenység során

mi az „én" és a „nem
én" viszonya? Az „én"
meghatározása ezúttal
egyszerű: az alkotó
szubjektum. A „nem

én" definiálása már némiképpen bo-
nyolultabb feladat. Magába foglalja
egyrészt az objektív, tárgyi valóságot,
továbbá az én kivételével minden más
szubjektumot, beleértve a más szubjek-
tum által létrehozott tárgyi valóságot
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is. De vajon része-e a „nem én" foga-
lom teljes tartományának az „én" által
korábban létrehozott tárgyi valóság,
maguk az alkotói szubjektum által lét-
rehozott művek? Ennek részletes vizs-
gálata esetleg használható eszközt ad-
hat a kritikai elemzés számára: neve-
zetten az alkotói manír vagy az önálló
stílus, mint szimbolikus forma értéke-
léséhez. Ezúttal azonban e kérdés el-
döntése további vizsgálódásunk szem-
pontjából nem lényeges.

Az előzőeket kissé másként fogal-
mazva: az alkotói szubjektum milyen
valóságot - totálist vagy partikulárist -
percipiál (percepció: közvetlen érzéke-
lés + emlékezés), illetve milyenre ref-
lektál. Más megközelítésben a percep-
ció az élmény befogadása, a reflexió a
művészi gyakorlat, az élmény kifejezé-
se.

a azonban viszonyról
beszélünk, a kapcsolat-
ban résztvevő mindkét
tényező meghatározása
fontos. Esetünkben te-

hát az is, hogy milyen az a szubjektum,
amely a valósággal viszonyba kerül.

Az alkotói szubjektum önmagában
a képességek összessége és azok mér-
téke szerint is meghatározható. Ezt
összefoglalóan és kissé elnagyolt mó-
don művészi tehetségnek szoktuk ne-
vezni (ennek összetevőit most nem
szükséges részletezni, hiszen ezek az
alkotáslélektan és a művé-
szetszociológia kutatási témái). Ez a
meghatározás minőségi leírását adja a
szubjektumnak. A különbségek ittkva-
litásbeli eltérésekből adódnak. Éppen
ezért ez a meghatározás csoportosítás-
ra nem alkalmas, hiszen a képességek
mértéke, összetétele szerint minden
szubjektum egyszeri és ismételhetet-
len. A szubjektum azonban más mó-
don, önmagára vonatkoztatva is meg-
határozható. Azzal, hogy az alkotói
szubjektum hogyan ismer önmagára,
és e megismerést miként manifesztálja:
csupán éntudatként, egyszeri és megis-
merhetetlen individuumként, vagy
nembeli lényként is magára ismer -
más megfogalmazásban: hogy nem-
csak'a különbözőséget, hanem az azo-
nosságát is átérzi a „másik" emberrel.

Ebből a valósághoz való legáltalá-

nosabban vett viszonyból adódik to-
vábbá az alkotói szubjektum számára a
művészetnek mint tevékenységnek az
értelmezése is. Az a szubjektum,
amely elsősorban éntudatként mani-
fesztálja önmagát, nyilvánvalóan a
művészet végső céljaként megvalósuló
szabadságát csak egyéni önkifejezés-
ként élheti át, míg az önmagát nembeli
lényként is felfogó szubjektum számá-
ra e szabadság megvalósítása a szabad-
dá tevés küldetéses szándékával is pá-
rosul.

Más megközelítésben: a szubjek-
tum öndefiníciójának e különbsége kö-
vetkeztében az egyén léthelyzetét vagy
mint egyre jobban izolálódó, minden
nem éntől egyre jobban elidegenedő
egyéniség éli át, vagy - és ez a vagy a
gondolkozás mély szakadékát tárja
elénk, amelyet egyszerű lenne azzal
áthidalni, hogy a vagy mögé az előző
kézenfekvő ellentétpárját írjuk, tehát,
hogy - a közösség tagjaként.

De a probléma lényege éppen az,
hogy létezik-e ma, a XX. század végén
valóságos közösség, amely tagjaként a
művész átélheti nembeli lényegét?
Azok a közösségek, amelyek a hagyo-
mányos művészet alapját jelentették, a
világ kulturális peremterületei kivéte-
lével, már felbomlottak. Ma az újjá-
szerveződésnek két iránya figyelhető
meg; integrálódás az emberiség globá-
lis közösségének irányába, és egy ezzel
ellentétes folyamat: a partikularizáló-
dás, rétegek, foglalkozási csoportok
egzisztenciális érdekei, vagy emikai
érdekek alapján.

Az előbbi - az emberiség, mint
közösség még túl általános, tudata még
nem pozitív erkölcsi-magatartási és
gondolkodási rendszerben, hanem job-
bára negatívumban, például a fenyege-
tettségben fogalmazódik meg. Ezt a
fenyegetettséget átéli, átélheti az izolá-
lódó, a magát csupán „énként" felfogó
alkotói szubjektum is. Ez az átélés
azonban éppen az izolálódását, az el-
idegenedését fokozza.

A másik tendencia, amely korunk-
ban közösségszervező erőként jelenik
meg, az elkülönülés. Ez is izolálódási
folyamat, és elsősorban szintén negatí-
vumra, a másság hangsúlyozására épít.
Az etnikai elkülönülést kivéve - amely
lényegében rekonstrukciós jellegű, és
amely éppen az egykor meglévő kultu-

rális hagyományok (nyelv, szokás-
rendszerek, stb.) felelevenítésével
vagy nem létező analógiás megterem-
tésével politikai, gazdasági érdekek
alapján, az eltérő túlhangsúlyozásával
próbálja az érdekeltek közösségét
megszervezni - a társadalomban meg-
figyelhető többi izolálódási törekvés
(rétegek, szakmai csoportok, stb.) alap-
ja viszonylag efemer egzisztenciális
érdek.

ülőn figyelmet érdemel
a szubkulturális cso-
portok problémája, hi-
szen néhány „modern"
művészeti törekvés kö-

zönségbázisát ezek a csoportok jelen-
tik, és egyes ilyen törekvések egyene-
sen új közösségi művészetként, új
„népművészetként" definiálják magu-
kat. Az azonos élethelyzet, az egyes
egyedek hasonló lelki és szociális mo-
tiváltsága érdekcsoportokká szervez-
heti a társadalomból kiszakadt, kivo-
nult vagy kiszorított, elsősorban a fia-
tal korosztályokhoz tartozó embereket.
A csoporton belül fellelhetők bizo-
nyos, a valódi közösségekre is jellem-
ző vonások, úgymint a hierarchikus
szerveződés, közmegegyezésen alapu-
ló szabályok, egyfajta erkölcsi mozza-
natok, például a szolidaritás. A hierar-
chikus szerveződés azonban terrorisz-
tikus jellegű, a szó legszorosabb értel-
mében vett pillanatnyi erőviszonyok
határozzák meg, és mivel a szabályok
is efemer természetűek (az erőviszo-
nyok változásával a korábbi közmeg-
egyezés is felbomlik), nem fejlődnek
normákká, hiszen a szubkultúra egyik
lényeges vonása a deviancia. Az erköl-
csi mozzanatok pedig nem válhatnak
moralitássá, az erkölcsökre vonatkozó
reflexió, a pozitív értékválasztás hiá-
nya miatt.

A szubkulturális csoportosulások
nem rendelkeznek tehát azokkal a bel-
ső erőforrásokkal, amelyek egy közös-
ség életben tartásához, önmaga repro-
dukálásához szükségesek. E csoportok
folyamatos újrateremtését külső erők
hozzák létre; a „magas" társadalom
belső zavarai, a szociális „háló" héza-
gai, a társadalom intoleranciája, gazda-
sági kényszerek, stb. Továbbá ezeknek
a csoportoknak az összetétele is állan-
dóan változó.

A közösségek újjászerveződésének
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egy harmadik tendenciája is megfi-
gyelhető napjainkban. Virtuális újjá-
szerveződés ez, azaz hagyományos kö-
zösségek rekonstrukciója egyes értel-
miségi csoportok részéről. Ez az értel-
mi, érzelmi rekonstrukció kialakíthat
egyfajta közösségi tudatot, még akkor
is, ha nem valóságos, csupán virtuális
közösséget hoz is létre, és mint ilyen
művészi tevékenység bázisául is szol-
gálhat.

Az előbbiekben vázoltak alapján azt
a következtetést vonhatjuk le, hogy a
léthelyzetét csak izolálódó egyénként
vagy egy közösség tagjaként átélő
szubjektum ellentétpárját nem tarthat-
juk fent. Ez az ellentétpár valódi ambi-
valenciaként a rész és az egész viszo-
nyában határozható meg. Azaz, hogy a
szubjektum a maga részlegességét
egészként, vagy egy egész részeként
definiálja önmaga számára. Ettől füg-
gően az önmaga számára különböző-
képpen manifesztáló szubjektumnak a
valósághoz, a külső világhoz való vi-
szonya is különböző.

z a szubjektum, ame-
lyet teljes egészsében
betölt az én tudata,
amelynek partikulari-
tása önmaga számára

teljes egész, szükségszerűen a valósá-
got, a külső világot, mint tőle idegent,
különbözőt vagy éppenséggel vele
szembeállót érzékeli, fogja fel, éli át.
Számára a valóság benyomások, álla-
potok halmaza, amely belőle értelmi-
érzelmi reakciókat vált ki. Ez a szub-
jektum kvalitatív tulajdonságai (alko-
tói tehetsége) szerint apercipiál a be-
nyomások e halmazából eltérő kvantu-
mokat. Másképpen megfogalmazva
művészi tehetsége, érzékenysége sze-
rint a valóságnak nagyobb vagy kisebb
szeleteit vonatkoztathatja önmagára. A
szubjektum azonban az egyéni megis-
merés, érzékelés eredendő korlátai mi-
att sohasem képes az így felfogott (a
benyomások halmazaként értelmezett)
valóság egészét lefedni. A művészi
érzékelés (megismerés?) eredménye
azonban ez eseten sem csupán partiku-
láris lehet, hiszen akár a mítosz, úgy a
művészeti alkotás esetében is az a kö-
vetelmény, hogy az introverzív funk-
ció érdekében a közlésnek nem kell
abszolút értelemben teljesnek lennie,
csak elegendőnek. Az információ

strukturálódásához elégségesnek. Egy
adott ismeretanyag rendezett struktúrá-
ja önmagában mindig teljes, azaz intro-
verzálisan totális.

Könnyen belátható, hogy az előbbi-
vel ellentétben az az alkotói szubjek-
tum, amely önmagát egy egész része-
ként definiálja, a valóságot, a külső
világot olyan egészként érzékeli,
amelynek maga is része, és az így
érzékelt világot nem mint benyomások
halmazát fogja fel, hanem mint rende-
zett struktúrát, mint működő rendszert.
E kontemplatív érzékelést minden teo-
rizáló magyarázatnál hívebben fejezik
ki József Attila verssorai:

„Én úgy vagyok, hogy már
száz ezer éve

nézem, amit meglátok hirtelen.
Egy pillanat s kész az idő egésze,
mit száz ezer ős szemlélget velem."

(A Dunánál)
E néhány sorból azt is megsejthet-

jük, hogy az önmagát így felfogó szub-
jektum hogyan élheti át egyben nem-
beliségét is, hiszen saját részlegessé-
gén túl minden más ént is az egész
részeként definiál.

Ez az alkotói szubjektum tehát a
világot mint működő rendszert érzéke-
li, azaz strukturált egészként. A befo-
gadásnak ezáltal itt kvantitatív korlátja
nincs. Viszont azt, hogy az így totali-
tásként felfogott világot totális mű-
egészben fejezi ki, a szubjektum kvali-
tativitása határozza meg.

Az alkotói szubjektumok e külön-
bözősége, mint látható, a valósághoz
való viszonyuk eltérésében is megra-
gadható. Ez azonban csak az első lép-
csőfok, az érzékelés vagy a percepció
szintje. A világ - beleértve külső és a
belső valóságot, az én megismerését is
- elsajátításának következő grádicsa a
művészi cselekvés, az alkotói folya-
matnak az a mozzanata, amelyben
megszületik a forma mint reflexió,
mint nem pusztán anyagi struktúra,
hanem strukturált információ is egy-
ben, amelyben - Hegel gondolatmene-
tét követve - az eszme anyagi kifeje-
zést öltve érzékletessé, azaz eszmény-
nyé válik.

A tulajdonképpeni modell felvázo-
lása előtt még egy kérdést kell tisztáz-
nom. A célul kitűzött „családfa" termé-
szetesen csupán modellértékű. Ebből
adódóan olyan kényszerű egyszerűsíté-

seket tartalmaz, amelyek a fő tendenci-
ákat ugyan jelezhetik, de az eleven, a
valóságos művészeti tevékenységre
ilyen lecsupaszított módon nem konk-
retizálhatok. Mint ahogy tiszta kategó-
riák is csupán teoretikusan léteznek.

A XX. századi magyar festészetben
a valósághoz való legáltalánosabban
értelmezett viszony alapján hipotetikus
modellem szerint három fő vonulatot
lehet megkülönböztetni. Ha úgy tet-
szik, a családfa mai, dús lombozata
három fő ágból sarjadt ki.

Az egyik ágat mitikus realizmusnak
keresztelhetjük el; mint látni fogjuk,
bár a névadás nem önkényes, de ko-
rántsem végleges -, a másik ágat lát-
ványrealizmusnak nevezhetjük; míg a
harmadik elnevezése - nos, ezzel lesz a
legtöbb bajunk, ha ugyanis az össze-
csengés kedvéért meg akarjuk őrizni az
előző jelzős szerkezetet, nevezhetnénk
analitikus realizmusnak is, ami, bár
nem kis igazságtartalma van, mégsem
elég pontos, amellett mellékvágányra
is vezethet bennünket.

Ez a mellékvágány, vagy ha úgy
tetszik gondolati csapda - a realizmus
eltérő értelmezésének következménye.
Gondoljunk csak a hatvanas évek ele-
jének magyarországi realizmus- vitájá-
ra, vagy Garaudy kiátkozására a mar-
xizmusból a realizmus „parttalanná"
tétele miatt.

ik voltak e viták leg-
fontosabb premisszái?
Mindenekelőtt olyan
hamis fogalompárok
felállítása, mint realiz-

mus- racionalizmus, irracionalizmus-
antirealizmus, vagy a realizmus azono-
sítása egy történelmi stíluskategóriá-
val. Megengedőbb módon a realizmust
alkotói módszerként határozták meg,
alkotómódszeren azonban ábrázolási
eljárást értettek, a látható valóság mo-
dellálását.

A másik a priori feltételezés, hogy a
realizmus szükségszerűen mindig ter-
mészetelvű. A természeten pedig min-
dig a társadalmon, és főleg a szubjek-
tumon kívül álló, külső világot értették.
Kissé naiv, pionéri szemlélettel a mű-
vészet feladatává tették e külső termé-
szet „meghódítását", birtokbavételét az
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ábrázolás által. Árnyaltabb megfogal-
mazásban: a külső világban elidegene-
dett emberi lényeg visszaszerzését.
(Természetesen a művészetnek egyik
feladata e külső világ „birtokbavétele",
de nem a hódítás, az ember hatalmának
kiterjesztése, hanem a magában és ma-
gáért való világ nekünk valóvá tétele
útján. Nem a külső és a belső valóság
szembenállásának kiélezése, és az ellen-
tétpár egyik oldalának felszámolása, ha-
nem éppen e szembenállás megszünteté-
se, az ellentét feloldása alapján.)

Nemcsak a természetelvűséget, ha-
nem a totalitást is a realizmus meghatá-
rozó és kizárólagos sajátjaként defini-
álták. A totalitáson azonban valamiféle
kvantum szerinti teljességet értettek.
Ez alól sem Garaudy, sem az ellentá-
bor képviselői nem kivételek. Garaudy
ugyanakkor felismerte, hogy nem min-
den műalkotáson kérhető számon az
így értelmezett totalitás, mivel a műal-
kotások egy csoportja a valóságnak
csupán egy szeletére, önmagában par-
tikuláris területére vonatkoztatható.
Ahelyett azonban, hogy a fogalom ér-
telmezését vizsgálta volna kritikusan,
magát a totalitást iktatta ki a művé-
szettel szemben támasztott követelmé-
nyek közül: „Egy mű lehet nagyon
részleges, sőt nagyon szubjektív tanús-
kodás az ember s a világ viszonyáról
egy adott korban, s ez a tanúskodás
mégis lehet hiteles és értékes" - írja
Parttalan realizmus? című tanul-
mányában, majd a következő megálla-
pítást teszi: „A művész szerepe nem
azonos a filozófuséval vagy a történé-
szével: nem köteles például a valóság
egészét tükrözni..."

essük össze ezt az állí-
tást az introverzális to-
talitás általam koráb-
ban említett követel-
ményével! Ha a művet

információs egységnek tekintjük -
mint ahogy bizonyos vonatkozásban
valóban az is - az introverzális totalitás
azt jelenti, hogy a közlésnek nem kell
teljesnek lennie, csak elégségesnek.
Továbbá, ha egy mű valóban hiteles
és értékes, akkor a benne kódolt is-
meretanyag rendezett struktúrájú, így
önmagában mindig teljes, azaz totá-
lis.

Garaudy azonban, mint láthattuk,
csak úgy tudott szabadulni a hagyomá-
nyosan értelmezett realizmus mennyi-
ségi teljességet igénylő totalitás-felfo-
gásától, hogy magát a fogalmat dobta
ki az ablakon. Realizmus-koncepcióját
ezáltal tudta olyan „parttalanná" tágíta-
ni, hogy abba a modem művészet egy
további tartománya is beleférjen. A
realizmusnak így új határt szabott, ez a
határ azonban szabadon mozgatható -..
szubjektív szándékok szerint tágítható
(a parttalanságig?) vagy szűkíthető.
Garaudy esetében például Picasso még
befér a határok közé, Kandinszky
azonban már nem.

Ezt a kitérőt azért volt szükséges
megtennem, hogy érzékeltesse bár ma-
gam is szívesen használnám, a realiz-
mus elnevezés azonban sajnos nagyon
is bizonytalan, félrevezető fogalom, és
nem utolsó sorban sokak által lejára-
tott. Természetesen megtehetném,
hogy hályogkovács módjára elvégezve
az „oprációt" azt állítsam: végső soron
minden, ami művészet, az realista, hi-
szen minden művész benne él egy va-
lóságban, amellyel kapcsolatba kerül,
és minden mű e kapcsolat eredménye.
Én is osztom Hauser Arnold vélemé-
nyét, aki szerint a mű sohasem a való-
ságról közöl ismereteket, hanem a va-
lóság és a művész (általánosabban az
„én" és a „nem én") viszonyáról. És szó
szerint is idézve Hauser professzort: ép-
pen „A valóságra vonatkozó művészi
állítások érvényesek lehetnek, sőt, ez
nélkülözhetetlen feltételük, korántsem
kell azonban mindenképpen igaznak
vagy vitathatatlannak lenniük.".

Garaudyhoz visszatérve korunk rea-
lizmusának általa használt hármas fel-
osztása, illetőleg ennek elnevezései:
mítoszalkotó; epikus; prométheuszi,
számomra is használhatóak lennének a
családfa-modell három ágának megne-
vezésére. A realizmus helyett azonban
ezúttal használjuk az általánosabb mű-
vészet fogalmat. További vizsgálódá-
sunk szempontjából ugyanis most csu-
pán az a fontos, hogy, ha nem is a
„legnagyobbat", de valamilyen közös
nevezőt találjunk az összevethetőség
érdekében. Legyen tehát ez a közös
nevező a „művészet" tág fogalma, re-
mélve, hogy a közmegegyezés is egya-
ránt annak tartja Csontváry, Ferenczy
Károly vagy Vajda Lajos festészetét.

Továbbá megszabadulva a „család-
fa" szimbólumától, amely - bár azt
helyes képzetet sugallja, hogy a tár-
gyalt művészeti jelenségeknek van
múltba nyúló gyökere, és lesz a jelent
meghaladó lombozata - mégis sok kö-
töttséggel járt. Használjuk most már a
következőkben a pőrébb modell elne-
vezést. De ha már lemondtunk a fa
organikus, magával a fogalommal fel-
idézhető struktúrájáról, tisztáznunk
kell az elvont modell szerkezetét.

e egy síkba kiterített,
hanem egy térbeli mo-
dellt képzeljenek ma-
guk elé, mondjuk egy
hengeres testet, amely-

nek palástján kapcsolódnak egymás-
hoz a teoretikusan absztrahált, „tiszta"
kategóriák: mítoszalkotó-, epikus-,
prométheuszi (analitikus) művészet. A
henger belsejében pedig, a palásttól
különböző távolságban a valóságos
művészi teljesítmények találhatók,
amelyek egymással is bonyolult kap-
csolatokban létezhetnek. De aszerint,
hogy a palást melyik pontjához vannak
a legközelebb, sorolhatók a kategóriák
valamelyikébe.

Még egyszer szeretném hangsúlyozni,
hogy a besorolás meghatározó szempont-
ja az alkotói szubjektumnak és a valóság-
nak a legáltalánosabban vett viszonya E
viszony két eleme közül az alkotói szub-
jektum két alaptípusát a korábbiakban már
értelmeztem, de tekintettel arra, hogy típu-
sokról van szó, a tipikusnak számtalan
variánsa, a két alaptípusnak megannyi
kombinációja létezhet a valóságban, hi-
szen minden alkotói szubjektum ismerte-
tőjegyei összességét tekintve egyedi, egy-
szeri és ismételhetetlen, és az időben is
változó struktúra.

A viszony másik eleme, a valóság
sem változatlan, hanem térben és időben
mozgó, alakuló, egyben alakító és alakí-
tott fogalom. Mégis e két változó elem
viszonya, legalábbis tendenciájában, le-
het viszonylag konstans, azaz jellegze-
tes. Egyszerűbben fogalmazva: ahhoz,
hogy megközelítően azonos módon
szemlélhessem a változó világot, ma-
gamnak is változnom kell, méghozzá
szinkronban a világ változásával.

(folytatjuk)


