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legfőképp, hogy mindenáron Párizsban ma
radhasson még, nyomorogva is. „Haza nem 
tudsz menni?", kérdezi tőle majd francia sze
relme. S az úrifiú csak int, hogy nem, meg
magyarázni úgysem tudja. Miként kevésbé 
úrifiúk s kevésbé ártatlan naivitással, de ma
gunk se tudtuk. A könyv igazán azoknak tet
szik és fog mindig is tetszeni, akiknek mind
ezt nem kell megmagyarázni.

Jó néhány félig elfeledett vagy csak best
sellerként, sikerkönyvként, tehát értékén alul 
becsült könyvet említettünk már e cikkben, 
hivatkozzunk hát újból a súlyos „igazi” iro
dalomra, a remekműre is, mely abban közös 
az előzőkkel, hogy szintén tetszhalálát alusz- 
sza: Márai Sándor Idegen emberek című 
„alapkönyvére”.

Idegenség, idegen szerelem. Vaszary hőse 
maga fordította Ady-verset szaval a francia 
lánynak, az értetlenül hallgatja, süket ilyes
mire. Ez látszólag csak egy humoros motí
vum a sok közül. Mert van itt groteszk pat
kányvadászat, van majdnem végzetes búvár
munka a Szajna fenekén, van kabáteladás 
(ahol tévedésből még az úrifiú fizet a hand- 
lénak) és sok minden más: egy alsó erkélyre 
zuhant tápszeres doboz visszaszerzésének ko
médiája (hősünk nagy ügyetlenül egy női bu
gyit szerez vissza tápszeres doboza helyett, s 
ebből -  talán éhségvíziójában -  vérfagyasztó- 
an kacagtató kalandok következnek, féltéke
nyen dühöngő férjjel és rendőrséggel). A 
kedves és gátlásos francia lány eredendő, 
gyógyíthatatlan iclegensége azonban titkon a 
fő, a legfőbb motívum itt is, mint a mérhe
tetlenül tágabb horizontú és mélyebb Márai- 
regényben. A Monpti hőse majdnem kamasz 
még. Az ő Párizs-regénye a nagy, a legfájdal
masabb éhség, a szexuális-szerelmi éhség tör
ténete, a bájos-fájó küzdelem, hogy a szere
tett lány végre az övé lehessen. De sohasem 
lesz, mindig közbejön valami komikus aka
dály...

ízetlen vagy kellemkedő huzavona is vál
hatna ebből, ehelyett a Monpti legszebb fe
jezeteit olvassuk. Vaszarynak eredeti humora 
van (talán pleonazmus: a humor csak eredeti 
lehet). Mindent, a fájdalmat, éhséget, nagy 
érzelmeket, komiszságot a humor kaleidosz
kópjában láttat, s könyvét ez a játék élteti. Kis 
humor ez, kis kaleidoszkóp, de bűvöletesen 
viliódzik.

Sajnos, a könyv végét csúnyán és kedvrontó- 
an elrontja az író: a francia lány autóbaleset
ben meghal, s ettől a mesterkélt, nem indo
kolt és erőszakolt befejezéstől kicsit visszame
nőleg is gyengül az egész. Ennek a friss és 
érdekesen igényes könyvnek a vége minden
esetre már valódi hamis hangot fogó giccses 
bestseller, édes-bús, könnyes és langyos limo
nádé.

A hamiskodó befejezés sem változtat azon, 
hogy talán nem mély, de igényesen érdekes; 
nem komoly, de olvasni jó módon ledér; egy
szerűen tehát, hogy jó  olvasmány ez: léha 
könyv a ritkábbik fajtából. Szerencsére, még
is volt jó léha magyar író.

Bikácsy Gergely

EGY NAGY TUDOMÁNY 
FRUSZTRÁCIÓJA

Németh Lajos: Törvény és kétely -  
A művész£ttörténet-tudomány önvizsgálata 
Gondolat, 1992. 284 oldal, 350 Ft

Németh Lajos posztumusz könyve furcsa 
mű: egy tudományág frusztrációja kézi
könyvben elbeszélve. Egyetemi kollégiumai 
anyagának megszerkesztett, kidolgozott és 
egyesített változata, mely tankönyvként bíz
vást visszakerülhet az egyetemi oktatásba, hi
szen áttekinthetően és nagy tájékozottsággal 
mutatja be a művészettörténet-írás tudo
mánnyá szerveződésének történelmi feltéte
leit, ismerteti mérföldköveit, útelágazásait, a 
társtudományokkal való érintkezéseit, meg
bízhatóan válogatja és referálja a magyarul 
jelentős részben ismeretlen szakirodalmat. Jó 
jegyzetanyag, tizenkilenc oldalas, mintegy 
négyszázötven tételes szelektált könyvészet és 
névmutató növeli hasznosságát.

Az egyetemi eredet és egyetemi cél -  „a 
történeti ismeretek átadása” -  azonban szöges el
lentétben áll a kétellyel, amely több, mint a 
kutató ellenőrzésre és önellenőrzésre sarkal
ló szükséges kételkedése, több annál a maga
tartásmintánál, melyet a történeti ismeretek
kel együtt szintén át kell adni az egyetemi
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diákságnak. Ez a kétely ugyanis a diszciplína 
fenntarthatóságára irányul. Már magának a 
»művészettörténet« terminusának használata prob
lémák sorát rejti magában. E vonatkozásban mi
lyen értelemben használjuk a művészet* és a »tör
ténet* meghatározást ? Mi is tulajdonképpen az a 
»művészet«, amelynek tényeit el kell sajátítania a 
művészettörténész-hallgatóknak, és ebből következő
en, minek a történetéről van szó?” (7. o.)

Az egyetem krízisének e jellegzetes prob
lémája, hogy ugyanis össze lehet-e kapcsolni 
a tudás átadását a tudás autoritásának meg
alapozottságával vagy újramegalapozásával, 
természetesen a tudományág elméleti igazo
lásának krízisével függ össze, s e tekintetben 
Németh Lajos könyvének ugyancsak nagy 
ismeretterjesztő érdeme van. Hiszen a ma
gyar művészettörténész-társadalom előtt csak 
azért nem tárult föl e válság a maga szakadé- 
kos mivoltában, vagy legalábbis azért nem 
kapott nyilvánosságot, azért nem tárgyalta iz
gatott írások sora, mint szerte a világban, 
mert „a magyar művészettörténet-írásban a teore
tikus vizsgálat nem nyert polgárjogot, már maga 
az erre való igény is csak szórványosan merült fel”. 
(8. 0.)

A kétely kérdését azonban Németh a tör
vény, valaminő törvényszerűség feleletének 
Prokrusztész-ágyába kényszeríti. Nem elha
markodott elméleti válaszokkal, hanem a pe
dagógiai és ismeretterjesztő retorika által. 
Anyagának elrendezése, vagy akár utolsó fe
jezetének Címe -  A TOVÁBBLÉPÉS FELTÉTELEI 
-  mutatja, hogy a diszciplína önfelbomlasztá- 
sának drámáját az önmegújítási kísérlet bizo
dalma csillapítja. E remény ugrópontjait a 
szövegben nem találom, csak azt a helyet lá
tom, ahonnan el kell hangoznia: a diszciplína 
katedráját. Ebből adódik e könyv sajátos, sze- 
xepil nélküli volta; a kontinuitás és az integ
ráció, amely egy jövőbeli művészettörténet
tudomány egységének kényszere, tompítja 
az ismertetett elméleti álláspontok belső és 
egymás közötti feszültségét. E recenzió nem 
tekintheti feladatának, hogy prognosztizálja 
a művészettörténet tudományának sorsát. 
Csak arra vállalkozhatok, hogy röviden hely
reállítsam a diagnózis drámai feszültségét, s 
fölvessek néhány olyan kérdést, amely véle
ményem szerint hiányzik a látleletből.

*

Németh Lajos alapvető dilemmája az, hogy 
a művészettörténet nem tudja értelmezni a 
kortársi művészetet. ,A modern művészet új je
lenségei ugyanis megkérdőjelezték annak a művé
szetértelmezésnek általános érvényét, amelyre a mű
vészettörténet-írás szemléletét és módszertani kon
cepcióját alapozta.” (92. o.)

Kérdés, mi ebben a megállapításban az új 
és a sokkoló? Hiszen a művészettörténet mint 
történeti tudomány elvileg a múltra, a törté
nelmi kontúrjait már felöltő jelenségekre irá
nyul, a művészeti újítások in statu nascendi 
nem tartoznak vizsgálódási körébe. A művé
szettörténet-írást mindig is az az eszme vezé
relte, hogy tárgyának bizonyos időbeli távol
sága legitimációs küszöböt képez. A művé
szettörténészek a XIX-XX. századi moderni- 
tás harcaiban közismerten alig vettek részt, 
az értelmezés feladatát átengedték az írók
nak, kritikusoknak és maguknak a művé
szeknek. De ha a diszciplína megalapítására 
gondolunk, Winckelmann működésére, ak
kor is azonnal kitetszik, hogy a csillagok már 
a művészettörténet születéspillanatában a 
múlt jegyében álltak.

S mégsem szakadt ketté a művészetértel
mezés, vagy legalábbis a művészettörténet
írás öntudatát nem nyomasztotta, hogy „míg 
a... művészettörténész számára a mai festészet csak 
rémisztő és értelmetlen kaland, ugyanakkor a mai 
festő üres rituális gyakorlatnak tekinti a mai mű
vészettörténész fejtegetéseit”, ahogyan George 
Kubler írta 1962-ben. S nemcsak azért nem, 
mert a történelmi öntudat kultúrájában, az 
esztétikai tudat kultúrájában a múlt kitünte
tett művészete jelenbelivé válik, s a múlt át- 
esztétizált tárgyi világa a jelenkor civilizáció
ját, érzékenységét sokáig nagyobb részben 
határozta meg, mint maga a jelenkori eszté
tikai gyakorlat. Hanem azért is, mert a mű
vészettörténet tudatos vág}' öntudatlan nor
matívái akkor is integrálták a jelenkori művé
szetet, ha a történés csak alkalmilag utalt er
re, vagy hallgatott róla. E normák a minden
kori modernhez való viszonyának két alaptí
pusa az antinómia és analógia: a modern a 
kitüntetett tradíció ellentéteként értelmezhe
tő, a modern egy tradíció feltárásával válik 
értelmezhetővé. Ezek a sémák szavatolták, 
hogy a következő művészettörténész-nem
zedékek kibontsák az implikációt, s az idő
közben normatív múlttá vált művészetet (a
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„klasszikus” modernt) vizsgálódásuk tárgyá
vá tegyék. Például a késő középkor, a rene
szánsz és a manierizmus modernitásanaló- 
giáit, melyek hallgatólagosan benne foglaltat
nak Max Dvofák elemzéseiben, Werner Hof- 
mann ragyogó 1966-os könyvében, A mo
dern művészet ALAPjAi-ban a tudományos 
hagyomány termékeny örökségeként expli- 
kálja. Ebben az immár klasszikus modern 
művészettörténetben a klasszikus modern 
művészet -  beleértve az antiművészet nagy 
korai gesztusait is -  a művészet történeti tra
díciójának és a művészettörténet tradíciójá
nak perspektívájába ágyazódik.

A múlt művészetére irányuló és normatív 
művészettörténet azért sem szakadhatott el 
elvileg a modern művészi praxistól, mert az 
utóbbi is nyilvánvalóan normatív volt, és nor
máit nem vehette máshonnan, mint akár ex 
negativo, akár szélsőséges kihívással, akár a 
megsemmisítés gesztusával -  a tradícióból. 
Magának az újításnak, mint a modern vezető 
értékének a fogalmában mindkét vonatkozás 
megtalálható. A művészettörténet-írás jelen
tős produkciói akkor is hatottak a jelenkori 
művészetre, ha nem volt közvetlen érintke
zési pontjuk. Riegl antiklasszicista fordulatá
nak worringeri propagandájában ez tetten is 
érhető, de nyilvánvalónak tűnik számomra, 
hogy Panofsky és az ikonológiai irányzat te
vékenysége a modern festészet számos ma
gánmitológiájának rejtett, titokként kezelt 
ikonológiai programjára ösztönzőleg hatott -  
ha Riegl a szépség, úgy Panofsky a közért
hetőség dogmája alól való felszabaduláshoz 
szolgált történelmi és elméleti támogatással-, 
sőt még Sedlmayr prófétai átkai is mintegy 
visszájáról hozzájárultak modern irányzatok 
öntudatához. A művészettörténeti tudatosság 
-  Magyarországon mondjuk Csontvárytól 
Jovánovics Györgyig -  a modern művészi 
gyakorlat ideologikus démonjának integráns 
része.

Ezt a feszültséggel terhes, olykor konflik- 
tuózus, legtöbbször lappangó, de termékeny 
k'ólcsönviszonyt -  is szétrobbantotta a hatvanas 
évek közepétől kibontakozó gyökeresen rela
tivista, antinormatív, minden hagyományt 
szenvtelenül tűrő, az anything goes jegyében 
álló képzőművészeti civilizáció. A művé
szettörténet itt elvileg is falba ütközik, s ha 
mégis kellőképp illékony ahhoz, hogy átszi

várogjon, ama túloldali, „puha” diszciplína 
inkább hasonlatos vagy a viták és krónikák 
műfajára, vagy -  miképpen e tudományág 
honi nagymesterének, Píegyi Lorándnak a 
munkásságában -  valaminő nevezéktanra, el
nevezési rendszerre, mint az elméletileg 
megalapozott művészettörténet-írásra.

Németh Lajos a kortárs művészet alábbi 
vonásaira mutat rá, mint amelyekkel a mű
vészettörténet-tudomány paradigmái és kate
gória-rendszere nem tud mit kezdeni: „...az 
antiművészet koncepciója, illetve ami e mögött rej
lett: az élet és a művészet közötti azonosság feltéte
lezése; a tárgyalkotó aktus gesztussal való helyette
sítése; a rituális funkció nyílt hangsúlya; a szub
jektív szuverenitás követelménye és ezzel az egyéni
leg kreált művészi nyelv, kódrendszer kialakulása 
és a hagyomány szervességét felváltó »választott 
tradíciók(92. o.) Megint azt kérdezhetnők, 
hogy mi ebben a katalógusban az új, s Né
meth maga is utal rá, hogy e törekvések sora 
áthúzódott az egész századon.

Igen, de most vált civilizációvá, amely ma
ga nem provokál, legföljebb provokálhatjuk. 
Marcel Duchamp (1887-1968), a század leg
közönyösebb képzőművészeti zsenije a halála 
utáni, mostani évtizedekben vált az új művé
szet alapító atyjává. Az új művészet kevés iga
zán jelentős teoretikusainak egyike, Axthur 
G. Danto a képzőművészetek poszthistorikus 
perspektívájáról írott új könyvének címében 
azonban joggal idézi Andy Warhol (1928- 
1987) 1964-es művét: A Brillo-dobozon 
túl. Warhol antiművészete ugyanis nemcsak 
megszüntette művészet és „élet” különbsé
gét, magas művészet és alacsony művészet 
különbségét. Nemcsak a tökéletes imitáció 
gesztusával helyettesítette a tárgyalkotó ak
tust. Nemcsak kiiktatott a múltra, a törté
netre, a tradícióra való minden vonatkozást, 
és pótolta azt a jelenkori mindennapi civili
záció, a tömegreklám és tömegmédia optikai 
jegyeivel. Nemcsak relativizált minden nor
mát, még (Duchamp és a dada után) saját te
vékenységének újdonságnormáját is. Pianem 
-  és ezt tartom a legfontosabbnak -  még csak 
nem is provokálta azt, amit semmibe vett, és 
ilyen módon negatíve sem vonatkoztatta ma
gát rá; valóban és egyszerűen figyelmen kívül 
hagyta a művészetet és a történelmet. Belső
leg műveinek sajátos impasszibilitása utal er
re, kívülről pedig a siker új minősége: közis
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mert, hogy ő a képzőművészet első, a film és 
a könnyűzene csillagaihoz hasonlítható sztár
ja. Sikere azt is tanúsítja, hogy a múlt átesz- 
tétizált tárgyi világával szemben az aznapi esz
tétikailag megformált ingerek -  a film, a te
levízió, a tömegáru, az újság-comics stb. -, 
esztétikai érzékenységünknek e nem is szük
ségképp a tudat felszínére bukkanó formálói 
a legmodernebb civilizációban túlsúlyra ju 
tottak.

Persze ez egy amerikai történet. Minden
esetre Danto, az amerikai filozófus Warhol fel
lépésében a művészet „halálát” látja egy ak
tualizált hegeli értelemben. „A művészet többé 
nem volt lehetséges a progresszív történeti elbeszélés 
értelmében. A történetnek jutottunk a végére. Ám 
ez valójában felszabadító eszme... Felszabadította a 
művészeket a történelemcsinálás feladatától. Felsza
badította őket attól, hogy »a helyes történelmi vo
nalat« kelljen követniök. Azt jelentette, hogy min
den művészet lehet, abban az értelemben, hogy sem
mit sem lehet immár kizárni a művészet köréből. 
Olyan pillanat volt ez -  úgy gondolom, ez volt a 
pillanat -  amikor a tökéletes művészi szabadság 
megvalósult. A Dada azt gondolta magáról, hogy 
a művészi szabadság formája, de valójában puszta 
stílus volt. Ám mihelyt vége a művészetnek, bárki 
lehet absztrakt, realista, allegorista, metafizikai fes
tő, szürrealista, tájkép-, csendélet- vagy aktfestő. 
Lehet dekoratív vagy irodalmi művész, anekdotista, 
vallásos, pornográf Mivel semmire nincs többé tör
ténelmi megbízás, minden meg van engedve. Ezt 
nevezem a művészet poszthisztorikus korszakának, 
s nincs ok rá, hogy bármikor véget érjen. A mű
vészetnek külsőleg parancsolhat divat vagy po
litika, de saját történetének belső parancsa a múl
té.” (BEYOND THE BRILLO BOX. THE VISUAL
Árts in Post-historical Perspective. Far- 
rar*Straus*Giroux, New York, 1992. 9. o.) 
Danto e sorai egyszerre vázolják fel a képző
művészet egy lehetséges -  számomra a fe
szültség és a nagysóig hiánya miatt -  kevéssé 
vonzó s a tradíció determinizmusának teljes 
kizárása miatt elvileg is kétséges perspektívá
ját, valamint jellemzik a jelenlegi képzőmű
vészeti gyakorlat vagy pontosabban a művé
szi öntudat jelentős részét.

Ez frusztrálja a művészettörténetet. A kor
társ művészet gyakorlatilag is és elvileg is co
kit mond neki. E barátságtalan magatartás 
nem fenyegeti a diszciplínát, mint intéz
ményt, hiszen megmaradnak filológiai, tény

feltárói, muzeológiai, hogy úgy mondjam, a 
szó legáltalánosabb értelmében vett régiség- 
búvári feladatai, de fenyegeti filozófiai öntu
datát, éppenséggel azt a jelenre vonatkozta
tott pátoszt, amely arra ösztönözte méltó 
képviselőit, hogy századunk egyik legcsodá
latosabb, leggazdagabb, legfilozofikusabb hu
mán tudományát megalkossák. Fenyegeti a 
modern kultúra rendszerében mind ez idáig 
betöltött jelentős helyét.

Nem minden művészettörténészt ért vá
ratlanul e civilizátorikus fordulat. Kubler 
műve, Az idő formája, valamint Edgár Wind 
Művészet és ANARCHiÁ-ja a hatvanas évek 
elején már két gyökeresen ellentétes, meg
előlegezett válasznak tekinthető. Hans Bel- 
ting pedig 1983-as egyetemi székfoglaló elő
adásának egyenesen azt a címet adja: A mű
vészettörténet vége? Ha nem tévedek, 
Németh Lajos könyvére ez utóbbi alapvető 
befolyást gyakorolt. Belting észleli, hogy a ré
gihez és a modernhez „két művészettörténet” 
rendelődik, s az egyik ott fejeződik be, ahol 
a másik elkezdődik. A művészettörténet pa
radigmaváltásának szükségességéről beszél, s 
ez -  ugyanúgy, ahogy Németh idézett sorai 
fölvetették -  a művészet és a történet fogal
mainak újradefiniálását igényli, A régi para
digma a művészet fogalma, amelyet története 
explikál. Mindkettő a XIX. századból örökölt 
fogalom: a művészet egyrészt a művekben lé
tezik, másrészt viszont azoktól függetlenül, és 
a művek csak tanúsítják és megvalósítják: stá
ciók a művészet normamegvalósításának ú t
ján. „A művészet története... a művészet áb
rázolásának modelljévé válik. Ez -  mint később 
az egyedi művek példaszerű értelmezése -  az ars 
una axiómájához kapcsolódik, amelynek egységét 
az egységes művészettörténet illusztrálta.” (Das 
Ende dér Kunstgeschichte? Deutscher 
Kunstverlag, München, 1983. 15. o.) A mű
vészet egységes, autonóm fogalma helyett az 
új paradigmában magának a műalkotásnak 
kell állnia. A régi és az új művészet diszkon
tinuitása mintegy például szolgál a réginek, 
a művészet egységes, idealista fogalma alá 
rendelt szemléletének -  fel kell bontani, disz- 
kontinuussá kell tenni a régi művészetet is. 
Ezt a történelmi művészetek eltérő funkció
jára, társadalmi érvényességére vonatkozó 
kérdés alapozhatja meg, E program tekinte
tében Belting nyilván Svetlana Alpers és
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Michael Baxandall törekvéseivel érez rokon
ságot.

Németh Lajos ezekhez az elképzelésekhez 
kapcsolódó, de paradigmaváltás helyett a pa
radigma relativizálását szorgalmazó tézise 
úgy hangzik, hogy a művészettudománynak, 
mely az autonóm művészetfogalom teremt
ménye, föl kell ismernie „az autonóm művészet 
koncepciójának részleges érvényét, az autonóm mű
vészetet is történeti szemmel [kell néznie], mint a 
művészet létlehetőségei, funkciói egyik megnyilvá
nulását, történetileg, társadalmilag meghatározott 
és ezzel elhatárolt érvényű jelenségét”. (175. o.)

A művészetfogalom autonómiájának, az 
életvilágból mintegy kiemelt vagy -  Gada- 
merrel szólva -  esztétikailag elidegenedett 
voltának problematikussága régi vitája a mű
vészettörténeti irodalomnak. Meglepő, hogy 
Belting nem látja: már az ikonológiai irány
zat egyik reprezentatív támadásának a stílus
történeti irányzat ellen, Edgár Wind 1931-es 
Warburg-tanulmányának is ez volt a poénja. 
S ha nem befolyásolná ennek az iskolának az 
univerzális művészettörténeti módszerre be
jelentett és évtizedeken keresztül valóban tú
lontúl uralkodó igénye, akkor bizonyára azt 
is észrevenné, hogy az ikonológia, amit gú
nyosan a humanista társasjáték csak a rene
szánszra és a barokkra alkalmazható folytatá
sának nevez, valódi teljesítménye szerint ez
zel éppen az ő történelmi diszkontinuitásigé
nyét valósítja meg. Csakhogy fennmarad a 
kérdés: mindaddig, amíg az ikonológia meg 
nem fejtette a reneszánsz és barokk műalko
tások titkait, hogyan élvezhette őket az 
emberiség. Attól tartok, ennek vehiculuma 
több mint egy évszázadon keresztül az auto
nóm művészetfogalom idealista konstrukció
ja  volt, ami ezáltal megkerülhetetlen léttradí
cióvá vált.

Németh Lajos bizonyára ilyen megfonto
lások alapján tompítja Belting tartalmasán 
kihívó javaslatát. Holott talán éppen ki kelle
ne éleznie: a funkcióra és társadalmi érvé
nyességre vonatkozó kérdést az autonóm 
művészetfogalom problémájára is ki kellene 
terjeszteni, amely nem pusztán idealista vé

lelem volt az európai művészet egy jelentős 
korszakában, hanem olyan léttel bíró intéz
mény, amely kulturális pluralizmusunkat 
megalapozta, minden kortársi művészetet 
befolyásolt. Nem lehet puszta előítéletként 
eltakarítani az útból. Ez a felismerés kü
lönböztethetné meg az új vitát ama régi
től, melynek legkiérleltebb dokumentumát, 
Wind Warburg kultúratudomány-fogal-
MA ÉS ANNAK ESZTÉTIKAI JELENTŐSÉGE Című
írását említettem már. Ha az egységes, auto
nóm művészetfogalom immár nem a stílus
történeti megközelítés axiómája vagy az iko
nológiai megközelítés számára a leküzdendő 
kiméra lenne, hanem filozófiai feladat és tör
ténelmi kérdés. Filozófiai feladat, amennyi
ben azt kell tisztázni, hogy ha valóban végig
gondoljuk e fogalom radikális elutasításának 
és nem puszta relativizálásának következmé
nyeit, akkor nem veszítjük-e el a műalkotá
sokban -  nem szükségképp minden műalko
tásban -  benne rejlő univerzalitásigény rend
kívüli potenciálját. S történelmi kérdés, 
amennyiben e fogalom, mint említettem, a 
romantika óta létté vált a modernitás művé
szi teremtő és befogadó nemzedékeinek 
mindegyikében, s valódi kimetszése -  amely 
nem azonosítható avantgardista mozgalmak 
kezdeti rugódozásaival, későbbi integrálódá
sával -  olyan komplikált következményekkel 
járna, amelyeket nem is sejthetünk.

Hiszen -  íme -  még az antiművészetben 
is érezteti hatását. „Arra már volt korábban is 
példa, hogy az emberek művészetet csináltak anél
kül, hogy ennek tudatában lettek volna, arra is, 
hogy úgy vélték, művészetet csinálnak, mégpedig a 
legmagasztosabbat, ám végeredményben munkájuk 
nem emelkedett a művészet szférájába, hanem be
lesüppedt a banalitás világába, vagy éppenséggel 
álművészetté sikeredett, de hogy tudatosan csinál
janak- felhasználva a művészet intézményhá
lózatát -  antiművészetet, az csakugyan világtörté
nelminóvum.” (92. o. Kiemelés -  R. S.)

Az autonóm művészetfogalom története', ez 
volna talán ma a legaktuálisabb művészettör
ténet-tudományi feladat.

Radnóti Sándor


