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A àGYENG°BBEKÊ
JovÀnovics Gy´rgy: Ut manifestius atque
apertius dicam
Egy kiÀllÁtÀs
Bevezetû: Hans Belting
FûvÀrosi K¢ptÀräKiscelli MÃzeum, 1996
(1997 jÃniusÀban jelent meg)
52 oldal, 27 k¢p, Àra nincs felt¡ntetve
1996. jÃnius 14. ¢s jÃlius 14. k´z´tt JovÀnovics
Gy´rgynek kiÀllÁtÀsa volt a Kiscelli MÃzeumban.
Ennek katalÂgusa jelent most meg. A reprodukciÂk
tartalmazzÀk ä alÀbb kider¡l majd, mi¢rt ä Giorgione V IHAR cÁmü k¢p¢t ¢s a hat bemutatott JovÀnovics-mü mellett k¢peket a Velencei BiennÀl¢ JovÀnovics-bemutatkozÀsÀrÂl. A fûmürûl, A NAGY
HASçB -rÂl k¢pek lÀthatÂk a müteremben ¢s a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeumban kiÀllÁtva is. A sz´veg Hans
Belting bevezetûje mellett k¢t JovÀnovics-lev¢l,
amelyet a kiÀllÁtÀs elûk¢szÁt¢sek¢nt Árt Beltingnek,
¢s amelyben elk¢pzel¢s¢t magyarÀzza. A katalÂgus
k¢tnyelvü ä n¢metämagyar.
A müv¢szett´rt¢net izgalmas t¢nye a müalkotÀs r¢szlete. A r¢szletreprodukciÂk kiemelnek
valamit, hogy figyelm¡nket rÀirÀnyÁtsÀk,
mert talÀn az eg¢sz szeml¢let¢ben ¢szrev¢tlen maradna. De minden figyelemirÀnyÁtÀs
¢rtelmez¢s, a r¢szlet¢rtelmez¢s pedig, mivel
kibogoz valamit ´sszesz´v´tts¢g¢bûl ä kontextusÀbÂl ä, ellent¢tbe ker¡l az eg¢sszel. Az
ilyen tartalmi ¢s stilÀris ellent¢tek a müalkotÀsok f´l´tti meditÀciÂk legfûbb forrÀsai,
amelyek a tudatossÀg magas fokÀra emelkedtek a r¢szletreprodukciÂk rendkÁv¡li elterjed¢s¢vel. Nem ritka, hogy egy t´rt¢nelmi mü
r¢szlet¢ben egy mÀs ä gyakran k¢sûbbi ä kor
t´rt¢nelmi stÁlusÀt vagy akÀr a legmodernebbet fedezz¡k f´l.
Ha Giorgione hÁres ¢s rejt¢lyes V IHAR-Ànak
egyetlen r¢szlet¢re, az antik sÁrromra irÀnyÁtjuk figyelm¡nket, akkor megÀllapÁthatjuk,
hogy a velencei reneszÀnsz f¢nykorÀnak e fûmüv¢n a festett vilÀg ä az orbis pictus ä itt a
valÂ vilÀg egy darabjÀt illesztette magÀba, egy
valaha megformÀlt ¢pÁtm¢nyt, amelynek formai jegyei azonban romladozÀsukban jobbadÀn felismerhetetlenn¢ vÀltak. Nem ismerhetj¡k a k¢t t´r´tt oszlop oszlopfûj¢t s a t¢glaalapzat hasÀbjÀnak dÁszeit. De a rommÀ vÀlÀs e reduktÁv-absztrakciÂs müvelete maga is

stÁlust id¢zhet fel, noha jÂval k¢sûbbit, mint
az antikvitÀs vagy Giorgione korÀ¢t.
így ¢rthetû, hogy amikor JovÀnovics
Gy´rgy a Velencei BiennÀl¢ra k¢sz¡lt, ezt a
r¢szletet vÀlasztotta ki Giorgion¢hoz m¢ltÂ
mÂdon rejt¢lyes Velence-hommage gyanÀnt,
s a festm¢ny ¢pÁtm¢nyr¢szlet¢bûl szobrot alkotott. CÁme R°SZLET A NAGY V IHARBñL.
A r¢szlet e fikciÂja tovÀbbi fikciÂkat tartalmaz. Egyr¢szt a cÁm (¢s az eljÀrÀs) ´nid¢zet
egy t´bb mint negyedszÀzaddal ezelûtti mübûl, amelynek cÁme R°SZLET A NAGY GILLESBýL (1969). MÀsr¢szt ä ¢s ez m¢g fontosabb
fikciÂ ä a Giorgione-id¢zet fikciÂja megfordul,
m¢ghozzÀ a reneszÀnsz müv¢sz´ntudat erûs
id¢zetek¢nt oly mÂdon, hogy Giorgione id¢zte
volt müv¢ben JovÀnovicsot. JovÀnovics ugyanis
egy olyan r¢szletet vÀlasztott ki ä egy sÁreml¢ket! ä, amely a hasÀb ¢s a henger, a horizontÀlis ¢s a vertikÀlis kiterjed¢s, a nem feh¢r
¢s a feh¢r v¢gtelen¡l egyszerü, lakonikus viszonyÀval valÂban felid¢zi JovÀnovics Ãjabb
stÁlusÀt, mindenekelûtt a 300-as parcella sÁreml¢k-eml¢kmüv¢t. Persze csak felid¢zi, leegyszerüsÁtve, annak egy r¢szlet¢t, de ezt a
àvÀltozat a fûmüreÊ jelleget JovÀnovics szobor¢pÁtm¢nye a cement vakÁtÂ feh¢rj¢vel ¢s
a t¢glaalap szÀraz ornamentikÀjÀval, minimÀlreliefj¢vel f´lerûsÁti. Az id¢zet ilyen mÂdon viszszavesz egy id¢zetet valakitûl, aki k´lcs´nvette azt. A hermeneutikus müv¢szet tud ilyen
csodÀkat müvelni, hogy k¢t mü k´z¡l, amelyet majdnem f¢lezer ¢v vÀlaszt el egymÀstÂl,
a k¢sûbbi hat a korÀbbira.
De a meseszek¢r nem Àll meg. Velenc¢ben
a R°SZLET A NAGY V IHARBñL-t a müv¢sz szerint àsenki sem ¢rtette meg, teljesen elsikkadt, hatÀs
n¢lk¡lÊ. (Pontosabban egyvalaki ¢rtette meg,
akinek viszont a cÁmre sem volt ehhez sz¡ks¢ge: a reneszÀnsz müv¢szet tudÂsa, Hans
Belting, aki elj´tt a budapesti kiÀllÁtÀst megnyitni.) A budapesti bemutatÂ egy fikciÂ-akciÂval a befogadÂ szÀjÀba rÀgta JovÀnovics alkotÀsÀnak alapfikciÂjÀt. Ennek az akciÂnak ä
ha nem t¢vedek ä magÀval a müalkotÀssal ellent¢tben a müv¢szetfilozÂfiai jelentûs¢ge nagyobb, mint az eszt¢tikai.
A Kiscelli MÃzeum templomter¢nek apszisÀba a R°SZLET... m´g¢ f´lvetÁtett¢k Giorgione k¢p¢t, sût a szoptatÂ mezÁtelen nût, aki
oly felejthetetlen mÂdon faggatja tekintet¢vel
a k¢pet faggatÂ n¢zût, valamint a dÀrdÀra tÀ-

1344 ã Figyelû

maszkodÂ katonÀt szÂra bÁrtÀk. àTautologikusviccesÊ mÂdon bemutatjÀk Giorgione k¢p¢t,
JovÀnovics r¢szlet¢t, felhÁvjÀk a figyelmet a
NAGY GILLES-müvel valÂ kapcsolatra is, a
rom, a fest¢szet, a szobrÀszat ¢s az ¢pÁt¢szet,
sût a CD-ROM ´sszef¡gg¢s¢re, ¢s bemutatjÀk
a kiÀllÁtÀson lÀthatÂ tovÀbbi müveket, A NAGY
HASçB -ot ¢s a RELIEFEK -et.
Mivel a V IHAR sÁrromja JovÀnovics müv¢ben megjelenik a t¢rben, a n¢zû bel¢phetett
Giorgione ter¢be. Belting professzor megkockÀztatta, hogy ez az akciÂ azt a fikciÂt
is magÀba foglalja, hogy JovÀnovics àGy´rgyGiorgio-GiorgioneÊ a r´vid ¢letü zseni reinkarnÀciÂja.
De mind a festm¢ny f´lvetÁt¢se, mind alakjainak magyarÀzÂ pÀrbesz¢de ä az utÂbbiban
f´ltehetûen ez¢rt is van valami kÁnos elem ä
a àgyeng¢bbek kedv¢¢rtÊ van. Ennek eufemisztikus latinizÀlÀsa (¢s a latinizÀlÀs eufemizmusa)
a kiÀllÁtÀs ¢s a katalÂgus cÁme: UT MANIFESTIUS ATQUE APERTIUS DICAM (HOGY V ILçGOSAN
°S NYíLTAN [çPERTE] MEGMONDJAM).
De nem vagyunk-e mindnyÀjan gyeng¢bbek? Nem figyelemre m¢ltÂ-e (akkor is, ha
csak egy ¢rz¢keny müv¢sz ¢rz¢se vagy sejtelme), hogy a legnagyobb modern k¢pzûmüv¢szeti esem¢ny mü¢rtûinek ¢s mükedvelûinek forgatagÀban csak az egyik legjelentûsebb ¢lû müv¢szett´rt¢n¢sz ¢s a korszak szak¢rtûje à¢rti megÊ, azaz ¢rti pontosan a cÁmmel
¢s helyszÁnnel egy¢bk¢nt megk´nnyÁtett rejtv¢nyt? S nem az¢rt kell-e szents¢gt´rû mÂdon ä mik´zben persze szents¢get csak az
t´rhet, aki nagyon is tudatÀban van a szents¢gnek ä a halhatatlan festm¢ny alakjainak
szÀjÀba szavakat adni, hogy kitess¢k: ami valaha n¢masÀgÀban besz¢des volt, ma magyarÀzatra szorul? (S a magyarÀzat ¢pp ennek
sz¢gyen¢tûl tautologikus, t´redezett?) Nem
kÁs¢rti-e a modern müv¢szet legjelesebbjeit is
tetszûlegess¢g ¢s tÃldeterminÀltsÀg? Vajon
nem errûl besz¢l-e Belting, amikor JovÀnovics kapcsÀn id¢zi AZ ¹T¹DIK DUINñI EL°GIç-t: àUnd pl´tzlich in diesem m¡hsamen Nirgends, pl´tzlich / die uns¤gliche Stelle, wo sich das
reine Zuwenig / unbegreiflich verwandelt ä, umspringt / in jenes leere Zuviel.Ê (àAztÀn vÀratlanul
e keserves Seholban, vÀratlanul / a mondhatatlan
hely, hol a tiszta TÃlkev¢s / megfoghatatlanul ÀtvÀltozik ä, egyszerre / ¡res TÃlsok lesz.Ê) Vajon
nem a müalkotÀs-kÁs¢rlet tiszta tÃlkevese ta-

lÀlkozik eszm¢je ¡res tÃlsokjÀval? S nem erre utal-e Belting rendkÁv¡li megÀllapÁtÀsa: àA
feh¢r a müvet a prolÂgus ÀllapotÀban r´gzÁti, amikor m¢g vÀzlat, ahol m¢g nincsen t´r¢s mü ¢s idea
k´z´ttÊ? S nem ugyanerre vonatkozik-e az eddigi legjelentûsebb ÁrÀs JovÀnovicsrÂl, R¢nyi
AndrÀs DEKONSTRUçLT KEGYELET-e, amikor
megmutatja, hogy mi¢rt kell az '56-os eml¢kmünek (amelynek csak egy r¢szlete feh¢r)
àazon a hatÀron Àll[ni], illetve arrÂl a hatÀrrÂl
tudÂsÁt[ani], amely az eszt¢tikai ¢s a nem eszt¢tikai
k´z´tt hÃzÂdik: arrÂl az ´sszekapcsolÂ-elvÀlasztÂ
jelrûl, amely ez Árott alakjÀban dekonstruÀlt szÂ ä
eml¢k/mü ä k´zep¢n talÀlhatÂÊ. (Holmi,
1995/10. 1409. o.)
V¢g¡l a JovÀnovics szÀmÀra oly fontos
ànagyÊ szÂ kettûs ¢rtelme is nem id¢zi-e a tiszta tÃlkeveset ¢s az ¡res tÃlsokat? A kiÀllÁtÀs
k¢t müve is cÁm¢ben hordozza ezt a szÂt, a
R°SZLET A NAGY V IHARBñL, A NAGY HASçB,
oeuvre-j¢ben pedig m¢g t´bb mÀs mü. Ez a
szÂ egyszerre jelenti a forma m¢ret¢t ¢s a
nagysÀg eszm¢j¢t, amelyrûl JovÀnovics ä a
kevesek egyikek¢nt ä m¢g nem mondott le.
Ennek k´sz´nhetû, hogy az û müvei kapcsÀn
a modern müv¢szet alapvetû k¢rd¢seirûl meditÀlhatunk.
RadnÂti SÀndor

ZENETUDOMçNYI
TANULMçNYOK KROñ
GY¹RGY TISZTELET°RE
Szerkesztette Papp MÀrta
Magyar ZenetudomÀnyi ¢s Zenekritikai TÀrsasÀg,
1996. 283 oldal
TÃl szakmai ¢rdekess¢g¢n az¢rt kell besz¢lni
ezen a fÂrumon is e k´tetrûl, mert a müvelt
magyar olvasÂ igazi felfedez¢snek ´r¡lhet:
van, igenis van utÀnpÂtlÀsa a magyar zenetudomÀnynak! A ma hatvanasok-hetvenesek,
a Szabolcsi, Bartha, KodÀly, BÀrdos iskolÀjÀbÂl kiker¡ltek ä k´z¢j¡k tartozik a k´tettel
¡nnepelt, a tudÂsformÀlÂ iskolÀt t´bb ¢vtizeden Àt vezetû KroÂ Gy´rgy is ä m¢g sokoldalÃan bizonyÁthattÀk jelenl¢t¡ket a magyar

