
Czeizel Endre

FESTÔK, GÉNEK, SZÉGYENEK
Az újabb Czeizel-könyv bemutatója

A magyar medicinában kevés olyan szerzô
van, akinél ez a címmegfogalmazás érvényes
lehet. Arra utal, hogy a szerzô sokadik kötete
jelenik meg, s hogy minden könyve esemény-
számba megy.

A Festôk, gének, szégyenek címû könyv bemu-
tatójára, az utóbbi idôk szokása szerint ismét a
Rákóczi úti Fókusz Könyváruházban került
sor. Ülôhelyet nehéz volt kapni, ami a nagy ér-
deklôdést és a szûkös lehetôséget jelzi. Ez al-
kalommal Gyémánt László festômûvész volt a
beszélgetôpartner. Igazán avatott személy, hi-
szen ismert és elismert mûvész, aki jogosan
érezhette, hogy ôt is közelrôl érinti az analízis.

A laikus által el sem képzelhetô szorgalom
és irdatlan mennyiségû munka kellett ahhoz,
hogy Czeizel Endre ezzel az új könyvével
megörvendeztethesse híveit. A zeneszerzôk,
írók, a magyar származású Nobel-díjasok és
Nobel-díjban nem részesült tudósaink család-
faelemzéssel elvégzett genetikai vizsgálata
után, most hasonló munkamódszerrel a ma-
gyar festôk kerültek terítékre.

A kemény fedelû, 536 oldalas könyvet a Ga-
lenus Kiadó adta ki, szép kivitelben, az elôzô
kötetekhez hasonló borítógrafikával.

Mint a szerzôhöz közel álló valaki meg me-
rem kockáztatni az állítást, hogy egész mást
óhajt a szerzô megvalósítani kitartó elemzô
munkájával, mint amit az átlagolvasó kap.
Ugyanis nem titkolt módon Czeizel Endre a
már rutinszerûen alkalmazott sziszifuszi kuta-
tómunkával – a húsz kiválasztott festômûvész
minden fellelhetô rokonát feltérképezte. A csa-
ládfaelemzések révén meg kívánta tudni,
hogy a kivételes festôi képesség, a talentum
hogyan öröklôdött, milyen gyökerekbôl táp-
lálkozott – s ennek módját igyekezett összeha-
sonlítani elôzô munkáinak alanyaival, vagyis
a nem festôkkel. Az olvasó viszont le sem tud-
ja tenni a vaskos könyvet, mert akárhol üti fel,
érdekes, soha nem hallott történeteket, sorso-
kat ismerhet meg. Ezért olvasmányos a könyv.
Ezért lehet jól eladni. Tehát az általam felvetett
ellentmondás egyáltalán nem rosszat jelent.

Ne kerülgessük a forró kását, a legfontosabb
kérdés, hogy az olvasó szerint „jól” választot-

ta-e ki a szerzô a húsz festômûvészt. Mivel
minden ilyen válogatás természetesen mesz-
szemenôen szubjektív, nincs az az ember, aki-
nek pontosan ugyanerre a húsz festôre esett
volna a választása. De ez megint csak nem baj!
Végül is nem mûvészettörténeti kiadványról
van szó, és Czeizel Endre nem is vállalkozhat
rá, hogy megítélje, kik a legjelentôsebb ma-
gyar festôk. Elôszavában ki is fejti az e téren
fennálló nehézségeket, és tökéletesen megma-
gyarázza, hogy analizáló munkájához miért
éppen ezeket a mûvészeket választotta ki
(Zichy Mihály, Székely Bertalan, Munkácsy
Mihály, Szinyei Merse Pál, Mednyánszky
László, Csontváry Kosztka Tivadar, Rippl-Ró-
nai József, Ferenczy Károly, Gulácsy Lajos,
Czóbel Béla, Egry József, Farkas István, Kas-
sák Lajos, Derkovits Gyula, Szônyi István,
Moholy-Nagy László, Vajda Lajos, Victor Va-
sarely, Kondor Béla, Gruber Béla). Azt azért
megjegyzem, hogy szerencsére húsznál annyi-
val több jelentôs magyar festômûvész van,
hogy érthetô módon akár szakemberek, akár
laikusok jogosan tudnának más húszas csapa-
tot összeállítani, de Gruber Bélát alig-alig ven-
né be bárki. Amit az is bizonyít, hogy Kiesel-
bach Tamás mûvészettörténész, mûkereskedô,
könyvkiadó nagyszabású albumában (MO-
DERN Magyar festészet 1892 –1919) 99 jelentôs
személy véleményét gyûjtötte össze arról, kit
tart az öt legjelentôsebb modern magyar festô-
nek. Öt az nem húsz, de Gruber Béla senkinél
nem szerepelt, míg Czeizel többi választottja
mind elôfordult (a külföldinek tartott Vasarely
kivételével). Ennek ellenére pozitívan értéke-
lem, hogy Czeizel Grubert választotta. Hûsé-
gesen kitart a tragikus sorsú és fiatalon elhalt
festô mellett, akirôl már korábban is érteke-
zett. Idekívánkozik még, hogy Gyémánt Lász-
lót is a Kieselbach-albumban véleményt nyil-
vánítók között találjuk, de az öt közül egyik ja-
vasoltja sem jutott be a Czeizel-könyvbe.

Sokakat foglalkoztat, hogy miért szerepel a
mû címében a „szégyenek” szó ? A szerzô a
borítófülön adja meg a magyarázatát: „Sajná-
latos módon a nemzetközi lexikonokban és
nagy múzeumokban a festômûvész-géniu-
szok között magyart nem, vagy csak kivétele-
sen találhatunk. Pedig sok nagy magyar festô-
mûvész kivételes talentuma nem marad el a
világhírt elért külföldi társaikétól, csak éppen
a magyar kultúrpolitika gyengesége miatt

Schmidt Pál – Süle Tamás

AZ IRGALMASOK PÉCSI KÓRHÁZÁNAK
HISTÓRIÁJA

A Pécsi Krónika sorozatában 2007-ben jelent
meg a két orvos szerzô munkája, Morvay Im-
re Pio OH atya elôszavával.

Röviden áttekintik a rendalapító Istenes
Szent János (1495–1550) életét, majd az 1571-
ben pápai jóváhagyást nyert Betegápoló Irgal-
mas Rend történetét. Mivel pécsi helytörténeti
munkáról van szó, a szerzôk kitérnek Pécs
kórházi múltjára is (a johanniták, majd 1698-
tól a kapucinusok kórházára).

Történetünk 1795-ben kezdôdik, ekkor tett
alapítványt Krautsack János tímár és molnár,
amely I. Ferenc jóváhagyása után lehetôvé tet-
te az irgalmasok pécsi megtelepedését 12
ágyon, kizárólag férfi betegek ingyenes keze-
lésével. A már 24 ágyas kórházat 1814-ben
meglátogatta Richard Bright, a vesebetegsé-
gek egyik elsô tudományos leírója. A kórház
mûködését adományok, alapítványok tették
lehetôvé, így bôvült az ágyszám, és a belgyó-
gyászat mellett már sebészet is mûködött ben-
ne, és természetesen patika. Az I. világháborús
szerb megszállás súlyos károkat okozott
ugyan, de az adományok ismét segítettek. A
kórház 1931-tôl közkórház, szoros együttmû-
ködésben az egyetemmel. A kórház 1940–41-
ben új szárnnyal bôvült. Ezt a fejlôdést szakí-
totta meg a II. világháború és a rend 1950-ben
történt feloszlatása. Ekkor a kórház az egye-
temhez került, és 2007-ig belgyógyászati és se-
bészeti klinika, illetve részleg mûködött itt,
igaz 1990-tôl már ismét rendi tulajdonlás mel-
lett.

A história legkidolgozottabb része az a 40
év, amíg az Irgalmasok kórháza a pécsi egye-
tem két klinikájának is helyet adott. A szerzôk
saját élményeik alapján számolnak be a klini-
kák mindennapi életérôl, és állítanak emléket

a klinikákon dolgozó orvosoknak és elsôsor-
ban a klinikák neves professzorainak. A II. Bel-
klinika meghatározó egyénisége Hámor Artúr
(1909–1983) volt, a klinika alapító professzora,
aki 1979-ig dolgozott és lakott (!) itt. Ôt Burger
Tibor (1925–1991) követte. Halálát követôen,
immáron az irgalmas rend tulajdonába vissza-
adott épületben 1998-ig Nagy Judit professzor
asszony vezetésével mûködött a belgyógyá-
szati klinika. 2001-ben itt kezdte meg mûködé-
sét Czirják László professzor vezetésével az
Immunológiai és Reumatológiai Klinika,
amely 2007-ben költözött ki az épületbôl.

A sebészeti klinika alapító professzora Ku-
dász József professzor volt, aki 1955-tôl már
Budapesten egyetemi tanár. Utódja 1969-ig
Karlinger Gy. Tihamér lett, majd 1992-ig Kiss
Tibor. Átmenetileg a szerzôk egyike (Schmidt
Pál) vezette a klinikát, majd 1993-tól az Egye-
sült Államokból e feladat megoldására visz-
szatelepült Korompai Ferenc szervezett kardi-
ológiai profillal klinikát. Ennek vezetését
1999-tôl Papp Lajos professzor vette át, de ô
már az újonnan épített Kardiológiai Centrum-
ban mûködik, így az épületben 2003-ig már
csak egy sebészeti részlegen folyt a gyógyítás.

A szerzôk a jövôt illetôen jóslásra nem vál-
lalkoznak. A több mint 200 éves épületben az
irgalmas rend irányításával a krónikus bete-
gek ellátása folyik, s itt mûködik Pécs elsô hos-
pice intézménye is.

A könyvet számos kép illusztrálja, jelentôs
részük a szerzôk mûködése idejére esik, így a
kor jellegzetes forrásdokumentumai. Az el-
múlt évtizedek dokumentálására a két függe-
lékben megtalálható a klinikákon dolgozó or-
vosok szolgálati ideje és késôbbi funkciói. A
rematológus olvasó itt találhat ismerôs neve-
ket: Balogh Zoltán, Czirják László.

A könyvet érdemes annak is forgatni, aki
többet szeretne megtudni a közelmúlt lassan a
múlt homályába veszô orvoslásáról.
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tották okosságukat. A „jó”-k közé azok ke-
rültek, akik elvégezték iskoláikat, úgy-
ahogy, vagy képesek lettek volna erre (mint
Derkovits), és késôbb igazolták értelmi kva-
litásaikat. „Közepes”-nek azokat tartottam,
aki abbahagyták alapiskoláikat, és életmû-
vük ismeretében sem tûntek okosnak. Végül
a „speciális” csoportba azokat soroltam,
akik nem végezték el iskoláikat, de késôbb
egyéni vagy egzaltált gondolatvilágukkal
igazolták sajátos értelmi képességüket.
Mindezek alapján körvonalazható a fes-
tômûvészek két csoportja, az egyikbe az
okos, a másikba az ösztönös kreatív mûvé-
szek tartoznak. A költô Kosztolányi Dezsô
szerint: „Nem becsülöm túl az értelmet. Alkotás
közben vajmi kevés hasznát látom…” Sôt, „Az
értelem megköti a képzelet munkáját.” Igaz ez
az ösztönös mûvészekre, illetve az okos mû-
vészek sokszor túlságosan korlátozzák krea-
tivitásukat (ez volt érzékelhetô Székely Ber-
talan és Munkácsy Mihály munkásságában,
illetve Szinyei Merse Pál – a Majális értetlen
fogadtatása utáni – második festôi korszaká-
ban). Ugyanakkor a nemzetközileg jelenleg
legismertebb két magyar származású festô-
mûvész: Moholy-Nagy László és Victor Va-
sarely elsôsorban az okosságuk által kifun-
dált új képi megjelenítésnek köszönhették
sikerüket. Kassák Lajost sem képzômûvészi
talentuma, hanem kreativitása emelte a je-
lentôs mûvészek közé.
Az általános értelmi képességekben van bi-
zonyos nemi különbség, de éppen az itt ösz-
szefoglalt tények miatt ez nem lehet magya-
rázat a mûvész-géniuszok szinte kizáróla-
gos férfinemére. A férfiak és nôk általános
értelmi képességének átlagos értéke egybe-
esik, ezzel szemben az értelmi képességet
jelzô értékek eloszlásának két széli részén
jelentôs férfi többlet mutatkozik. A férfiak
körében tapasztalt 30%-kal magasabb értel-
mi fogyatékosság gyakoriság régóta ismert.
A legokosabb emberek közötti férfi túlsúlyt
azonban döntôen a korábbi társadalmi mun-
kamegosztással magyaráztuk.
A legújabb genetikai kutatások e téren is új
eredményeket hoztak. Az általános értelmi
adottságokért mintegy 1000 génpár felelôs.
E génpárok általában egyenletesen oszlanak
el a kromoszómákban, éppen ezért a testi-
kromoszómák minden aberrációja értelmi

fogyatékosságot is okoz. Az X nemi-kromo-
szóma azonban kivételes e tekintetben.
Nagysága alapján a gének 4%-a található
benne, ezért kb. 40 olyan génnek kellene
benne lenni, amik az általános értelmi adott-
ságokért felelôsek. Ezzel szemben 2007-ig
210 ilyen gént azonosítottak az X nemi-kro-
moszómában! Az általános értelmi adottsá-
gokért felelôs géneknek tehát 21%-a van az
X nemi-kromoszómában, ami 5-ször több a
vártnál!
Az X nemi-kromoszóma génjeiben ugyan-
úgy bekövetkezhet mutáció, mint a többi
kromoszóma génjeiben. Az általános értelmi
adottságokért felelôs gének mutációi általá-
ban értelmi fogyatékosságot okoznak, nagy-
ritkán azonban javíthatják az agynak ezt a
tevékenységét. E génmutációk döntô több-
sége lappangó természetû, nôkben ezért
nem mutatkoznak meg, mivel az X nemi-
kromoszómában lévô génpár másik tagja
hatását elnyomja. Ha azonban a megtermé-
kenyítés eredménye fiú, és az anya azt az X
nemi-kromoszómáját örökítette át gyerme-
kébe, amiben a hibás vagy szokatlan „javí-
tó” gén van, akkor az mindenképpen meg-
nyilvánul. A nagyságban kisebb és alakban
más Y nemi-kromoszóma génjei ugyanis en-
nek semlegesítésére nem alkalmasak. Mind-
ezek alapján vált érthetôvé a férfiak jelentôs
túlsúlya az értelmi fogyatékosok körében, és
ez a jelenség lehet az oka a legokosabb em-
berek közötti férfi többlet kisebb részének.

2. A speciális szellemi képességek

A központi idegrendszer bonyolult mûkö-
désének köszönhetôen nagyszámú speciális
szellemi képesség különíthetô el. A
képzômûvészek értékelésekor természete-
sen a képzômûvészi, más néven vizuális képes-
ségeik a döntôek, amik megint csak többgyö-
kerûek. A szakemberek (mûvészek és mûvé-
szettörténészek) legfontosabbnak a rajzkész-
séget tartják, már csak azért is, mivel a gyer-
mekekben ennek kiválósága hívhatja fel a fi-
gyelmet e tehetségre. Emellett azonban a
színérzék és a kompozíciós képesség is lényeges.
A festômûvész talentumok értékelésekor is
érzékelhetô e képességek valamelyikének a
dominanciája. Zichy Mihályt és Vajda Lajost
bravúros rajzkészsége jellemzi. Szinyei
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nem sikerült különleges teljesítményüket a
határokon túl elfogadtatni. Éppen ezt a szé-
gyent kívánom hangsúlyozni könyvem címé-
ben is.” Meg kell jegyezni, hogy ezzel a véle-
kedéssel a könyvbemutatón ebbéli vélemé-
nyét ki is fejtô mûvészettörténész nem értett
egyet.

Czeizel Endre más mûveihez hasonlóan,
most is biztosan jó tipp olvasásra ajánlani a
könyvet, de ez alkalommal talán még inkább
biztosra mehet az ajánló.

DR. GÖMÖR BÉLA

Teljes szöveghûséggel adjuk közre a kötet 511–517.
oldalán írtakat, mivel a legtöbbet mondják el a
szerzô célkitûzéseirôl és eredményeirôl. A kötet
512. oldalát teljesen kitöltô, hétoszlopos X. táblázat
itteni közlésétôl eltekintettünk.

A szellemi adottságok-képességek

Valójában a szellemi adottságokat kellene ér-
tékelnünk, de erre nincs módunk, hiszen a
születést követôen, de különösen a késôbbi
életben az adottságokat már mindig csak ké-
pességekként érzékelhetjük.
A szellemi adottságok csak a DNS-ünkben
foglalt genetikai tervrajz vizsgálata alapján
lennének feltárhatók. Az 1990 és 2004 közöt-
ti Human Genom Program ugyan megte-
remtette ennek a lehetôségét is, de a tudósok
egyelôre még a különbözô genetikai beteg-
ség génjeinek feltárásával vannak elfoglal-
va. Ráadásul a kromoszómáinkban lévô
mintegy 25 000 génpár közül a jelenlegi
becslések szerint minimum 10 000 a közpon-
ti idegrendszerrel, leegyszerûsítve, agyunk-
kal kapcsolatos. Az egyes szellemi adottsá-
gokért felelôs agyi struktúrák genetikai sza-
bályozásának feltárása ezért irdatlanul ne-
héz feladat.
A közeljövôben várható fontos felfedezése-
kig ezért csak a különbözô szellemi képessé-
gek elemzésére vagyunk képesek. Az ezek
hátterében álló adottságokat már a méhen
belüli életkörülmények jelentôsen befolyá-
solják. Elég az éhezésnek, a terhesség alatti
italozásnak, drogozásnak, cigarettázásnak a
magzat szellemi adottságaira ártalmas hatá-
sát megemlíteni. Emellett az anyai betegsé-

gek (pl. magas láz), a táplálkozás minôsége,
a levegôszennyezôdés és sok minden más,
nyomot hagy a magzat agyának fejlôdésén.
A születést követôen pedig a családi hatások
(pl. az édesanya szerepe) sokszorosan és sok
irányban igazoltak, mivel az emberi agy két-
harmada a születés után alakul ki. Így ami-
kor a gyermek megkezdi tanulmányait, már
nem adottságainak, hanem a külsô hatások
által módosított képességeinek mérésére va-
gyunk csak képesek.
A 2 × 4 faktoros talentum modellben négy
szellemi képesség-faktort különítünk el.*

1. Az általános értelmi képesség

Sokáig a szakemberek is azt hitték, hogy az
általános értelmi képesség (a hétköznapi
nyelvben okosságnak, a tudományban intel-
ligenciának nevezik) határozza meg az em-
berek szellemi teljesítményét. Jelenlegi felfo-
gásunk szerint az általános értelmi képesség
szintje lényeges, mivel elsôsorban ettôl függ
tanulási, emlékezési és ismereteinket hasz-
nosan felhasználó képességünk, ezáltal pe-
dig a társadalom bonyolult rendszerében
való eligazodásunk-érvényesülésünk, de
nem ez dönti el a talentum és géniuszság lét-
rejöttét.
A tudományos kutatásban és a pszichológi-
ában az általános értelmi képesség mérésére
szolgálnak az ún. intelligenciatesztek, ame-
lyek a vizsgált személy e képességét – a ha-
sonló életkorú népesség átlagához hasonlít-
va – ún. intelligenciaquociensben (IQ-ban)
adják meg. Ilyen vizsgálatról a könyvben
szereplô képzômûvészeknél nem tudok,
ezért az ô általános értelmi képességük csak
iskolai osztályzataik, a kortársak véleménye
és fennmaradt írásaik alapján ítélhetô meg.
E három forrásból származó adatok azon-
ban többségüknél meglepôen ellentmondá-
sosak. Az iskolai osztályzatok sokuknál rosz-
szak voltak, ezzel szemben írásaik okossá-
gukat, bölcsességüket, de legalábbis külön-
leges gondolkodásukat igazolják.
Mindezek alapján a X. táblázatban, az általá-
nos értelmi képességet tartalmazó oszlop-
ban, nem volt könnyû e szellemi képességü-
ket tömören, egy szóban jellemezni. „Kivá-
ló”-nak azokat tekintettem, akik az iskolá-
ban jól teljesítettek, és felnôttként is bizonyí-

34

MediArt 2008/1K Ö N Y V I S M E R T E T É S



tották okosságukat. A „jó”-k közé azok ke-
rültek, akik elvégezték iskoláikat, úgy-
ahogy, vagy képesek lettek volna erre (mint
Derkovits), és késôbb igazolták értelmi kva-
litásaikat. „Közepes”-nek azokat tartottam,
aki abbahagyták alapiskoláikat, és életmû-
vük ismeretében sem tûntek okosnak. Végül
a „speciális” csoportba azokat soroltam,
akik nem végezték el iskoláikat, de késôbb
egyéni vagy egzaltált gondolatvilágukkal
igazolták sajátos értelmi képességüket.
Mindezek alapján körvonalazható a fes-
tômûvészek két csoportja, az egyikbe az
okos, a másikba az ösztönös kreatív mûvé-
szek tartoznak. A költô Kosztolányi Dezsô
szerint: „Nem becsülöm túl az értelmet. Alkotás
közben vajmi kevés hasznát látom…” Sôt, „Az
értelem megköti a képzelet munkáját.” Igaz ez
az ösztönös mûvészekre, illetve az okos mû-
vészek sokszor túlságosan korlátozzák krea-
tivitásukat (ez volt érzékelhetô Székely Ber-
talan és Munkácsy Mihály munkásságában,
illetve Szinyei Merse Pál – a Majális értetlen
fogadtatása utáni – második festôi korszaká-
ban). Ugyanakkor a nemzetközileg jelenleg
legismertebb két magyar származású festô-
mûvész: Moholy-Nagy László és Victor Va-
sarely elsôsorban az okosságuk által kifun-
dált új képi megjelenítésnek köszönhették
sikerüket. Kassák Lajost sem képzômûvészi
talentuma, hanem kreativitása emelte a je-
lentôs mûvészek közé.
Az általános értelmi képességekben van bi-
zonyos nemi különbség, de éppen az itt ösz-
szefoglalt tények miatt ez nem lehet magya-
rázat a mûvész-géniuszok szinte kizáróla-
gos férfinemére. A férfiak és nôk általános
értelmi képességének átlagos értéke egybe-
esik, ezzel szemben az értelmi képességet
jelzô értékek eloszlásának két széli részén
jelentôs férfi többlet mutatkozik. A férfiak
körében tapasztalt 30%-kal magasabb értel-
mi fogyatékosság gyakoriság régóta ismert.
A legokosabb emberek közötti férfi túlsúlyt
azonban döntôen a korábbi társadalmi mun-
kamegosztással magyaráztuk.
A legújabb genetikai kutatások e téren is új
eredményeket hoztak. Az általános értelmi
adottságokért mintegy 1000 génpár felelôs.
E génpárok általában egyenletesen oszlanak
el a kromoszómákban, éppen ezért a testi-
kromoszómák minden aberrációja értelmi

fogyatékosságot is okoz. Az X nemi-kromo-
szóma azonban kivételes e tekintetben.
Nagysága alapján a gének 4%-a található
benne, ezért kb. 40 olyan génnek kellene
benne lenni, amik az általános értelmi adott-
ságokért felelôsek. Ezzel szemben 2007-ig
210 ilyen gént azonosítottak az X nemi-kro-
moszómában! Az általános értelmi adottsá-
gokért felelôs géneknek tehát 21%-a van az
X nemi-kromoszómában, ami 5-ször több a
vártnál!
Az X nemi-kromoszóma génjeiben ugyan-
úgy bekövetkezhet mutáció, mint a többi
kromoszóma génjeiben. Az általános értelmi
adottságokért felelôs gének mutációi általá-
ban értelmi fogyatékosságot okoznak, nagy-
ritkán azonban javíthatják az agynak ezt a
tevékenységét. E génmutációk döntô több-
sége lappangó természetû, nôkben ezért
nem mutatkoznak meg, mivel az X nemi-
kromoszómában lévô génpár másik tagja
hatását elnyomja. Ha azonban a megtermé-
kenyítés eredménye fiú, és az anya azt az X
nemi-kromoszómáját örökítette át gyerme-
kébe, amiben a hibás vagy szokatlan „javí-
tó” gén van, akkor az mindenképpen meg-
nyilvánul. A nagyságban kisebb és alakban
más Y nemi-kromoszóma génjei ugyanis en-
nek semlegesítésére nem alkalmasak. Mind-
ezek alapján vált érthetôvé a férfiak jelentôs
túlsúlya az értelmi fogyatékosok körében, és
ez a jelenség lehet az oka a legokosabb em-
berek közötti férfi többlet kisebb részének.

2. A speciális szellemi képességek

A központi idegrendszer bonyolult mûkö-
désének köszönhetôen nagyszámú speciális
szellemi képesség különíthetô el. A
képzômûvészek értékelésekor természete-
sen a képzômûvészi, más néven vizuális képes-
ségeik a döntôek, amik megint csak többgyö-
kerûek. A szakemberek (mûvészek és mûvé-
szettörténészek) legfontosabbnak a rajzkész-
séget tartják, már csak azért is, mivel a gyer-
mekekben ennek kiválósága hívhatja fel a fi-
gyelmet e tehetségre. Emellett azonban a
színérzék és a kompozíciós képesség is lényeges.
A festômûvész talentumok értékelésekor is
érzékelhetô e képességek valamelyikének a
dominanciája. Zichy Mihályt és Vajda Lajost
bravúros rajzkészsége jellemzi. Szinyei
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nem sikerült különleges teljesítményüket a
határokon túl elfogadtatni. Éppen ezt a szé-
gyent kívánom hangsúlyozni könyvem címé-
ben is.” Meg kell jegyezni, hogy ezzel a véle-
kedéssel a könyvbemutatón ebbéli vélemé-
nyét ki is fejtô mûvészettörténész nem értett
egyet.

Czeizel Endre más mûveihez hasonlóan,
most is biztosan jó tipp olvasásra ajánlani a
könyvet, de ez alkalommal talán még inkább
biztosra mehet az ajánló.

DR. GÖMÖR BÉLA

Teljes szöveghûséggel adjuk közre a kötet 511–517.
oldalán írtakat, mivel a legtöbbet mondják el a
szerzô célkitûzéseirôl és eredményeirôl. A kötet
512. oldalát teljesen kitöltô, hétoszlopos X. táblázat
itteni közlésétôl eltekintettünk.

A szellemi adottságok-képességek

Valójában a szellemi adottságokat kellene ér-
tékelnünk, de erre nincs módunk, hiszen a
születést követôen, de különösen a késôbbi
életben az adottságokat már mindig csak ké-
pességekként érzékelhetjük.
A szellemi adottságok csak a DNS-ünkben
foglalt genetikai tervrajz vizsgálata alapján
lennének feltárhatók. Az 1990 és 2004 közöt-
ti Human Genom Program ugyan megte-
remtette ennek a lehetôségét is, de a tudósok
egyelôre még a különbözô genetikai beteg-
ség génjeinek feltárásával vannak elfoglal-
va. Ráadásul a kromoszómáinkban lévô
mintegy 25 000 génpár közül a jelenlegi
becslések szerint minimum 10 000 a közpon-
ti idegrendszerrel, leegyszerûsítve, agyunk-
kal kapcsolatos. Az egyes szellemi adottsá-
gokért felelôs agyi struktúrák genetikai sza-
bályozásának feltárása ezért irdatlanul ne-
héz feladat.
A közeljövôben várható fontos felfedezése-
kig ezért csak a különbözô szellemi képessé-
gek elemzésére vagyunk képesek. Az ezek
hátterében álló adottságokat már a méhen
belüli életkörülmények jelentôsen befolyá-
solják. Elég az éhezésnek, a terhesség alatti
italozásnak, drogozásnak, cigarettázásnak a
magzat szellemi adottságaira ártalmas hatá-
sát megemlíteni. Emellett az anyai betegsé-

gek (pl. magas láz), a táplálkozás minôsége,
a levegôszennyezôdés és sok minden más,
nyomot hagy a magzat agyának fejlôdésén.
A születést követôen pedig a családi hatások
(pl. az édesanya szerepe) sokszorosan és sok
irányban igazoltak, mivel az emberi agy két-
harmada a születés után alakul ki. Így ami-
kor a gyermek megkezdi tanulmányait, már
nem adottságainak, hanem a külsô hatások
által módosított képességeinek mérésére va-
gyunk csak képesek.
A 2 × 4 faktoros talentum modellben négy
szellemi képesség-faktort különítünk el.*

1. Az általános értelmi képesség

Sokáig a szakemberek is azt hitték, hogy az
általános értelmi képesség (a hétköznapi
nyelvben okosságnak, a tudományban intel-
ligenciának nevezik) határozza meg az em-
berek szellemi teljesítményét. Jelenlegi felfo-
gásunk szerint az általános értelmi képesség
szintje lényeges, mivel elsôsorban ettôl függ
tanulási, emlékezési és ismereteinket hasz-
nosan felhasználó képességünk, ezáltal pe-
dig a társadalom bonyolult rendszerében
való eligazodásunk-érvényesülésünk, de
nem ez dönti el a talentum és géniuszság lét-
rejöttét.
A tudományos kutatásban és a pszichológi-
ában az általános értelmi képesség mérésére
szolgálnak az ún. intelligenciatesztek, ame-
lyek a vizsgált személy e képességét – a ha-
sonló életkorú népesség átlagához hasonlít-
va – ún. intelligenciaquociensben (IQ-ban)
adják meg. Ilyen vizsgálatról a könyvben
szereplô képzômûvészeknél nem tudok,
ezért az ô általános értelmi képességük csak
iskolai osztályzataik, a kortársak véleménye
és fennmaradt írásaik alapján ítélhetô meg.
E három forrásból származó adatok azon-
ban többségüknél meglepôen ellentmondá-
sosak. Az iskolai osztályzatok sokuknál rosz-
szak voltak, ezzel szemben írásaik okossá-
gukat, bölcsességüket, de legalábbis külön-
leges gondolkodásukat igazolják.
Mindezek alapján a X. táblázatban, az általá-
nos értelmi képességet tartalmazó oszlop-
ban, nem volt könnyû e szellemi képességü-
ket tömören, egy szóban jellemezni. „Kivá-
ló”-nak azokat tekintettem, akik az iskolá-
ban jól teljesítettek, és felnôttként is bizonyí-
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bûvöletébe került ítészei. Pedig Munkácsy
Mihály és Székely Bertalan is tudott volna
„impresszionista” képeket festeni, elég
Munkácsy Poros út címû festményére vagy
Székely szadai tájképeire utalni. Zichy Mi-
hály pedig nem a formában, hanem a tarta-
lomban kereste a forradalmiságot, az ô ko-
rában nála rebellisebb képeket kevesen fes-
tettek.
A festômûvészek általános értelmi képessé-
gének értékelésekor említett két típus: okos
és ösztönös viszonya a kreativitással válto-
zó. Míg korábban az okos-tudós fes-
tômûvészek közé sorolt Székely Bertalan,
Zichy Mihály és talán még Szônyi István tu-
dati kontrollja megakadályozta ösztönös
festôi „kilengéseiket”. Ezzel szemben az
okos mûvészek 20. században megjelenô
egyik típusa éppen tudatos kreativitásukkal
került a nemzetközi mûvészvilág élvonalá-
ba. Ide sorolom Kassák Lajost, Moholy-
Nagy Lászlót és Victor Vasarelyt.
Az ösztönös-kreatív mûvészek korábbi cso-
portjába soroltak sem homogének Az ösztö-
nös Munkácsy Mihályt a vevôinek igénye
meg az impresszionisták iránti utálata tar-
totta vissza az újszerû festôi megoldásoktól.
Mednyánszky László és Gulácsy Lajos ere-
deti világszemléletét a természet panteista
megértésének az igénye vagy éppen a múlt
világába történô révedezés magyarázta.
Csontváry Kosztka Tivadar, Farkas István,
Vajda Lajos, Kondor Béla és Gruber Béla is
kreativitásuknak teret engedve törtek be a
legkiválóbb mesterek közé. Az ô mûveik
kvalitásait a kortársak nem ismerték föl, sôt
bolondságnak tartották vagy tudomást se
vettek róluk. Hosszú idô kellett ahhoz, hogy
megértsék, „megemésszék”, majd elismer-
jék mûveik kiválóságát.
Sokáig a modern mûvészeteket a konzerva-
tív kritikusok és a közönség szélhámosság-
nak, de legalábbis elmebetegek termékének
tartotta. Itt „a zseni és ôrült” kapcsolat ide-
jétmúlt elméletére, illetve cáfolatára szeret-
nék röviden kitérni. A magyar költô-géniu-
szok betegségeinek értékelésekor ezt a témát
a korszerû pszichiátria nézôpontjából rész-
letesen megtárgyaltam.
A tudományos kutatás szerint az elmebeteg-
ség csaknem mindig lehetetlenné teszi a mû-
vészi szintû alkotást. A korábban elmebeteg-

nek kikiáltott, de alkotásra képes költôket,
mint Vörösmarty Mihályt, Juhász Gyulát
vagy József Attilát is „rehabilitálnunk” kel-
lett. Nem voltak elmebetegek, „ôrültek”,
csak szélsôséges kedélyûek, elsôsorban má-
niás-depressziósok. (Amikor Juhász Gyulá-
nál ez a szélsôséges kedély már átlépte a be-
tegség küszöbét, elmegyógyintézetbe került,
ahol képtelenné vált az alkotásra.) A fes-
tômûvészek azonban más kategóriát képvi-
selnek. Az itt vizsgált 20 kivételes fes-
tômûvész talentum közül hármat elmebe-
tegnek tartottak, még pedig szkizofrénnek,
vagyis tudathasadásban szenvedônek. Mint
korábban kifejtettem, Csontváry nem volt
elmebeteg, mivel nem részesült pszichiátri-
ai kezelésben, és sohasem volt elmegyógy-
intézetben, ráadásul életmûvét csodálatra
méltó céltudatossággal alkotta meg. Ô a
szkizofrénia és a „normálisak” közötti át-
meneti zónába tartozó szkizoid személyisé-
gek közé tartozott. Ilyen volt sokáig Gu-
lácsy Lajos és Gruber Béla is, de ôk azután
betegek is lettek.
A kreativitásért felelôs divergens („máskép-
pen”) gondolkodás és a szkizoidok észjárása
között kétségtelenül sok hasonlóság van.
Éppen ezért, ha valakiben a szkizoid szemé-
lyiség kivételes speciális képzômûvészi képes-
séggel társul, akkor elmeállapota predeszti-
nálja a szokatlanságra, ami a kreativitás kri-
tériuma.
A kreativitás nemi eltérése részben megma-
gyarázhatja a nôk hiányát még újabban is a
géniuszok között. A kreatív-géniuszok a vi-
lág megváltoztatására vállalkoznak, ami
csaknem mindig a régihez ragaszkodók
nagyfokú ellenállásába ütközik. Éppen ezért
„gyôzelmükhöz” mérhetetlen kitartás és
jelentôs agresszivitás szükséges, mindkettô
a férfinem sajátja. A nôk ritkán tudják min-
den idejüket és energiájukat csak társadal-
mi küldetésükre fordítani, emellett hiá-
nyoznak belôlük a férfiak androgén (nemi)
hormonjai, amelyek harcra és gyôzelemre
késztetnek.
Jó példa az elôbbiek illusztrálásra Szinyei
Merse Pál és Ferenczy Valér. Szinyei Merse
Pál csodás festôi talentumának és kreativitá-
sának köszönhetôn megfestette a Majálist,
de annak kedvezôtlen fogadtatása után, ön-
bizalom és az agresszivitás hiánya miatt,
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Merse Pál, Egry József, Szônyi István és
Czóbel Béla képeinek a kolorizmusa
lenyûgözô. Mednyánszky ragyogó színei-
nek hátterében még a panteizmus keresése
is érzékelhetô, ahogy Kondor Béla mûvésze-
tének hátterében is inkább a tartalom üzene-
tének fontossága sejthetô. Csontváry mega-
lomániás festészetével a magyarságot kíván-
ta megmenteni, míg Gulácsy a káprázatfes-
tészetbe menekült lelkének árnyai elôl. Kas-
sák Lajos, Moholy-Nagy László és Victor Va-
sarely inkább a „konstruktôr” csoportba so-
rolható, akik tehát képeik tudatos megszer-
kesztésével érték el sikereiket. (Vasarelynek
azonban bravúros rajztudása, míg Moholy-
Nagy Lászlónak kivételes térlátása is közis-
mert.) Munkácsy Mihály és Farkas István vi-
zuális géniuszsága – érzésem szerint – alko-
tásaik drámaiságában csúcsosodott ki: Mun-
kácsy az emberi lélek mélységeinek bemuta-
tójaként, Farkas a várható társadalmi ka-
tasztrófa Kasszandrájaként.
Megpróbáltam a vizsgált festômûvészeket a
vizuális talentumukon belül e részképessé-
gek szerint is értékelni a X. táblázatban, de
megfelelô szakértelem hiányában itt is té-
vedhettem. A korábban említetteken túl Szé-
kely Bertalan e speciális képességeit nagyon
is tudati kontrollja alatt tartotta, ezért is ne-
vezem ôt tudós festônek.
A speciális szellemi képességek közül né-
hányban, így a térbeli tájékozódásban szá-
mottevô nemi különbség mutatkozik, e té-
mát azonban korábban, a festômûvészek ne-
mi aránya kapcsán megtárgyaltuk.
Érdemes röviden értékelni a vizsgált fes-
tômûvészek egyéb speciális szellemi képes-
ségeit is. Sokan íráskészségükkel tûntek ki,
elég Kassák Lajosra (aki inkább költô és pró-
zaíró, mint festô volt) és Kondor Bélára (ver-
seire) utalni. A képi látásmód mind a költé-
szetben, mind a képzômûvészetben fontos.
Többüknek muzikalitása haladta meg az át-
lagost, de Székely Bertalan, Szônyi István és
Moholy-Nagy László pedagógiai talentuma
is kiemelést érdemel.

3. A kreativitás

Valamelyik speciális szellemi képesség kivá-
lóságának, de legalább is átlagost meghala-
dó voltának kellene eldönteni a pályaválasz-

tást. Az adott pályán belüli sikerességet,
mint ezt az 1950-es évektôl kezdett kreatoló-
giai kutatások igazolták, viszont döntôen a
kreativitás határozza meg. A kreativitásnak
nincs találó magyar megfelelôje, elsôsorban
az eredetiséget, tehát szokatlan gondolkodást,
bizonyos fokú túlérzékenységet, kritikussá-
got, végül mindezekbôl adódóan jellemzô
nonkonformista magatartást jelent, ami
idônként már társadalmi devianciákba tor-
kollik.
Bizonyos mûvészek és tudósok már koráb-
ban ráéreztek a modern kreatológiai kutatá-
sok itt említett eredményeire. Hiszen Bolyai
János kinyilatkoztatta: „új világot” alkotott a
matematikában. Ady Endre is tudta, hogy
nem elég szép verseket írni, „Új idôknek új
dalaival” kell betörni a költészetbe. Ugyanez
igaz a képzômûvészetre is, ahol a valóságot
hûségesen visszatükrözô és/vagy „szép”
képek igényét korunkban felülmúlta az új-
donság mindenek feletti elvárása.
Az emberi agy gondolkodási mechanizmu-
sában is jól érzékelhetô kétfajta vonulat. Az
egyik a konvergens gondolkodás, amely a bal
agyféltekéhez kötött, és amely a tanulás
„könnyûségét” (ôk a „szivacsagyúak”) és a
tanultak elfogadását, ebbôl adódóan a kon-
formista – problémamentes – társadalmi
magatartást segíti elô. A másik vonulat alap-
ja a divergens, vagyis „másképpen” gondolko-
dás, amelynek központja a jobb agyfélteké-
ben található. Az ide tartozók az ismeretek
megszerzésekor nem a tanulást, hanem in-
kább a problémák megoldásának újszerû
„kitalálását” helyezik elônybe. Az ilyen tí-
pusú emberek „unják” az iskolát, nehezen
fogadják el a tanultakat, éppen ezért osz-
tályzataik sem jók, és nehezen illeszkednek
be a közösségekbe. Túlságosan „individua-
listák”, ami nem egyszer deviáns magatar-
tással társul. Ezek a „nehéz emberek” sok
gondot okoznak a társadalomnak, de nekik
köszönhetô a haladás, a fejlôdés, a világ
megújítása.
A modern képzômûvészetben a festôi talen-
tumnak is meghatározó kritériuma lett a for-
mai és/vagy tartalmi újszerûség. Éppen
ezért is kérdôjelezik meg mostanában a ko-
rábbi klasszikus mesterek, mint Munkácsy
Mihály, Székely Bertalan, Zichy Mihály he-
lyét az „Olimposzon” korunk modernség
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bûvöletébe került ítészei. Pedig Munkácsy
Mihály és Székely Bertalan is tudott volna
„impresszionista” képeket festeni, elég
Munkácsy Poros út címû festményére vagy
Székely szadai tájképeire utalni. Zichy Mi-
hály pedig nem a formában, hanem a tarta-
lomban kereste a forradalmiságot, az ô ko-
rában nála rebellisebb képeket kevesen fes-
tettek.
A festômûvészek általános értelmi képessé-
gének értékelésekor említett két típus: okos
és ösztönös viszonya a kreativitással válto-
zó. Míg korábban az okos-tudós fes-
tômûvészek közé sorolt Székely Bertalan,
Zichy Mihály és talán még Szônyi István tu-
dati kontrollja megakadályozta ösztönös
festôi „kilengéseiket”. Ezzel szemben az
okos mûvészek 20. században megjelenô
egyik típusa éppen tudatos kreativitásukkal
került a nemzetközi mûvészvilág élvonalá-
ba. Ide sorolom Kassák Lajost, Moholy-
Nagy Lászlót és Victor Vasarelyt.
Az ösztönös-kreatív mûvészek korábbi cso-
portjába soroltak sem homogének Az ösztö-
nös Munkácsy Mihályt a vevôinek igénye
meg az impresszionisták iránti utálata tar-
totta vissza az újszerû festôi megoldásoktól.
Mednyánszky László és Gulácsy Lajos ere-
deti világszemléletét a természet panteista
megértésének az igénye vagy éppen a múlt
világába történô révedezés magyarázta.
Csontváry Kosztka Tivadar, Farkas István,
Vajda Lajos, Kondor Béla és Gruber Béla is
kreativitásuknak teret engedve törtek be a
legkiválóbb mesterek közé. Az ô mûveik
kvalitásait a kortársak nem ismerték föl, sôt
bolondságnak tartották vagy tudomást se
vettek róluk. Hosszú idô kellett ahhoz, hogy
megértsék, „megemésszék”, majd elismer-
jék mûveik kiválóságát.
Sokáig a modern mûvészeteket a konzerva-
tív kritikusok és a közönség szélhámosság-
nak, de legalábbis elmebetegek termékének
tartotta. Itt „a zseni és ôrült” kapcsolat ide-
jétmúlt elméletére, illetve cáfolatára szeret-
nék röviden kitérni. A magyar költô-géniu-
szok betegségeinek értékelésekor ezt a témát
a korszerû pszichiátria nézôpontjából rész-
letesen megtárgyaltam.
A tudományos kutatás szerint az elmebeteg-
ség csaknem mindig lehetetlenné teszi a mû-
vészi szintû alkotást. A korábban elmebeteg-

nek kikiáltott, de alkotásra képes költôket,
mint Vörösmarty Mihályt, Juhász Gyulát
vagy József Attilát is „rehabilitálnunk” kel-
lett. Nem voltak elmebetegek, „ôrültek”,
csak szélsôséges kedélyûek, elsôsorban má-
niás-depressziósok. (Amikor Juhász Gyulá-
nál ez a szélsôséges kedély már átlépte a be-
tegség küszöbét, elmegyógyintézetbe került,
ahol képtelenné vált az alkotásra.) A fes-
tômûvészek azonban más kategóriát képvi-
selnek. Az itt vizsgált 20 kivételes fes-
tômûvész talentum közül hármat elmebe-
tegnek tartottak, még pedig szkizofrénnek,
vagyis tudathasadásban szenvedônek. Mint
korábban kifejtettem, Csontváry nem volt
elmebeteg, mivel nem részesült pszichiátri-
ai kezelésben, és sohasem volt elmegyógy-
intézetben, ráadásul életmûvét csodálatra
méltó céltudatossággal alkotta meg. Ô a
szkizofrénia és a „normálisak” közötti át-
meneti zónába tartozó szkizoid személyisé-
gek közé tartozott. Ilyen volt sokáig Gu-
lácsy Lajos és Gruber Béla is, de ôk azután
betegek is lettek.
A kreativitásért felelôs divergens („máskép-
pen”) gondolkodás és a szkizoidok észjárása
között kétségtelenül sok hasonlóság van.
Éppen ezért, ha valakiben a szkizoid szemé-
lyiség kivételes speciális képzômûvészi képes-
séggel társul, akkor elmeállapota predeszti-
nálja a szokatlanságra, ami a kreativitás kri-
tériuma.
A kreativitás nemi eltérése részben megma-
gyarázhatja a nôk hiányát még újabban is a
géniuszok között. A kreatív-géniuszok a vi-
lág megváltoztatására vállalkoznak, ami
csaknem mindig a régihez ragaszkodók
nagyfokú ellenállásába ütközik. Éppen ezért
„gyôzelmükhöz” mérhetetlen kitartás és
jelentôs agresszivitás szükséges, mindkettô
a férfinem sajátja. A nôk ritkán tudják min-
den idejüket és energiájukat csak társadal-
mi küldetésükre fordítani, emellett hiá-
nyoznak belôlük a férfiak androgén (nemi)
hormonjai, amelyek harcra és gyôzelemre
késztetnek.
Jó példa az elôbbiek illusztrálásra Szinyei
Merse Pál és Ferenczy Valér. Szinyei Merse
Pál csodás festôi talentumának és kreativitá-
sának köszönhetôn megfestette a Majálist,
de annak kedvezôtlen fogadtatása után, ön-
bizalom és az agresszivitás hiánya miatt,
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Merse Pál, Egry József, Szônyi István és
Czóbel Béla képeinek a kolorizmusa
lenyûgözô. Mednyánszky ragyogó színei-
nek hátterében még a panteizmus keresése
is érzékelhetô, ahogy Kondor Béla mûvésze-
tének hátterében is inkább a tartalom üzene-
tének fontossága sejthetô. Csontváry mega-
lomániás festészetével a magyarságot kíván-
ta megmenteni, míg Gulácsy a káprázatfes-
tészetbe menekült lelkének árnyai elôl. Kas-
sák Lajos, Moholy-Nagy László és Victor Va-
sarely inkább a „konstruktôr” csoportba so-
rolható, akik tehát képeik tudatos megszer-
kesztésével érték el sikereiket. (Vasarelynek
azonban bravúros rajztudása, míg Moholy-
Nagy Lászlónak kivételes térlátása is közis-
mert.) Munkácsy Mihály és Farkas István vi-
zuális géniuszsága – érzésem szerint – alko-
tásaik drámaiságában csúcsosodott ki: Mun-
kácsy az emberi lélek mélységeinek bemuta-
tójaként, Farkas a várható társadalmi ka-
tasztrófa Kasszandrájaként.
Megpróbáltam a vizsgált festômûvészeket a
vizuális talentumukon belül e részképessé-
gek szerint is értékelni a X. táblázatban, de
megfelelô szakértelem hiányában itt is té-
vedhettem. A korábban említetteken túl Szé-
kely Bertalan e speciális képességeit nagyon
is tudati kontrollja alatt tartotta, ezért is ne-
vezem ôt tudós festônek.
A speciális szellemi képességek közül né-
hányban, így a térbeli tájékozódásban szá-
mottevô nemi különbség mutatkozik, e té-
mát azonban korábban, a festômûvészek ne-
mi aránya kapcsán megtárgyaltuk.
Érdemes röviden értékelni a vizsgált fes-
tômûvészek egyéb speciális szellemi képes-
ségeit is. Sokan íráskészségükkel tûntek ki,
elég Kassák Lajosra (aki inkább költô és pró-
zaíró, mint festô volt) és Kondor Bélára (ver-
seire) utalni. A képi látásmód mind a költé-
szetben, mind a képzômûvészetben fontos.
Többüknek muzikalitása haladta meg az át-
lagost, de Székely Bertalan, Szônyi István és
Moholy-Nagy László pedagógiai talentuma
is kiemelést érdemel.

3. A kreativitás

Valamelyik speciális szellemi képesség kivá-
lóságának, de legalább is átlagost meghala-
dó voltának kellene eldönteni a pályaválasz-

tást. Az adott pályán belüli sikerességet,
mint ezt az 1950-es évektôl kezdett kreatoló-
giai kutatások igazolták, viszont döntôen a
kreativitás határozza meg. A kreativitásnak
nincs találó magyar megfelelôje, elsôsorban
az eredetiséget, tehát szokatlan gondolkodást,
bizonyos fokú túlérzékenységet, kritikussá-
got, végül mindezekbôl adódóan jellemzô
nonkonformista magatartást jelent, ami
idônként már társadalmi devianciákba tor-
kollik.
Bizonyos mûvészek és tudósok már koráb-
ban ráéreztek a modern kreatológiai kutatá-
sok itt említett eredményeire. Hiszen Bolyai
János kinyilatkoztatta: „új világot” alkotott a
matematikában. Ady Endre is tudta, hogy
nem elég szép verseket írni, „Új idôknek új
dalaival” kell betörni a költészetbe. Ugyanez
igaz a képzômûvészetre is, ahol a valóságot
hûségesen visszatükrözô és/vagy „szép”
képek igényét korunkban felülmúlta az új-
donság mindenek feletti elvárása.
Az emberi agy gondolkodási mechanizmu-
sában is jól érzékelhetô kétfajta vonulat. Az
egyik a konvergens gondolkodás, amely a bal
agyféltekéhez kötött, és amely a tanulás
„könnyûségét” (ôk a „szivacsagyúak”) és a
tanultak elfogadását, ebbôl adódóan a kon-
formista – problémamentes – társadalmi
magatartást segíti elô. A másik vonulat alap-
ja a divergens, vagyis „másképpen” gondolko-
dás, amelynek központja a jobb agyfélteké-
ben található. Az ide tartozók az ismeretek
megszerzésekor nem a tanulást, hanem in-
kább a problémák megoldásának újszerû
„kitalálását” helyezik elônybe. Az ilyen tí-
pusú emberek „unják” az iskolát, nehezen
fogadják el a tanultakat, éppen ezért osz-
tályzataik sem jók, és nehezen illeszkednek
be a közösségekbe. Túlságosan „individua-
listák”, ami nem egyszer deviáns magatar-
tással társul. Ezek a „nehéz emberek” sok
gondot okoznak a társadalomnak, de nekik
köszönhetô a haladás, a fejlôdés, a világ
megújítása.
A modern képzômûvészetben a festôi talen-
tumnak is meghatározó kritériuma lett a for-
mai és/vagy tartalmi újszerûség. Éppen
ezért is kérdôjelezik meg mostanában a ko-
rábbi klasszikus mesterek, mint Munkácsy
Mihály, Székely Bertalan, Zichy Mihály he-
lyét az „Olimposzon” korunk modernség
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1992-ben a Nemzet-
közi Elektrokardiológiai
Kongresszust Tokióban
rendezték. Mint a Nem-
zetközi Elektrokardioló-
giai Társaság vezetôségi
tagja hivatalos voltam
Akimotó, a mostani ja-
pán császár, akkor még
trónörökös fogadásán,
melyet a kongresszus
vezetôségének tisztele-
tére adott. A trónörökös
és felesége egyenként
fogadta a vezetôség tag-
jait. Velem azzal kezdte
a beszélgetést, hogy Ja-
pán nagyon szereti a
magyar zenét, nagyra értékeli és szereti Bartók
és Kodály muzsikáját.

Csak mi nem szeretjük és értékeljük eléggé
Bartókot és Kodályt, világraszóló mûveiket. A
magyar népdalkincs feltárásán, a zenepedagó-
gia megteremtésén és zenei mûvelôdésünk ha-
zai és külföldi elterjesztésén túlmenôen, én
magam Bartókban és Kodályban a XX., sôt
már a XXI. század zaklatott lelkiségét érzéke-
lem. Úgy, ahogyan azt Illyés Gyula is érzékel-
te „Bartók” c. mûvében. „A hangzavar kiált
harmóniát.” Ez a „hangzavar” a zene nyelvére
lefordítva „zûrzavart” is jelenthet, ami korun-
kat olyannyira jellemzi. Fôleg a második tech-
nikai-tudományos forradalom verte fel boly-
gónkon az élet csendjét, de térségünkben a po-
litikai és nemzetiségi „zûrzavar” immáron
több mint kétszáz éve tart. Így gondolta és él-
te ezt meg Bartók Béla és Kodály Zoltán is.

Itt térek vissza arra a tényre, hogy Kodály
Zoltán 1907–1942 között a Zeneakadémia ta-
nára, 1919-ben aligazgatója és a Tanácsköztár-
saság alatt a zenei direktórium tagja volt. Emi-
att a Tanácsköztársaság bukása után meghur-
colták. Erdélybe „menekült”, ahol a falvakban,
a szegény emberek között gyûjtötte a magyar
és a román népdalkincset. Itt újra emlékeztet-
ni szeretnék a Tisza Istvánhoz írott, de el nem
küldött beadványára, amelyben felhívja a
Nagyméltóságú Miniszter Úrnak szíves fi-
gyelmét a falu népének nyomorára. „Mert
hogy még századok múlva is lesz Magyaror-
szág, az 9/10 részben a parasztoknak köszön-
hetô.”

A Kodály feljegyzéseibôl összeállított
könyvbôl azt is megtudjuk, hogy mennyire
kellett harcolnia eszméi és tervei megvalósítá-
sáért. De mindez nem feledtethette el a Ta-
nácsköztársaságot és az azt követô idôket.
Nem Kun Bélát és gonosz rendszerét támogat-
ta ô, hanem akkor is eszméiért, a magyar falu
felemelkedéséért, az örök Magyarországért
küzdött.

Mégis védekeznie kellett. Ezért van nagy je-
lentôsége, az 1919–1920. évi fegyelmi eljárásá-
val kapcsolatban írt följegyzéseinek. Szerepel
közöttük a bizottság elôtt elmondott védeke-
zésének fogalmazványa is. A könyvben a „fe-
gyelmi eljárás” hosszú oldalakat tölt meg. A
zárkózott Kodály indulatait, érzésvilágát és
szemléletét ezekbôl a feljegyzésekbôl lehet
megismerni, amelyeket Vargyas Lajos olyan
mesteri módon állított össze.

A második világháború után, Kodály Zol-
tánhoz hasonló cipôben járt Szabó Lôrinc is.
Ôt is megvádolták, mint már az elôzôekben
említettem. Valóságos sorstragédiánk az, hogy
a szellemi elit legkiválóbbjait pellengérre állít-
juk, így Szabó Lôrincet, Kodály Zoltánt, Bar-
tók Bélát, Illyés Gyulát, Bajcsy-Zsilinszky End-
rét és másokat. Nekik pedig csak jelenük van.
Ôk most is valamennyien, köztünk, bennünk
vannak, részeinkké váltak, egyszóval az örök
magyar nemzetben élnek, mert halhatatlanok.
Kodály Zoltánnak Zrínyi szózata pedig a
nagyvilágba harsogja most is a kiáltást, amint
azt 1956-ban is már megtette, hogy: „Ne
bántsd a magyart!”
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nem vállalta a harcot, hanem visszavonult
birtokára, és jó idôre felhagyott a festészet-
tel. Ferenczy Valért a Ferenczy képzômû-
vész-házaspár 3 gyermeke közül a legtehet-
ségesebbnek tartották. Amolyan csodagyer-
mekként – a festômûvészi tudás szinte teljes
fegyverzetével – robbant be a nagybányai
értô festôkolóniába. Túlságosan „jó” gyer-
mek volt azonban, mindenben hallgatott ap-
ja tanácsaira, ezért annak követôje, majd
epigonja lett. Kreativitásának hiánya miatt
így elherdálódott géniuszságra termett kivé-
teles tehetsége.

4. A motiváció

A vizsgált képzômûvészek e téren is jelleg-
zetes képet mutattak. A „kiváló” fokozatot
az a három „okos” festômûvész kapta meg,
akik minden (iskolai és mûvészeti) felada-
tuk teljesítése során helytálltak. Döntô több-
ségükre a „célzott” motiváció volt jellemzô,
ôk utálták az iskolát és minden más tevé-
kenységet, ami nem mûvészetükkel kapcso-
latos. Ezzel szemben, amikor rátaláltak fes-
tômûvészi küldetésükre, azt óriási energiá-
val és lelkesen teljesítették. A „fanatikus”
csoportba azokat soroltam, akik szinte em-
berfeletti energiával és érzelmi töltettel al-
kottak. Végül „jó” osztályzatot azoknak ad-
tam, akik lelkiismeretesen, de a mûvészekre
jellemzô bohémság és fanatizmus nélkül fes-
tették meg képeiket.
Tisztában vagyok az ilyenfajta besorolások
hibalehetôségeivel és szubjektivitásával.
Célom azonban a festômûvészi talentum is-
mérveinek feltárása, és a természettudo-
mányokban – a mûvészettörténészek szép
szavai és találó koncepciói helyett – a méré-
sekre-osztályozásokra alapozzuk az értéke-
lést.
Összefoglalásképpen az állapítható meg, hogy
a vizsgált kivételes festômûvész talentu-
mokra az átlagost meghaladó általános ér-
telmi képesség nem volt jellemzô, speciális
vizuális tehetségük döntötte el pályaválasz-
tásukat, jelenlegi mûvészettörténeti értéke-
lésüket elsôsorban kreativitásuk mértéke
határozza meg, és miután rátaláltak mûvé-
szi küldetésükre, nagyon motiváltan, ener-
giájuk teljes bevetésével törekedtek életmû-
vük kiteljesítésére.

Kodály Zoltán

Dr. Antalóczy Zoltán ny. kardiológus egyetemi ta-
nár jelentôs irodalmi munkásságot is kifejt. 2007
végén a Helikon Kiadónál jelent meg Az igazságot
írjátok meg! (1948–1990) címû kötete. A szerzô
hozzájárulásával ebbôl közlünk egy részletet.

Kodály Zoltán az ötvenes évek legelején fe-
küdt be a klinikára, egy kivizsgálásra. Az
osztályvezetô tanársegéd akkor Egedy Sándor
volt, és az ô beosztott orvosaként dolgoztam a
professzori különszobákban a régi elsô emele-
ten. Kodály Zoltán a 7-es különszobában fe-
küdt, amihez fürdôszoba is tartozott. A klinika
vezetése rendkívüli tisztelettel fogadta, élén
Haynal Imrével. A nagy zeneszerzô, profesz-
szor és akadémikus hetvenes éveiben járt, és
nem volt különösebb betegsége, de ennek elle-
nére sem volt könnyû vele a kapcsolattartás.
Ha életútjára és mûveire gondol az ember, ki-
csinek érzi magát mellette. Ô nem csupán
nagy volt, de egyenesen kimagasodott kortár-
sai közül. Pedig az ô karrierje is kicsit furcsán
kezdôdött, hiszen a Tanácsköztársaság alatt,
Bartók Bélával együtt a zenei direktórium tag-
jai voltak, amiért a Horthy-korszakban meg is
hurcolták ôket. Persze mindenki tudja példá-
ul, hogy Illyés Gyula és Szabó Lôrinc is vörös-
katonák voltak, és mindannyian egészen más-
képpen fejezték be az életüket. Klinikai tartóz-
kodása alatt persze velem nem politizált, de a
zenérôl többször szó esett, hiszen ennek
ellenkezôje elképzelhetetlen lett volna. A Psal-
mus Hungaricus, Marosszéki táncok, Galántai
táncok, Felszállott a páva, Háry János, Szé-
kelyfonó, Budavári Te Deum, Zrínyi szózata
stb. hatalmas alkotások. 1954-ben írta Zrínyi
szózatát, amely vegyes karra, bariton szólam-
ra írott kórusmû. 1956-ban a forradalom alatt a
Magyar Rádió gyakorta sugározta Beethoven
Egmont-nyitányát és az Eroicát. Gyakran
csendült fel Kodály Zrínyi szózata is, amely-
ben mint annak idején a török, most jelképe-
sen a szovjet áfium elleni orvosságként, a
megszállókkal szembeni ellenállása és felszólí-
tó módban írott figyelmeztetése csendül fel:
„Ne bántsd a magyart!” Illyés Gyula is még a
forradalom elôtt írta az „Egy mondat a zsar-
nokságról” címû monumentális költeményét,
de az teljes hangerôvel csak a forradalom alatt
szólalt meg.
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1992-ben a Nemzet-
közi Elektrokardiológiai
Kongresszust Tokióban
rendezték. Mint a Nem-
zetközi Elektrokardioló-
giai Társaság vezetôségi
tagja hivatalos voltam
Akimotó, a mostani ja-
pán császár, akkor még
trónörökös fogadásán,
melyet a kongresszus
vezetôségének tisztele-
tére adott. A trónörökös
és felesége egyenként
fogadta a vezetôség tag-
jait. Velem azzal kezdte
a beszélgetést, hogy Ja-
pán nagyon szereti a
magyar zenét, nagyra értékeli és szereti Bartók
és Kodály muzsikáját.

Csak mi nem szeretjük és értékeljük eléggé
Bartókot és Kodályt, világraszóló mûveiket. A
magyar népdalkincs feltárásán, a zenepedagó-
gia megteremtésén és zenei mûvelôdésünk ha-
zai és külföldi elterjesztésén túlmenôen, én
magam Bartókban és Kodályban a XX., sôt
már a XXI. század zaklatott lelkiségét érzéke-
lem. Úgy, ahogyan azt Illyés Gyula is érzékel-
te „Bartók” c. mûvében. „A hangzavar kiált
harmóniát.” Ez a „hangzavar” a zene nyelvére
lefordítva „zûrzavart” is jelenthet, ami korun-
kat olyannyira jellemzi. Fôleg a második tech-
nikai-tudományos forradalom verte fel boly-
gónkon az élet csendjét, de térségünkben a po-
litikai és nemzetiségi „zûrzavar” immáron
több mint kétszáz éve tart. Így gondolta és él-
te ezt meg Bartók Béla és Kodály Zoltán is.

Itt térek vissza arra a tényre, hogy Kodály
Zoltán 1907–1942 között a Zeneakadémia ta-
nára, 1919-ben aligazgatója és a Tanácsköztár-
saság alatt a zenei direktórium tagja volt. Emi-
att a Tanácsköztársaság bukása után meghur-
colták. Erdélybe „menekült”, ahol a falvakban,
a szegény emberek között gyûjtötte a magyar
és a román népdalkincset. Itt újra emlékeztet-
ni szeretnék a Tisza Istvánhoz írott, de el nem
küldött beadványára, amelyben felhívja a
Nagyméltóságú Miniszter Úrnak szíves fi-
gyelmét a falu népének nyomorára. „Mert
hogy még századok múlva is lesz Magyaror-
szág, az 9/10 részben a parasztoknak köszön-
hetô.”

A Kodály feljegyzéseibôl összeállított
könyvbôl azt is megtudjuk, hogy mennyire
kellett harcolnia eszméi és tervei megvalósítá-
sáért. De mindez nem feledtethette el a Ta-
nácsköztársaságot és az azt követô idôket.
Nem Kun Bélát és gonosz rendszerét támogat-
ta ô, hanem akkor is eszméiért, a magyar falu
felemelkedéséért, az örök Magyarországért
küzdött.

Mégis védekeznie kellett. Ezért van nagy je-
lentôsége, az 1919–1920. évi fegyelmi eljárásá-
val kapcsolatban írt följegyzéseinek. Szerepel
közöttük a bizottság elôtt elmondott védeke-
zésének fogalmazványa is. A könyvben a „fe-
gyelmi eljárás” hosszú oldalakat tölt meg. A
zárkózott Kodály indulatait, érzésvilágát és
szemléletét ezekbôl a feljegyzésekbôl lehet
megismerni, amelyeket Vargyas Lajos olyan
mesteri módon állított össze.

A második világháború után, Kodály Zol-
tánhoz hasonló cipôben járt Szabó Lôrinc is.
Ôt is megvádolták, mint már az elôzôekben
említettem. Valóságos sorstragédiánk az, hogy
a szellemi elit legkiválóbbjait pellengérre állít-
juk, így Szabó Lôrincet, Kodály Zoltánt, Bar-
tók Bélát, Illyés Gyulát, Bajcsy-Zsilinszky End-
rét és másokat. Nekik pedig csak jelenük van.
Ôk most is valamennyien, köztünk, bennünk
vannak, részeinkké váltak, egyszóval az örök
magyar nemzetben élnek, mert halhatatlanok.
Kodály Zoltánnak Zrínyi szózata pedig a
nagyvilágba harsogja most is a kiáltást, amint
azt 1956-ban is már megtette, hogy: „Ne
bántsd a magyart!”
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nem vállalta a harcot, hanem visszavonult
birtokára, és jó idôre felhagyott a festészet-
tel. Ferenczy Valért a Ferenczy képzômû-
vész-házaspár 3 gyermeke közül a legtehet-
ségesebbnek tartották. Amolyan csodagyer-
mekként – a festômûvészi tudás szinte teljes
fegyverzetével – robbant be a nagybányai
értô festôkolóniába. Túlságosan „jó” gyer-
mek volt azonban, mindenben hallgatott ap-
ja tanácsaira, ezért annak követôje, majd
epigonja lett. Kreativitásának hiánya miatt
így elherdálódott géniuszságra termett kivé-
teles tehetsége.

4. A motiváció

A vizsgált képzômûvészek e téren is jelleg-
zetes képet mutattak. A „kiváló” fokozatot
az a három „okos” festômûvész kapta meg,
akik minden (iskolai és mûvészeti) felada-
tuk teljesítése során helytálltak. Döntô több-
ségükre a „célzott” motiváció volt jellemzô,
ôk utálták az iskolát és minden más tevé-
kenységet, ami nem mûvészetükkel kapcso-
latos. Ezzel szemben, amikor rátaláltak fes-
tômûvészi küldetésükre, azt óriási energiá-
val és lelkesen teljesítették. A „fanatikus”
csoportba azokat soroltam, akik szinte em-
berfeletti energiával és érzelmi töltettel al-
kottak. Végül „jó” osztályzatot azoknak ad-
tam, akik lelkiismeretesen, de a mûvészekre
jellemzô bohémság és fanatizmus nélkül fes-
tették meg képeiket.
Tisztában vagyok az ilyenfajta besorolások
hibalehetôségeivel és szubjektivitásával.
Célom azonban a festômûvészi talentum is-
mérveinek feltárása, és a természettudo-
mányokban – a mûvészettörténészek szép
szavai és találó koncepciói helyett – a méré-
sekre-osztályozásokra alapozzuk az értéke-
lést.
Összefoglalásképpen az állapítható meg, hogy
a vizsgált kivételes festômûvész talentu-
mokra az átlagost meghaladó általános ér-
telmi képesség nem volt jellemzô, speciális
vizuális tehetségük döntötte el pályaválasz-
tásukat, jelenlegi mûvészettörténeti értéke-
lésüket elsôsorban kreativitásuk mértéke
határozza meg, és miután rátaláltak mûvé-
szi küldetésükre, nagyon motiváltan, ener-
giájuk teljes bevetésével törekedtek életmû-
vük kiteljesítésére.

Kodály Zoltán

Dr. Antalóczy Zoltán ny. kardiológus egyetemi ta-
nár jelentôs irodalmi munkásságot is kifejt. 2007
végén a Helikon Kiadónál jelent meg Az igazságot
írjátok meg! (1948–1990) címû kötete. A szerzô
hozzájárulásával ebbôl közlünk egy részletet.

Kodály Zoltán az ötvenes évek legelején fe-
küdt be a klinikára, egy kivizsgálásra. Az
osztályvezetô tanársegéd akkor Egedy Sándor
volt, és az ô beosztott orvosaként dolgoztam a
professzori különszobákban a régi elsô emele-
ten. Kodály Zoltán a 7-es különszobában fe-
küdt, amihez fürdôszoba is tartozott. A klinika
vezetése rendkívüli tisztelettel fogadta, élén
Haynal Imrével. A nagy zeneszerzô, profesz-
szor és akadémikus hetvenes éveiben járt, és
nem volt különösebb betegsége, de ennek elle-
nére sem volt könnyû vele a kapcsolattartás.
Ha életútjára és mûveire gondol az ember, ki-
csinek érzi magát mellette. Ô nem csupán
nagy volt, de egyenesen kimagasodott kortár-
sai közül. Pedig az ô karrierje is kicsit furcsán
kezdôdött, hiszen a Tanácsköztársaság alatt,
Bartók Bélával együtt a zenei direktórium tag-
jai voltak, amiért a Horthy-korszakban meg is
hurcolták ôket. Persze mindenki tudja példá-
ul, hogy Illyés Gyula és Szabó Lôrinc is vörös-
katonák voltak, és mindannyian egészen más-
képpen fejezték be az életüket. Klinikai tartóz-
kodása alatt persze velem nem politizált, de a
zenérôl többször szó esett, hiszen ennek
ellenkezôje elképzelhetetlen lett volna. A Psal-
mus Hungaricus, Marosszéki táncok, Galántai
táncok, Felszállott a páva, Háry János, Szé-
kelyfonó, Budavári Te Deum, Zrínyi szózata
stb. hatalmas alkotások. 1954-ben írta Zrínyi
szózatát, amely vegyes karra, bariton szólam-
ra írott kórusmû. 1956-ban a forradalom alatt a
Magyar Rádió gyakorta sugározta Beethoven
Egmont-nyitányát és az Eroicát. Gyakran
csendült fel Kodály Zrínyi szózata is, amely-
ben mint annak idején a török, most jelképe-
sen a szovjet áfium elleni orvosságként, a
megszállókkal szembeni ellenállása és felszólí-
tó módban írott figyelmeztetése csendül fel:
„Ne bántsd a magyart!” Illyés Gyula is még a
forradalom elôtt írta az „Egy mondat a zsar-
nokságról” címû monumentális költeményét,
de az teljes hangerôvel csak a forradalom alatt
szólalt meg.
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