Vonzások és
választások

Tisztelt Németh Lajos professzor!
Az Antal–Lusztig-gyűjtemény 50 éves!
Pataki Gábor

MODEM, Debrecen, 2018. XII. 1. – 2019. II. 17.

Nem kötelezte el magát
egyetlen, üdvözítőnek vélt
vonulat, „fejlődési sor” mellett.
„A modern magyar képzőművészet sokarcú, bonyolult
képlet” – írja könyvének végén.
„Az indulati elem, a líraiság, a
festőiség, a klasszikum iránti
vonzalom csakúgy megtalálható
benne, mint a politikai érzékenység, az expresszionizmussal
átszőtt konstruktivitás
vagy szimbolizmussal elegy
szürrealizmus.” E különböző
értékek iránt toleráns szemlélet
mellett persze nem tagadta,
hogy a „nagy feladatvállalók”, a
társadalmi és művészeti stiláris
kérdések megoldáskeresői
állnak hozzá közel, nyilván nem
véletlen, hogy a védőborítón
Vilt Tibor szobra mellett egy
Csontváry-, egy Derkovits- és
egy Vajda-kép részletei tűnnek
fel. Kortársai között is e teljességigény folytatói, Kondor, Ország
Lili, Schaár Erzsébet jelentették
számára a mércét.
Visszatekintve is érzékelhető, hogy
könyve jelentősége jóval túlnőtt
önmagán. Gondolati és nyelvi
igényességével, szilárd elméleti
megalapozottságával, nyitott
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fotó: Lukács Tihamér

1968-ban jelent meg Németh
Lajos Modern magyar művészet
című könyve. Utólag is biztosak
lehetünk benne, hogy szerencsés
csillagzat alatt: egy, az egyetemes
és magyar művészetben is méltán
legendás dekád vége felé, a hazai
reformtörekvések szélcsatornájában, olyan szerző munkájaként,
aki amúgy is remek szintézisteremtő képességgel rendelkezett,
és aki radikálisan szakítani tudott
a hivatalos művészetpolitika
által erőltetett szemlélettel és
értékpreferenciákkal.

M oholy-N agy L ászló : Női portré, 1920 körül, papír, szén, ceruza, akvarell, 63×48 cm
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fotó: Lukács Tihamér

K eserü I lona : Enigma, 1999, olaj, vászon, 200×200 cm
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szemléletével zöldre állított szemaforként
jelezte a művészettörténészeknek, itt az idő
és alkalom egyes életművek, tendenciák és
csoportok elfogulatlan, ideológiai direktíváktól
mentes vizsgálatára. Ezért sem meglepő,
hogy kánonképző tényezővé vált: a sok
szempontból épp e mű tanulságai nyomán
haladó, Kovács Péter és Kovalovszky Márta
által rendezett fehérvári kiállítássorozattal
együtt rakta le a modern magyar művészetről való diskurzus mutatis mutandis
máig érvényes alapjait.

művészektől indulva tulajdonképpen villámgyorsan, már
egyetemista korában jutott el a szentendreiekig és az
Európai Iskoláig, hogy aztán előbb személyes vonzalmai
mentén (Ámos Imre, Anna Margit, Vajda, Kondor,
Ország Lili), majd egyre tudatosabban, a meglévő
hiányok pótlására is figyelve a 20. századi magyar
művészet egyre szélesebb keresztmetszete legyen
gyűjteményének fő csapásiránya. Az anyag máig tovább
bővül, és bár a kollekció idővel izgalmas oldalágakat
növesztett (kortárs művészet, monokróm festészet,
majolikák, kopt textilek stb.), ezek alkotják a Debrecen
városának letétbe helyezett művek döntő többségét.

Ugyancsak 1968-at írtak, amikor egy 13 éves
kiskamasz megszerezte a maga számára egy
idősebb debreceni festő, Veress Géza kedves
utcarészletét. A szinte minden gyereket érintő
gyűjtőszenvedély ugyan legtöbbünknél idővel
elkopik, de Antal Péternek, főként nagyapja, a
gyűjtést a vészkorszak után újrakezdő Lusztig
Sámuel példáján is lelkesülve máig örök,
igazi szerelme maradt. A regionális alföldi

Éppen ezért nem vállalkozott lehetetlen feladatra a
gyűjtemény művészettörténeti feldolgozását koordináló
Nagy T. Katalin, amikor a MODEM-ben esedékes
bemutatót a Németh Lajos-könyv gondolatmenetére és
szerkezetére fűzte fel. A volt professzora és szegletkő
jelentőségű műve iránti tiszteletadás mellett ugyanis
azt is demonstrálni tudta, hogy a Modern magyar művészetben elemzett szerteágazó, sokrétű fejlemények
szinte maradéktalanul szemléltethetők e gyűjtemény
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fotó: Lukács Tihamér

O rszág Lili : Fal I. (Nagy fal), 1955 körül, olaj, vászon, 35,5×49 cm
anyagával. (Ilyen mélységű merítésre amúgy csak a
Magyar Nemzeti Galéria és a pécsi Modern Magyar
Képtár lenne képes). A tárgyegyüttesek mellett olvasható könyvrészletek zökkenők nélkül könnyítik meg a
látottak értelmezését, összefüggésekbe ágyazását.

fotó: Lukács Tihamér

Egy olyan áttekintést láthatunk tehát, ahol a művek
önnön kvalitásaikon és történeti helyiértékükön túl egy
immár fél évszázados, de sok szempontból ma is aktuális, eleven művészettörténeti koncepciót képviselnek.
Az azóta eltelt évtizedekben sok (részlet-) kérdésben
módosult, finomodott a szakma álláspontja, így például
jóval sokrétűbb, gazdagabb lett a Nagybánya-képünk,
sokkal többet tudunk a magyar avantgárd európai
szintű teljesítményeiről, többek között az art deco,
a dekoratív modernizmus áramlatainak kibontása
révén pedig árnyaltabban látjuk a két világháború közti
korszakot is. Mindez azonban nem kérdőjelezi meg a
kötet legfontosabb megállapításainak érvényességét.

U itz B éla : Cím nélkül (Kassák Teri varr), 1918 körül, tus, akvarell, 76×57 cm
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Tornyai János : Öreg paraszt, é. n., olaj, fa, 47,7×71,3 cm

február

12

Felesleges lenne a könyv helyett
végigszaladni a 20. század első 70
évének magyar művészetén. Inkább
néhány jellegzetes vagy épp atipikus
művet említenék csak röviden. Így
Tihanyi Táncolókját (1907), vagy
Berény IV. számú Jelenetét (1912),
a magyar művészet egy olyan
önbizalomtól duzzadó, a nemzetközi
fejleményekhez szuverén módon és
sikeresen integrálódó korszakából,
amely – teljesen más társadalmi és
művészeti körülmények között –
csak Németh Lajos könyve születésének idején, a hasonlóan expanzív
60-as években lel párhuzamra.
És persze a századforduló összetettségét igazolandó, a meztelen
atlétáktól nem messze Gulácsy
enervált, tétova, csontnélküli
figuráival, holdsütötte álomtájaival
szembesülhetünk.
És bár Antal Péter már fiatalon
személyes kontaktust alakított
ki a modern művészet olyan
képviselőivel, mint Anna Margit vagy
Ország Lili, értékközpontú gyűjtési
stratégiája más vonulatokra, így

fotó: Lukács Tihamér

fotó: ????
fotó: Lukács Tihamér

Szőnyi I stván : Ladik, 1930, olaj, vászon, 94×118 cm

az alföldi iskola művészeire is kiterjedt. Ezt
bizonyítja a megrázóan őszinte portrékat
felvonultató Nagy István-kollekciója vagy a
Tornyai-képek sora, köztük olyan remekkel,
mint az Öreg paraszt. A Gresham-kör képviselőitől ki kell emelni Szőnyi Ladikját (1930) vagy
Bernáth különös, földbarnákban tartott puritán
palettás csendéletét. A Németh Lajos által is
említett „klasszikum iránti vonzalom” Vedres,
Medgyessy, Ferenczy Béni kisplasztikái mellett
utóbbi ikertestvérének, Noéminek
négy bensőségessé tisztult
kartonján is érzékelhető.
Könyvében – a kutatás
addigi állapotát, és a
pályájukat külföldön
kiteljesítő magyar
művészek iránti akkori
bizalmatlanságot tekintve
érthetően – Németh
elnagyoltabban foglalkozott
az avantgárdok jelentős
teljesítményeivel. A most
kiállított anyag finoman
„korrigálja” ezt. Bár Kassák
vagy Bortnyik főművei
hiányoznak, sokat pótol
helyettük Uitz Terit,
feleségét (Kassák
húgát) varrás közben
megörökítő erőteljes képe
vagy Moholy-Nagy sűrű
tushorgokból kibontakozó
női portréja (1920 körül).

fiatalok időközben kulcsfigurákká váltak: Keserü
Ilona Enigmája, Maurer Dóra Quodlibetje méltón és
némi optimista emelkedettséggel zárja le (időlegesen persze) a Hollósy müncheni szabadiskolájában
induló történetet. (Remekül illeszkednek hozzájuk
az egykori kultúrpolitikai cidrizést immár feledve
a külföldön élő magyar művészek alkotásai, így
Vasarely tarka négyzetei, Hantaï és Reigl Judit
lendületes, nagyvonalú gesztusai.)
Talán éppen a két főszereplő, a
művészettörténész és a gyűjtő
közötti habitusbeli rokonság,
a nagy szintézisteremtők
irányába megnyilvánuló,
szenvedélyes tudományos
és kollektori vonzalom,
illetve az ezzel párhuzamos, a sokrétűséget,
a mellékszálakat is
figyelmes érdeklődéssel
vizsgáló magatartás
tette e találkozást
rendkívülivé, és egyúttal oly
magától értetődővé.

És jönnek aztán a gyűjtemény nagy építőkövei:
80 Anna Margit, 700-nál
is több (!) Ámos Imre,
Vajda-, Korniss-, Bálint- és
Barcsay-művek sokasága.
E művészek esetében Antal
Péter az életművek lehetőleg
minél átfogóbb bemutatására
törekedett, és e szinte zsigeri
gyűjtői vonzalom folyományaként a főművek és „apróságok”
izgalmas elegye megkerülhetetlenné teszi őket az említettek
minden kiállításakor.

Hű marad a könyvhöz a kiállítás
záró része is. A Modern magyar
művészet utolsó lapjain csak
rövid félmondatokban jellemzett
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fotó: Lukács Tihamér

Meg kell jegyezni, a Némethnél
jóval fiatalabb gyűjtő szinte
pontosan ugyanazokat fedezi
fel az 50-es évek második
felében saját hangjukat
megtalálók és pályára lépők
közül, akikre a művészettörténész
összefoglalását kifuttatja: Kondor
és Ország Lili, valamint részben
Schaár Erzsébet lesz számára is
a mérce. (Hármuknak a gyűjteményben található műveiből nyílik
a budapesti Hegyvidék Galériában
egy egy hónapig nyitva tartó
kiállítás április 18-án.)
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Vilt Tibor : Női torzó, é. n., gipsz, kóc, 139×35×26 cm

