
is képesek lennénk lemezre venni pél
dául a h-moH misét, melynek Magyar
országon nem kapható elfogadható fel
vétele (Mauersbergeréké ugyanis meg
lehetősen gyengén sikerűlt). Ki ne haH
gatná szívesen magyar lemezen a Máté
passiót? Miért ne lehetne rendszeresen
lemezre venni Hiindel oratóriumait?
Bach orgonaműveit? Mozart operáit?
Miért ne lehetne kissé merészebben tá
jékozódni a modern zene legújabb
irányzata felé?

Kérdezni természetesen könnyű, míg
a felvételek számát nyilván számtalan
lehetőség, adottság, kényszerüség kor
látozza, arról nem is szólva, hogy vég
eredményben a magyar lemez még most
is jobbára hiánycikk. Mindazonáltal ér
zésünk szerint újabb rétegeket nyerne
meg a komoly zene ügyének egy €ró
seb "nyitás" az általunk itt felvázolt
irányban. (Az új Brahms kazetta száma:
11596-600.)

R. L.

A BORTNYIK SÁNDOR
EMLtKKIÁLLfTÁS

A Nemzeti Galériában júniusban zá
rult az az emlékkiállítás, amely a kö
zelmúltban elhunyt Kossuth-díjas festő

és grafikusművész: Bortnyik Sándor
(1893-1976) több mint ötszáz festmé
nyét, akvarelljét. egyedi és sokszorosí
tott grafikáiát, kereskedelmi és politi
kai plakátját s fotomontázsát rnutatta
be. A tárlatot Borbély László mütör
tériész. a Nemzeti Galéria munkatársa,
az 1971-ben megjelent Bortnyík-kis
monográfia szerzője rendezte.

Bortnyik Kassák Lajos és a Ma
círnú folyóirat körében - az akttvlsta
csoport tagjaként - kezdte pályáját.
Kassálckal és Uitz Bélával együtt ő ls
részt vett az 1918/19-es forradalmi ese
ményekben (az egyik legelső hazai Le
nin-ábrázolás az ő munkája), s így a
Tanácsköztársaság bukása után emig
rálnia kellett. 1925-ig Ausztriában.
majd a weimari Németországban élt.
Korai művei az expresszionizmus és a
kubízmus jegyében foaantak ; az emig
ráció első éveiben aztán az absztrakt
sfkkonstruktívtzrnus híve lett, s Kassák
hoz hasonlóan ő is "képarchitektúrá"
kat - geometriai idomokból alakított
müveket - szerkesztett.

Magyarországra való hazatérése után
jobbnál jobb plakátokat és könyvcím
lapokat tervezett, s értékes pedagógiai

tevékenységet fejtett ki: 1928-ban meg
indította a Műhely elnevezésű - rek-
lámgrafikusokat és tipográfusokat
képző - magánlskolát, amely joggal
nevezte magát "a magyar Bauhaus"
nak. A művész festőként sem némult
el, de munkásságában a 30-as években
döntő fordulat következett be: szakított
az avaritgarde-dal, s ettől kezdve a
stílrealizmus és a posztirnpresszíoniz
mus szellemében dolgozott.

A felszabadulás után művészeti folyó
iratot szerkesztctt, tanulmányokat írt,
hét évig - 1949 és 1956 között 
a Képzőművészeti Főiskolát igazgatta.
Egyre merevebbé váló esztétikai fel
fogását jól illusztrálja az a bevezetés,
amelyet Hans Sedlmayr münchení mű

vészettörténész "Die Revolution der
modern Kunst" című könyveeskéjének
magyar fordítása (A modern művészet

bálványai, 1960, Gondolat Kiar1f» elé
írt. Ebben az előszóban a képarchitek
túrák egykori alkotója, Kassák és Mo
holy-Nagy hajdani küzdőtársa minden
érdemet megtagad az új művészeti je
lenségektől: "A mai modern művészet...
nem művészet, mert hiányzik belőle a
művészet értelme és célja..." Az 50-es
években Bortnyik egy sorozat szatiri
kus képet festett; ezekben megnyilat
kozik szellemessége, parodisztikus véná
ja, más művészek stílusába, formavilá
gába való virtuóz beleélő képessége.

Az emlékkiállítás terjedelmes - túl
méretezettnek tűnő - anyágán végig
tekintve nagy értékbeli ingadozásokat
észlelünk. Amennyire jelentősek a korai

Kassálc szellemi sugárzásában
festett művek ("Damjanich utca" 1918;
Sárga-zöld tájkép" 1919; "A vörös gyár"
1919), a 10-es évek végén készült raj
zok, rézkarcole és linóleummetszetek
(,.Spangher Ferenc szobrászrnűvész arc
képe" 1917; "Hegyi beszéd" 1917; "Eve
zősök" 1918; a Mihályfi Ernőné gyúj
teményében levő, 1919 körüli "Kon
struktív kompozíció" stb.), a Bécsben.
1921-ben kiadott grafikai mappa hat
nonfiguratív lapja és a 20-as évek kö
zepén készült, a Neue Sachlichkeit-hez
közel álló festmények ("Forbát Alfréd
mérnök és felesége" 1924; "Klári"
1926), - annyira hanvatlik a pálya
íve a továbbiakban... Itt-ott egy-egy
ízes, színgazdag festmény még kikerül
a művész műterméból (,.Párnán kö
nvöklö női akt" 1942), de a munkák
túlnyomó része üres, fáradt, konven
cionális ("PiJísborosjenői házak" 1947).

A festői termés minőségében beál
lott kedvezőtlen változást - Igaz 
ellensúlyozza Bortnyik 20-as. 30-as
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évekbeli plakáttervezői működése (a
"Kohinoor szen"-et, a "Kakas cípőpasz

tá"-t, az "Epeda rugóv-t vagy a "Frank
pótkávé"-t propagáló plakatjaival meg
újította ezt a rnűfajt), Bortnyík, a fes
tő azonban már soha többé nem tud
ta elérni (de még csak megközelíteni
sem...) önmaga 1920 körüli szintjét;

Borbély László a katalógus előszavá

ban "oktalan, teljes félreertésen alapu
ló" (?) véleménykérrt, sőt "rafináltan
tendenciózus beskatulyázásként" (?) ma
rasztalja el azt az álláspontot, amely
Bortnyik első períódusát (1917-1926)
teltinti igazán számottevőnek. Borbélyt
azonban nyilvánvalóan cserbenhagyja
kvalitásérzéke, amikor az erejüket vesz
tett, érdektelen kései képeket ("Asszony
a szélben" 1942; "Fésülködő nő" 1942;
"Mona Lisa a XX. században" 1964) a
régi, művészettörténeti súlyú Bortnyík
művekkel egyenrangúaknak minűsíti.

De a vaskos katalógus bevezetőjének

egyéb megállapításai is túlzottak, elfo
gadhatatlanok. Bortnyiknak Matisse
ről, Fernand Léger-ről, Kernstokról,
Bernáth Aurélról, Molnár-C. Pálról,
Barcsay Jenőről s más festőkról készült
pastiche-ai csípősek. kajánok. találóak,
kitűnőek, de hogy "remekművek" len
nének?! Ha ezeket az ötletes" mulatsá
gos karikatúrákat "remekművek"-nek

nevezi Borbély, akkor vajon milyen
megjelölés marad a tarsolyában Szinyeí
Merse "Majális"-ára, Csontváry "Athé
ni sétakocsikázás't-ára, Rippl Rónai
"Öreg dáma ibolyacsokorral' című fest
rnényére, Derkovits "Terhes proletár
asszony't-ára, Szőnyi István "ZebLgé
nyi temetés"-ére vagy Egry József "Tö
viskoszorús Krísztus"-ára?? Óvakodnunk
kell a szavak, a [elzők, a fogalmak de
valválásától. ..

Borbély Lászlónak e kijelentését is
rnegkérdőjelczzük: "Bortnyik művésze

tének. ..egyenetlenségéért a kor a fe
lelős, amelyben dolgozott". Nem kétsé
ges: a kor erősen determinálja a mű

vész, az író, az alkotó munkásságát, az
életmű esetleges egyenetlenségéért azon
ban nem csak a kor a felelős! Művé

szetünk igazi nagyjai: Nemes Lampérth,
Egry, Medgyessy, Ferenczy Noémi. Der
kovits, Ferenczy Béní, Farkas István
vagy Vajda Lajos a kor mostohasága
ellenére olyan életművet hoztak létre,
amely - nem egyenetlen.

De térjünk vissza Borbély - sok
problémát leegyszerűsítő - katalógus
szövegétől a tárlathoz, amelyen elénk
rajzolódott egy olyan művész arcéle,
akinek pályája ugyan nem volt mentes
az - olykor mély - hullámvölgyektól,
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de aki néhány éven keresztül - a
10-es évek végén és a 20-as évek első

felében - együtt haladt az egyetemes
és a magyar művészet élcsapatával
(Kurt Schwitters, Théo van Doesburg,
Herwarth Walden, Kassák, Moholy
Nagy, Máttis Teutsch János stb.), s aki
a későbbiekben is - reklámgrafikai is
kolájának vezetőjeként és a két világ
háború közötti legfrappánsabb. legha
tásosabb magyar plakátok alkotójaként
- sokat adott a magyar szellemi élet
nek.

Az 1935-ben született Sváby Lajos
Munkácsy-díjas festőnek, Kmetty Já
nos és Pór Bertalan egykori növen
dékének, a budapesti Képzőművészeti

Főiskola tanárának gyűjteményes kiállí
tására a Műcsarnokban kerűlt sor ez
év áprilisában. (A tárlatot Kovács Béla
műtörténész rendezte.)

Sváby legtöbb festményén egy vagy
több - leggyakrabban tájban elhelye
zett - emberi alak látható. A művész

festésmédjának jellemzésére a "pasztó
zus" kifejezés kevés: Sváby valósággal
vakolia a képeit, amelyeknek felülete
legtöbbször domborműszerű, Kedveli a
harsány, brutális színellentéteket és a
bizarr, meghökkentő címeket: "Szívre
tett kéz és naplemente", "A kör négy
szögesítése", "Jó napot kívánok!",
"Odüsszeusz távol Pénelopétól", ,.Egy
konzervdoboz emlékére", "Rubens ka
lapja" stb.

A művészt pályája kezdetétől foglnl
köztatja a portré műfaja; néhány évvel
ezelőtt a Nyugat első és második nem
zedékének tagjairól (Ady, Babits, Füst
Milán, Karinthy, Kosztolányi, Tóth Ar
pád, Szabó Lőrinc) festett arckép-soro
zatot. A műcsarnokí kiállításon is sze
repelt néhány íróportré ; a két legsike
rültebb Jékely Zoltánt és Örkény Ist
vánt ábrázolja.

Az e.rpresszionista iskola úiabb hullá
mához tartozó Sváby Lajos legtöbb
munkája - keserű fintor. Festészeté
ben túl sok a grimasz, így azután
a Sváby-képek sora - amely roskadá
sig megtölti a Műcsarnok három nagy
középső termét - egyhangúvá válik.

Féltjük a kétségtelenül tehetséges mű

vészt: festményei - amelyeket a fes
tékfelrakás és a színvilág sztereotip
volta, s a nyerseség, a rútság, a
morbiditás kultusza jellemez - maguk
ban rejtik a megrekedés. az önísmétlés,
a modorosság veszélyét.

D. 1.


