
MŰVÉSZET

Rideg Gábor

Kísérlet a XX. századi magyar
festészet történetének modellezésére

A XX. századi magyar festészet el-
ső vonulata, amelyet mítoszalkotó mű-
vészetnek (látomásos realizmusnak)
neveztem el, a századfordulón Csont-
váryvan indult. Csontváry nemcsak a
legkiemelkedőbb képviselője, hanem
mintegy etalonja is ennek a vonulat-
nak, amelybe rajta kívül véleményem
szerint még olyan festők sorolhatók,
mint - bizonyos megszorításokkal -
Mednyánszky, Egry, Nagy István és
Tóth Menyhért, hogy csak a legkiemel-
kedőbb alkotókat említsem. Ez az állí-
tás természetesen a későbbiekben még
bizonyításra szorul, de talán az már e
vázlatos névsorból is kitűnik, hogy
zömmel úgynevezett „alföldi festők-
ről" van szó.

lőször is vizsgáljuk
meg, hogy ez a nagy-
vonalúan kezelt kate-
gória - alföldi festé-
szet, mennyire hiteles

és megalapozott. A különböző életmű-
vek valóban lényegük: a valósághoz
való viszony és az ebből adódó alkotói
szemléletmód szerint sorolódtak egybe
- vagy a művészettörténészi kényel-
messég, a hasonló stíluseszközök al-
kalmazása, a rokon tematika, vagy ép-
pen a megközelítően azonos életmód
ömlesztetté egy gyűjtőmedencébe az
egymásnak nagyon is ellentmondó
szemléletből fakadó alkotói tevékeny-
ségeket?

Azt hiszem, már a kérdésfeltevés
módja is sugallja a választ: ez utóbbi
metódus szerint alakult ki az alföldi
festészet - és a művészettörrténet még
számtalan hasonló - kategóriája. Nem
valamiféle egyéni restség vagy felüle-
tesség okán, hanem egy olyan vizsgá-
lati módszer, történészi szemléletmód
természetes következményeként, ame-
lyik egy lineáris időbeliségű fejlődés-
koncepció bűvöletében csak a kronoló-
gia szerinti leszármazásra figyelt, azaz,

hogy elsősorban stiláris attribútumok
alapján ki kinek a követője, tanítványa,
vagy ki kihez képest újít, kinek mond
ellent. - Egyelőre ennyit az „alföldi
festészet" hivatalos kategóriájáról.

Ha viszont úgy tesszük fel a kérdést,
miért van az, hogy az előbb példakép
említett művészek közül sokan valami-
lyen formában kötődtek a parasztság-
hoz, akkor a válasznak értelmeznie kell
e vonulat további ismérveit, lényegi
jellemzőit is.

A parasztság, gyakorlatilag e század
közepéig, Magyarországon olyan ter-
mészetes közösségekben élt, amelyek
ugyan változtak az idők során, de
struktúrájukban őrizték a hagyomá-
nyos társadalmak felépítését Ezekben
a közösségekben a népművészet, nép-
költészet, hiedelemvilág, viselkedési
szokások, stb. formájában továbbéltek
azok a mítoszok, amelyek a természeti
népek sokszor primitívnek mondott, de
mai, „tudományos" ismereteink szerint
nem egyszer megmagyarázhatatlanul
komplex és bonyolult világképének ki-
fejezései voltak, és amelyeknek antro-
pomorf szemlélete a mítoszalkotó mű-
vészetek természetes forrásvidékét je-
lentette.

Ez azonban korántsem azt jelenti,
hogy ennek a művészetnek feltétlenül
a népművészet motívumait, képi rend-
szerét kell átvennie vagy alkalmaznia.
Itt szemléleti azonosságról van szó,
méghozzá általánosabban értelmezett
módon, a világhoz való viszony alap-
ján.

És itt adódik a lehetőség, hogy kü-
lönbséget tegyünk a valódi mítosz és a
mitikus jegyeket is mutató egyéni kód-
rendszerek között, amelyeket egy kis
gondolatcsúsztatással, közmeg-
egyezéses alapon a modern művé-
szettörténet egyéni mitológiának ne-
vez.

A valódi mítosz mindenütt és min-

(Folytatás)
den korban regulatív, sőt rekonstrukci-
ós funkciót töltött be egy-egy társada-
lom vagy egy szűkebb közösség életé-
ben: „A mítosz fő funkciója nem isme-
retelméleti, hanem társadalmi-gyakor-
lati jellegű, a közösség egységének
megtartására irányul." (F.H. Carsidy:
A mítosztól a tudományig) A mítosz ez
alapján egyben a közösség és a világ
(ember és természet) viszonyának is-
métlődő és folyamatosan ismételhető
definiálása. Marx a mítoszt a természet
és a társadalmi alakulatok „tudattalan
művészi" feldolgozásának tartotta. Ha
mindezt a művészet tudatos „akarásá-
nak" korába transzponáljuk, és a kö-
zösséget olyan alkotói szubjektummal
helyettesítjük be, amely a maga „rész-
legességét" az egészhez képest rész-
ként definiálja (a tanulmányom elején
kifejtett módon), egyben a világhoz
való viszonyát valóságos vagy virtuális
közösségre is vonatkoztatja, akkor a
mítoszalkotó művészet egyik lényegi
meghatározásáig jutottunk. És mivel ez
a típusú alkotói szubjektum nembelisé-
gét is manifesztálja, ezért azt is megál-
lapíthatjuk, hogy a mítoszalkotó művé-
szet mindig küldetéses, bár, mint a
későbbiekben látni fogjuk, ez nem ki-
zárólag rá jellemző sajátosság.

indezek alapján a mí-
toszalkotó művé-
szetben a mű nem
pusztán magatartás-
modell, hanem egyben

világmodell is - a műegész egyben
világegész is.

E világmodell fő rendező elve azon-
ban sokféle lehet: a makro- és a mikro-
kozmosz egységességének felfogásától
kezdve, a katalicista megváltás és meg-
válthatóság eszméjén, vagy akár a
fény, máskor egyetlen szín szubsztan-
ciaként való felfogásán keresztül egé-
szen a gazdasági udvar etológiái rend-
szeréig ez a rendező eszme különböző
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lehet, a világ szervezett egységként
való szemlélése azonban azonos.

A másik fővonulat az úgynevezett
epikus művészet (látvány realizmus)
lényegében a reneszánsztól, a kanoni-
kus művészet felbomlásától eredeztet-
hető, és az európai művészetben a leg-
népesebb, legerősebb vonulat. Időbeli
alakulását az alkotói szubjektum indi-
vidualizálódása történetének is tekint-
hetjük.

Képletesen szólva, olyan vastag ága
ez a művészet - és ezen belül a XX.
századi magyar festészet - családfájá-
nak, hogy már-már a törzs látszatát
kelti. E látszatnak engedelmeskedik a
művészettörténet is, amikor fő kutatási
terrénumának ezt a vonulatot tekinti.
Nem véletlen, hogy egész kutatási esz-
közrendszere, apparátusa ezzel adek-
vátan épült ki. Alapvetően leíró mód-
szere elsősorban e művészet jelensége-
inek vizsgálatára alkalmas. Ezért min-
den ettől eltérőt devianciának, eltéve-
lyedésnek, vagy jobb esetben leágazás-
nak minősít, és a „fő áramlatba" törté-
nő visszacsatlakoztatására törekszik,
vagy ha erre képtelen, e jelenségeket a
parapszihológia illetékességi körébe
utalja. A másfajta vagy megváltozott,
mindkét esetben a „bevettől" eltérő
művészeti szemléletet, tágabb megha-
tározással: az alkotói szubjektum vi-
lághoz való viszonyának másságát a
klasszikus művészettörténeti gondol-
kodás az ábrázolási, kifejezési mód
különbözőségének szintjére fokozza
le.

művészet kiinduló-
pontja a közvetlenül
érzékelhető valóság (a
külső és a belső való-
ság egyaránt - e meg-

jegyzés azért is fontos, mert ezt a
kategóriát nem szeretném leszűkíteni
az úgynevezett „természetelvű" művé-
szetre). Az az alkotói szubjektum,
amelyet elsősorban éntudata határoz
meg, azaz saját részlegességét egész-
ként manifesztálja, ezt a valóságot,
mint állapotot, a benyomások halma-
zaként éli át. A műben ezeket a benyo-
másokat, illetve az ezekre adott refle-
xióit „írja le". Ezt kétféleképpen teheti:
vagy azt a „tárgyat", jelenséget helyezi
a mű középpontjába, amelyen keresz-
tül a külső valóság hatott rá, és refle-
xióival átszínezve ezt a valóságdarabot

írja le, vagy magát a reflexiót, azt az
érzelmi- gondolati folyamatot teszi
meg műve „főhősévé", amelyet a való-
ság benyomásai kiváltottak belőle. Az
alkotás folyamatában (minden művé-
szeti alkotófolyamatban) termé-
szetesen mindkét mozzanat benne van,
csupán az arányok, a „szerepek" cseré-
lődhetnek fel. E művészet-típusban is
az alkotói szubjektum és a külső világ
viszonya manifesztálódik, mivel azon-
ban itt a külső világgal, a „nem énnel"
az éntudatú szubjektum kerül kapcso-
latba, ez a viszony a hódító és a meg-
hódított szembenállása. Azaz a szub-
jektum vagy a valóság birtoklására tör,
vagy a külső világ foglya.

Ezt a vonulatot a stílusok hullámve-
rése jellemzi. Az egymásból induló,
egymásnak feszülő, egymást tagadó
stílusok, irányzatok kronológiai lánco-
latának változatossága nemcsak hogy
sokszor zavarba ejtette a hivatalos mű-
vészettörténetet, hanem azt a meggyő-
ződést is táplálta benne, hogy e válto-
zatosság mögött alapvető szemléletbeli
különbségek rejlenek. Ezek a különb-
ségek azonban csupán magatartásbeli
eltérések, amelyek ugyan végletesen
nagyok is lehetnek, nem változtatnak
viszont azon a tényen, hogy minden
esetben azonos típus: az éntudatú szub-
jektum kerül kapcsolatba a világgal. És
éppen ennek a szubjektumnak az ön-
nön autonómiájáért folytatott perma-
nens küzdelme az egyik legfontosabb
gerjesztője a stílusok, irányzatok válto-
zatosságának.

A XX. századi magyar festészetben
ez a vonulat a századforduló táján Fe-
renczy Károly és Rippl-Rónai József
művészetével indul, de ugyanúgy bele-
tartozik a „poszt- nagybányai" stílus-
irányzat, mint ahogy az „alföldi isko-
la", vagy a jelenhez közelítve az idő-
ben Kondor Béla, vagy a ma is élők
közül az egyaránt Bernáth-tanítvány
Csernus Tibor és Kokas Ignác. Tudom,
az első pillanatban roppant meglepő ez
a névsor, de az előzőek ismételt végig-
gondolása után beláthatjuk, ha nagyon
különböző magatartás-válaszokról van
is szó, a világhoz való viszony azonos-
sága (meghatározó fő tendenciájában)
kimutatható.

Itt is érvényes azonban az az egész
modellre vonatkozó megállapítás, mi-
szerint tiszta kategóriák csupán teoreti-

kusan léteznek, a valóság mindig sok-
kal összetettebb, színesebb, mint az
ugyanennek a valóságnak a megisme-
résére törekvő elmélet.

A XX. századi magyar festészet
harmadik vonulatának, az úgynevezett
prométheuszi művészetnek a meghatá-
rozása, körülírása az eddigieknél is na-
gyobb problémát jelenthet. Mindenek
előtt azt szeretném jelezni, hogy ez a
kategória elméletileg nem azonosítha-
tó a monfiguratív művészettel, bár a
gyakorlati példák jó része e körből
való.

z említett nehézség mi-
att célravezető lehet,
ha ezúttal a tágabból
kiindulva, egyre szű-
kebb köröket leírva kö-

zelítjük meg témánkat. Először szeret-
nék arra emlékeztetni, hogy a kiindu-
láskor modellem e vonulatát analitikus
elnevezéssel jelöltem. Ez, mint a ké-
sőbbiekben tapasztalhatjuk, jelentős
segítségünkre lehet a kategória megha-
tározásánál. A Garaudy- tói átvett elne-
vezést azonban nem akarom megta-
gadni, e művészetre a prométheuszi
jelző találó és indokolt. Az ókori gö-
rög-latin mitológia ismeretében, úgy
vélem, nem szükséges részleteznem,
hogy miért is. De ha már a mitológiá-
nál tartunk, a szimbólumot terjesszük
ki a másik két típusú művészetre is.
Azzal együtt, hogy a „képes beszéd"
természetes korlátaival tisztában kell
lennünk, az első vonulatot talán krono-
szi, a másodikat dionüszoszi művé-
szetnek nevezhetjük el. - Kronosz,
Dionüszosz, Prométheusz: mindhárom
egyazon mítosz halhatatlan hőse, azo-
nos világkép antropomorfizált megje-
lenítője, de már a puszta felsorolásból
is érződik minden hasonlóságuk elle-
nére valami különbözőségük is. Kro-
nosz és Dionüszosz isten, Prométhe-
usz, bár isteni származék, mégis „csak"
titán. És továbbfűzve a képes beszédet,
az is kiderül, hogy az emberi tudásnak
nemcsak úttörője (avantgárd szelle-
me), hősi jelképe, hanem egyben „szü-
letett" áldozat is. Ha Heraklesz nem
jön közbe, máig is a Kaukázus sziklái-
hoz láncoltán sanyarog.

De prózaibbra fordítva a szót, néz-
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zük meg most, hogyan tudunk az anali-
tikus jelzőből kiindulva tovább közelí-
teni a fogalom meghatározásához!

A művészi gondolkodást alapvető-
en a komplexitás jellemzi, meghatáro-
zó szinkronizáló és szinkretikus jelle-
ge, azaz a jelenség és a lényeg egyidejű
percipiálása, az egyest és az általánost
összeegyeztető valóságérzékelése. Ez
a meghatározó jelleg azonban nem zár-
ja ki a művészi gondolkodás analitikus
mozzanatát, enélkül mindenfajta szin-
tézis elképzelhetetlen. A kérdés csupán
az, hogy a világ művészi elsajátítását
mennyiben tekintjük a ráció, és meny-
nyiben a szemlélet számára adottnak. E
kérdésre a filozófia, illetve az esztétika
történetében számtalan végletes, egy-
mást kioltó, egymásnak antagoniszti-
kusan ellentmondó választ adtak. En-
nek részletes taglalása azonban most
messzire ragadna bennünket választott
témánktól. Elégedjünk meg ezúttal a
természetes ész által diktált válasszal:
A megismerésnek (a világ elsajátításá-
nak) akár intuitív, akár fogalmi útjáról
van is szó, az intuitívben is szerepet
játszik a logikai, vagy közvetlen vagy
közvetett formában, előző tapasz-
talatként; és a fogalmi gondolkodás
sem létezhet előzetes képzetek nélkül.
Márpedig a logikai gondolkodás elen-
gedhetetlen eleme az analízis.

ogadjuk el tehát, hogy
a művészetben minden
alkotói szubjektumnak
egyaránt sajátja mind a
szinkronizáló- szinkre-

tikus, mind az analitikus „gondolko-
dásmód". Aszerint azonban, hogy mi-
lyen e kettő egymáshoz viszonyított
aránya, melyik kerül előtérbe, külön-
böztethető meg egy korábban már jel-
zett cezúra mentén a kronoszi és a
dionüszoszi, illetve a prométheuszi
művészet.

A jobb megértés kedvéért érdemes
itt egy rövid kitérőt tennünk. Azokban
a művészeti korokban, amikor a világ
művészi elsajátítási módja még alapve-
tően a világ komplex, szemléleti meg-
ragadása, felfogása volt, az így alkotó
szubjektum a valóság analitikus megis-
merésének igényét más formában él-
hette ki. Nem Ingres hegedűjére, a
kedvtelésből végzett egyéb foglalatos-

ságra gondolok itt, hanem olyan más
területen végzett valódi alkotó munká-
ra, amely a nagy polihisztorokra jel-
lemző, akik megközelítően azonos
szellemi teljesítményt nyújtottak eze-
ken a nem művészi területeken is: A
festő Leonardóra, akit nemcsak a mű-
vészet elméleti kérdései foglalkoztat-
tak, hanem természettudományos
problémák is, vagy a szobrász-festő
Michelangelóra, aki az ábrázoló geo-
metria elvont logikai rendszerén alapu-
ló építészetben is jelentőset alkotott.

Az utóbbi száz évben azonban
annyira felgyorsult a különböző szel-
lemi tevékenységek specializálódása,
oly mértékben felhalmozódott a való-
ság egyre bonyolultabb részleteit feltá-
ró ismeretanyag, amely paradox mó-
don a még ismeretlen beláthatatlan tö-
megét tárta fel, hogy lehetetlenné vált
egyetlen alkotói szubjektum számára,
hogy a világot különböző módokon,
rációja és szemlélete számára megkö-
zelítően azonos intenzitással sajátítsa
el, ismerje meg.

A prométheuszi művészetben az al-
kotói szubjektum világfelfogásában az
analitikus mozzanat a meghatározó, ez
kerül a művészeti gondolkodás köz-
pontjába. Az e művészet sajátosságai-
nak jegyében alkotó művész tevékeny-
ségével nem utolsó sorban a művészet
és a tudomány között kíván hidat verni,
e hídépítéssel visszaszerezve (vagy
csupán visszaálmodva?) azt a „perso-
nal uniót", amelyet „boldogabb" ko-
rokban a polihisztorok megteremtet-
tek.

A prométheuszi művészetnek fon-
tos mozzanata e hídszerep vállalása,
mint látni fogjuk, nemcsak a művészet
és a tudomány között, hanem más relá-
cióban is.

Ezek a megközelítések, bár köze-
lebb vittek bennünket hozzá, de még
mindig nem vezettek el a prométheuszi
művészet meghatározásáig. Induljunk
ki most abból, hogy a prométheuszi
művészetre jellemző analitikus gon-
dolkodás, amelyben a ráció meghatá-
rozó szerephez jut, egyben természetes
módon örökli a „nyugtalan ész" szün-
telenül új ismeretekre törő akaratát. És
éppen ez örökség révén számára nem
létezik semmiféle sztereotip informá-
ció, amely, mint tudjuk, nem jelent
üres információt, és amely a képzelet-

beli választóvonal túloldalán mindkét
más típusú művészetben megtalálható,
mint introverzális funkciót betöltő köz-
lés. A prométheuszi művészetben csu-
pán az új ismeret lehet az információ
elfogadott és kívánt tartalma. Ez az
analitikus gondolkodásmód továbbá
nemcsak a megismerés folyamatára
jellemző, hanem mintegy kivetül a
megismerés tárgyára is. Ez azt jelenti,
hogy az alkotói szubjektum itt a való-
sággal nem mint magában valóval, ha-
nem mint a szubjektum számára való
részlegességgel kerül kapcsolatba. Eb-
ből a szempontból közömbös az alko-
tói szubjektum jellege, tehát hogy az
előzetes kiválasztás útján részlegessé
tett valósággal a szubjektum melyik
típusa kerül kapcsolatba.

bből az is következik,
hogy a prométheuszi
művészetben az alko-
tói szubjektum mind-
két típusa kapcsolatba

kerülhet a ráció által leszűkített való-
sággal, és aszerint különböztethetjük
meg a fő vonulaton belüli két mellék-
ágát, hogy melyik típusú alkotói szub-
jektum e kapcsolat résztvevője.

A valóságnak ez a leszűkítése nem a
szubjektum érzékelésének korlátozott-
ságából, hanem magából a gondolko-
dásmódból fakad. Tudatos vállalás.
Analógiaként az egyre specializálódó
tudomány példáját hozhatjuk fel. A
„nyugtalan ész" minél szűkebb terüle-
ten hatol be az ismeretlenbe, annál
nagyobb mélységben tudja azt feltárni
a megismerés számára.

Ez a leszűkített valóság lehet olyan
keskeny, amelyen keresztül csak egy-
személyes út vezet a megismeréshez.
Ezek az úgynevezett,,királyutak" az én
tudatú alkotói szubjektumokra jellem-
zőek - a hagyományos művé-
szettörténet rendszerint ezeket nevezi
egyéni mitológiának. Természetesen
itt is lehetnek követők, utódok, ám
ezek, miközben az ismeretlen megis-
merésének kalandját ők maguk nem
élik át, csupán a már megismertet al-
kalmazzák, „csempészáruval" keres-
kednek, kirándulásukból visszatérve a
dionüszoszi, vagy esetenként a krono-
szi művészet területére. A hasonlat kis-
sé pejoratívabb, mint maga a tevékeny-
ség, amelyet végső soron hasznosnak
és természetesnek kell tekintenünk, hi-
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szén az új ismeretek nem utolsó sorban
ezen az úton kerülnek be az egységes
művészet nagy vérkeringésébe. Eköz-
ben azonban az új információ maga is
sztereotip közléssé válik, szerepét int-
roverzális funkcióban találva meg.

Más esetben - és ez is jellemző a
XX. századi művészetre, ha ugyan
nem a legjellemzőbb - megszervezett
csoportok, kisebb- nagyobb közössé-
gek indulnak neki a felfedező útnak. A
modern tudomány kutatási módszeré-
nek analógiája itt is kínálkozó, ma a
kutatási eredmények jelentős része
úgynevezett team-ek összehangolt
munkájának köszönhetők. Az említett
művészcsoportokban zömmel olyan al-
kotói szubjektumok szövetkeznek,
amelyek az alkotói szubjektumoknak-
abba a típusába tartoznak, amelyek a
korábban kifejtett módon nembelisé-
güket is átélik.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a
prometheuszi művészetnek erre az altí-
pusára ugyanúgy jellemző a küldeté-
sesség, mint a mítoszalkotó művé-
szetre, valamint az általa létrehozott
mű nem pusztán magatartásmódén, ha-
nem - ha világmodellnek nem is te-
kinthető, hiszen, mint láthattuk, itt a
szubjektum egy általa korlátozott, ele-
ve leszűkített valósággal kerül kapcso-
latba, ezt a leszűkítést nevezhetjük
problémára orientáltnak is - minden-
esetre rendszerszemléletű, ha úgy tet-
szik: problémamodell.

zonban a küldetéses-
ség, sem a rend-
szerszemlélet sem ön-
magában nem magya-
rázza azt a tényt, hogy

a prometheuszi művészet minden más
típusú művészet között a leginkább
ideologikus. Nem elsősorban a külön-
böző művészcsoportok kiáltványaira,
manifesztumaira gondolok, hiszen ha-
sonló programnyilatkozatokat, fogad-
kozásokat tehetnek, tettek is a másik
két típusú művészet képviselői, hanem
arra, hogy a prometheuszi művészet
különösképpen alkalmas különböző,
akár természettudományi, akár társa-
dalomtudományi nézetrendszer, ideo-
lógiai befogadására és követésére, a
hozzá való csatlakozásra. Ennek ma-
gyarázata abban a gondolkodásmód-
ban, az analitikus gondolkodásmódban
rejlik, amely a prometheuszi művé-

szetre jellemző. Ez által válik érthetővé
például e művészet képviselőinek köz-
vetett, sőt közvetlen kapcsolódása a
különböző ideológiákon alapuló társa-
dalmi, politikai mozgalmakhoz, törek-
vésekhez is.

A prometheuszi művészetre jellem-
ző a hídszerep vállalása. Korábban már
szó volt a művészet és a tudomány
közötti hídépítésről, de a híd a prome-
theuszi művészet esetében ennél általá-
nosabb jellegzetesség. Természetesen
a hasonlatot kiterjesztve alkalmazhat-
juk ezt a művészetek teljes körére is,
hiszen mi más lenne a társadalom szá-
mára a művészet, ha nem a múlt és a
jelen, a jelen és a jövő, vagy „lélek és
lélek" között épített, épülő, feszülő híd.
Most azonban speciális, csak a prome-
theuszi művészet által vállalt hídsze-
repről szeretnék beszélni.

A művészeti és a tudományos gon-
dolkodás közötti hídépítés egyaránt je-
lenti a tudományos megismerés során
kialakult módszerek átvételét, és a sa-
játos eljárásoknak e módszerekhez va-
ló hasonulását, valamint a tudományos
megismerés eredményeként született
új információk átvételét, és e művé-
szeti megismerés által megszervezett
információk átadását. De a hídszerep
felvállalható két civilizáció vagy két
kultúra közötti közvetítésként is. Nem
véletlen (történelmi, geopolitikai
adottság), hogy ezt a vállalást eklatáns
módon magyar példa (Vajda és Komis
„bartóki kísérlete") bizonyítja. És
ugyancsak hídépítő lehet a prometheu-
szi művészet a művészet és a közönség
között is, egy új vizuális nyelv befoga-
dására, elsajátítására kész, ebben ki-
művelt közönség megteremtése érde-
kében. Ezek a „hidak" ugyan nem téte-
lezik fel, de nem is zárják ki egymást.

Mielőtt a konkrét példák sorolására
rátérnék - a XX. századi magyar festé-
szet néhány alkotójának felemlítésével
erre már történt utalás -, szeretném
ismételten hangsúlyozni: modellem
feltételezi (nemcsak megengedő mó-
don, hanem funkcionális feltételként
is) a különböző kategóriák egymással
való kapcsolatát, a köztük való átme-
neteket, valamint e kategóriák közötti
„átjárhatóságot" egyaránt. Ebből kö-
vetkezik az is, hogy egy alkotói élet-
művön belül is elképzelhető olyan
szemléletváltozás, amely következté-

ben a domináns jegyek alapján „kate-
góriát" vált. Továbbá az is lehetséges,
sőt gyakori, hogy például egy promet-
heuszi vonulatba tartozó művészet mű-
vészettörténeti előzményei, művészeti
tanulmányai a dionüszoszi művé-
szethez kötik (a fordított esetről már
korábban szóltam).

zek után, a prometheu-
szi művészet ismérveit
most már a XX. száza-
di magyar festészetre
konkretizálva, a csa-

ládfa harmadik ágába olyan alkotók
sorolhatók, mint például Kassák Lajos
és a baloldali avantgárd század eleji
magyar csoportosulása, amely egy tár-
sadalmi, politikai mozgalom ideológi-
áját is magába szíva, küldetéstudattól
áthatottan olyan hídszerepre vállalko-
zott, amellyel nemcsak a művészet és a
tudomány, hanem a művészet és egy új
típusú közönség között is közvetíteni
kívánt. E csoport tagjai között külön-
böző időpontokban „visszadissziden-
sek" is voltak, például Bortnyik vagy
Vasarely, a késői követők közül pedig
az úgynevezett új konstruktivisták,
vagy másképpen „geometrikus abszt-
raktok", a dionüszoszi művészetben
önkifejező eszközként használják e
prometheuszi művészcsoport által fel-
tárt új ismereteket. E kassáki vonulat-
hoz sorolok olyan művészeket is, mint
például Moholy-Nagy László vagy Ké-
pes György.

Ugyancsak a prometheuszi művé-
szet kiemelkedő képviselőinek tar-
tom az egy-két évtizeddel később fel-
lépő Vajda-Kornis párost is, akinek
hídépítési vállalása a bartóki modell
példájára az úgynevezett magas mű-
vészet és a népművészet közötti híd-
szerep volt, és elsősorban Vajda ese-
tében egy olyan, speciálisan a ma-
gyar helyzetből fakadó álom megkí-
sértése, hogy két civilizáció között is
hidat verjenek. A vajdai vonal nagy
„visszidense" Bálint Endre, aki az
„égből ellopott" tüzet menorába sze-
lídítve, házioltárára helyezve egyéni
mitológiáját teremtette meg.

Ugyancsak a prometheuszi művé-
szet alkotói, méghozzá annak „királyi
úton" járó művészei közé sorolható a
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Rudnay- tanítványként induló, a „ró-
mai iskolán" keresztül ideérkező Bar-
csay, aki utolsó alkotói korszakában a
világot transzdendentális geometriává
szűkítve, a lét és a nemlét mezsgyéjén
járva a túlpartról hozott rejtett üzenete-
ket A ma élők közül pedig Garmathy
Tihamér és talán Deim Pál sorolható a
magyar festészet prométheuszi vonula-
tába.

Végezetül tekintsük még egyszer át
a családfa vagy modell fő szerkezetét!
Szeretném hinni, hogy az eddigiekből
az is kiderült, hogy ez a felosztás álta-
lánosabb érvényű, mint ahogy azt ere-
deti célkitűzésünkkor, a magyar festé-

szet XX. századi családfájának felvá-
zolásánál gondoltuk.

A művészetnek három fő típusát
különböztetjük meg:

1. A mítoszalkotó művészetben
(kronoszi művészet) a magát az egész
részeként definiáló alkotói szubjektum
kerül kapcsolatba a világgal, amelyet
működő egészként appercipiál. A mű-
egész itt nemcsak magatartás-, hanem
világmodellként is értelmezhető.

2. Az epikus (dionüszoszi) művé-
szetben az éntudatú alkotói szubjektum
kerül kapcsolatba a világgal, amelyet
benyomások, állapotok halmazaként él
át. A műegész itt magatartásmodell-
ként fogható fel.

3. A prométheuszi (analitikus) mű-

vészetben a problémaorientáltán leszű-
kített (a megismerés tárgyára kivetített
analízis által), részlegesként felfogott
valósággal kapcsolatba kerülhet mind-
két típusú alkotói szubjektum, amely
szerint e művészet két altípusa külön-
böztethető meg. A mű itt, mint új
információt hordozó közvetítő, ugyan-
csak rendszerszemléletű, mint a mí-
toszalkotó művészetben, de nem
világ-, hanem problémamodellként ér-
telmezhető.

Ezzel a hipotetikus modell felvázo-
lására tett kísérlet le is zárható. A
modell működőképességének bizo-
nyítása további, immáron a finom szer-
kezetet is feltáró vizsgálódások felada-
ta.

Dzsurják Ágnes ruhaterve


