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A bécsi lapok az év kulturális szenzációját ígérik. A Kunstforum termeiben máris tömeg 
és fülledtség, pedig még messze a turistaszezon. Azzal a várakozással indultam a kiál-
lításra, hogy ott tömegével fogom látni Turner atmoszférikus, a tárgyi világot feloldó 
képeit, melyek létrejöttét a múlt század elejének művészeti fejlődéstörténetéből nem 
lehet megmagyarázni. Úgy képzeltem, Turner csak az ezt a csodát reprezentáló műve-
ket festette meg. Nem jártam még a Tate Galleryben. A szenzáció csupán annyi, hogy ez 
az elsősorban Turner részletes tárgyisággal megfestett mitologikus, historikus műveit 
és tájképeit felvonultató kiállítás lehozza a mestert csacska felhőinkből. Azt is mond-
hatnám, hogy a Turner művészetében — reprodukciók alapján — eddig dominánsnak hitt 
fénycentrikus tengeri, Temze- és Velence-tájképek ezután már nem is tűnnek akkora 
csodának. A kiállítást nézve elsősorban nem Turnert csodáljuk, hanem a kort, annak 
gondolatvilágát, a festővel szembeni elvárásait ízlelgetjük. A rendezők szándéka felte-
hetően ez: kora kultúrtörténetébe ágyazva, a maga valóságában ismerjük meg Turnert, 
a kivételes képességű, műveltségű (és munkabírású) embert. Ehhez azonban maguk  
a képek nem elegendők: szükség van a katalógusra is, de legalábbis a bejáratnál olvas-
ható életrajzra. Így az, ami az utókor számára oly jelentőssé tette a festőt, lassacskán 
és magától értetődően bontakozik ki a nagyjából időrendbe állított képek festésmódjá-
ból, melyek változó szabadsággal emelkednek ki a természetnek, mint az esendő ember 
számára adott térnek egyre szívszorí tóbb és félelmetesebb, ugyanakkor sugárzóan 
lelkesítő felfogásából. Meglepetés a kiállítás egyetlen tárgy nélküli, szinte már giccses 

„Naplementé”-je: egy nagyméretű, fehér-sárga-vörös műtermi fény-experimentum, 
vastag, spahlizott és lavírozott festékrétegekkel. A művész ezeket a késői, megfigyelés 
és emlékezés alapján festett impresszióit — talán a sok gúnyolódó kritika miatt — csak 
néhány embernek mutatta meg. 
Turner benne élt korában. A kortárs festmények közül Caspar David Friedrich vagy 
Philipp Otto Runge panteista kompozícióira, allegóriáira kell gondolnom, és Claude 
Lorrain ideális tájaira, mitologikus kompozícióira, melyeket Turner egész életé-
ben mintának és mércének tekintett. Akkoriban a festők még tanulták, másolták 
a nagy elődök műveit, és egymást felülmúlván újítottak meg bizonyos szüzséket. 
Közben mosolygok magamban, mert elkerülhetetlen az asszociáció a jóval később élt 
Csontváryra, nem annyira eksztatikus fényfestészete, mint inkább a világ legszebb 
helyeinek megörökítése iránti mániákus vonzalma miatt. Turner is szüntelenül uta-
zott, nyilvánvalóan a természeti nagyszerűt kereste. Elégikus tájak közegében lebegő, 
elmosottan allegorikus alakjai Gulácsyt juttatják eszembe. Turner figurái is mágiku-
sak, bár a kép teréhez viszonyítva kicsinykék. Absztrahálásuk módjának hasonlósága 
különösen felerősödik, amikor Turner kénytelen megnövelni a méretüket, pl. egy 
nála ritkaságszámba menő, nagyméretű interieur-képen (A Music Party, East Cowers 
Castle, 1835).
Nézem az égetett szienában lubickoló, elegáns és tudós festékhasználat szemé-
lyes jegyeit, nézem a megfestett témák korát, a mitologikus és historikus esemé-
nyeket, Jázon magányos, pici figuráját, amint piros köpenyét ledobva egy lepusztult, 
sziklaoldal mélyén, kidőlt fatörzsek között keresi az aranygyapjút, nézem Hannibál 
katonáit, amint összebújnak az iszonyúan turbulens alpesi hóvihar súlya alatt, nézem 
az alkonyi özönvizet, melynek előterében apró férfiak és nők fuldokolnak. Nézem a 
tengeri képek dekoratív vitorlásainak jövés-menését, narancsszín regattáját, kikötő-
ben és nyílt tengeren, tükrös vízen és viharban, harcukat füstben és ködben. Aztán 
később, már otthon, a katalógusban, nézem a British Museumban grafikákat lapozó 
kistermetű, pocakos, finoman mosolygó idős művész litografált portréját és növekvő 
kíváncsisággal olvasok róla. Egy „alulról jött” ember képe kezd kibontakozni előttem, 
aki éberen, nyitottan és aktívan vett részt a brit társadalmi életben, patrióta volt, és 
a maga feje szerint ugyan, de mindent megtett, amit elvártak tőle. Művészi ambícióit 
el sem lehet választani ezektől a korszükségletektől. Már gyerekként ún. topográfus 
tanulmányokat végzett — ez, ahogy kiveszem a leírásokból, tájak, épületek (romok) 
pontos lerajzolásából, aquarellel való lefestéséből áll (szerepét később, a „fénnyel való 
rajzolás”, a fotográfia vette át) — ez a munka öregkoráig a megélhetés biztos forrása 
volt számára. Tizennégy éves, amikor a festőakadémiára kerül, fiatal emberként a 
Royal Academy tagja lesz, megbecsülés övezi, anyagiakban is. Saját galériát hoz létre 

politikai művészetről szóló vitának. Akkor, három-
négy évvel ezelőtt, a médiaháború kellős közepén 
talán nem csoda, hogy nem kaptak ezek a dolgok 
túl nagy figyelmet a tömegkommunikáció részéről, 
bár vannak olyan nézetek, hogy bizonyos értelem-
ben az MRT-t és az MTV-t is éppúgy közterületnek 
kellene tekinteni, mint az Internetet. És most?
Gondolom október 23-án bőven lesz alkalmunk 
összehasonlítani a két alternatívát jelentő 
emlékmű vet, a Jovánovics-féle 301-es parcellában 
láthatót, és ezt a most átadott Nagy Imre szobrot 
is. És mivel a Sztálin-szobor (1951) ledöntéséről is 
alighanem látni fogunk képeket, ki-ki felidézheti 
magában, hogy milyen köztéri szobrokat látott 
a nyáron külföldön. Mert amíg itt nálunk Sztálin 
helyére Lenin-szobor (1965) került, addig a polgári 
demokráciákban élő városok azért versengtek, 
hogy ki tudja a kortárs szobrászmű vészet legjelen-
tősebb műveit megvásárolni és a lehető legimpo-
zánsabb közterületeken fölállítani. Így aztán míg 
a zürichiek joggal büszkélkedhetnek azzal, hogy 
nekik Rodin-jük és Henry Moore-juk van, és ren-
geteg díszkútjuk, büszkék Max Billre — s nem csak 
azért, mert az ő szobrászuk, hanem mert tény-
leg egy szép és jelentős munkáját mondhatják 
magukénak —, a kasseliek arra, hogy Oldenburg 
nagy csákánya, vagy Joseph Beuys 7000 tölgyfája 
az ő városukban van, a bázeliek viszont hogy a 7. 
documentán bemutatott, ugyancsak monumen-
tális Borofsky-szobor meg az övék, a chicagóiak 
arra, hogy náluk került fölállításra az egyik legna-
gyobb köztéri Picasso (melynek gyönyörű, „lágy” 
parafrázi sát Oldenburg készítette el még 1969-
ben), addig nekünk ebből mindeddig semmi sem 
jutott, hacsak olyasmi nem, hogy a Bulgáriából az 
Egyesült Államokba kivándorolt Christo későbbi 

„csomagolá sait” — például a német egyesítés után 
megvalósult berlinit — részben a Vörösmarty tér 
névadójának télire becsomagolt szoborcsoportja 
ihlette, vagy hogy azért a 301-es emlékmű mégis 
itt és mégis a mi időnkben készült.
Szóval én nem mondom, hogy ezen túl ne állítsunk 
emléket köztereinken egy-egy jelentős történelmi 
személyiségünknek, de azt igen is érdemes lenne 
fontolóra venni, hogy nem méltóbb-e — például 
Nagy Imréhez vagy akár hozzánk, ahhoz, hogy ez 
most már egy szabad és demokratikus társada-
lom —, ha ahelyett, hogy egy ugyanolyan ostoba, 
de bombasztikus emlékművet szentelünk neki, 
mint korábban Kun Bélának, egyszerűen építünk — 
például — egy szép játszóteret, amit mondjuk az ő 
szavaival „kis magyarok” terének nevezünk el. Ami 
fontos, hogy a játszótér, a park, szóval az az adott 
közterület szép és új legyen, és akkor elég, ha a 
tér bejáratánál egy kis dombormű vön a felnőttek 
elolvashatják, hogy mikor, hol és milyen összefüg-
gésben emlegette Nagy Imre a „kis magyarokat”, 
valamint azt, hogy e teret Nagy Imre 100. szü-
letésnapján adtuk át. Ez talán azért is bölcsebb 
lenne, mert élnek még köztünk olyanok, akiknek 
Nagy Imre nevével kapcsolatban a padlás söprések 
személyes emlékei jutnak eszükbe, és nem pedig 
1956. Ilyen körülmények közt a jövő köztereinek 
kialakításárára irányuló gondolkodás, azt hiszem, 
hamarabb juttathat el bennünket a társadalmi 
béke állapotába, mintha a következő köztéri szo-
bor — ugyanezen logika szerint — a padláslesöpré-
sek áldozatainak állít majd emléket. És egyébként 
pedig, ha szobrokat akarunk állítani, akkor — most 
már végre — tényleg szobrokat állítsunk, még-
hozzá jó szobrokat, és nem pedig újra és újra ilyen 
ócska és nevetséges politikai emlékműveket.



1 3

művei bemutatására. Pártfogói főnemesi rangú 
emberek.
Mozgalmas volt ez a kor: francia forradalom, napó-
leoni háborúk, a brit flotta diadalútja, ipari forra-
dalom, gőzhajó, vasút, fényképezés, Goethe már 
megírta Színtanát — épp Turner egyik barátja for-
dította le angolra —, melyben a festő számára oly 
fontos felhők formációival is foglalkozik. Newton 
már közzétette a fény és a szín anyagi termé-
szetéről szóló felismeréseit. Turner nyitott volt 
és up to date, és munkásságát egyfajta tudomá-
nyos kutatásnak fogta fel. (Ahogy Constable is a 
festészetről mint a természet törvényeit kutató 
tudományról beszélt egyik Royal Institute-beli elő-
adásában.) Ez a felfogás éppúgy benne van Turner 
egész magatartásában, tudatos komplemen-
ter, illetve hideg-meleg színhasználatában, mint 
historikus képeinek alapos tárgyismereti előké-
szítésében. A Trafalgar-i tengeri csatát és Nelson 
admirális halálát megjelenítő képének megfesté-
sére például csak azután vállalkozott, hogy sze-
mélyesen utánajárhatott a hajók pontos stratégiai 
helyzetének és a harc lefolyásának. Ezen a képen 
mintegy „felső kameraállásból”, az angol flotta  
(a „mi oldalunk”) vezérhajójának árbockosarából 
láttatja az eseményeket.
A személyes vizuális fantázia intenzitására mutat 
rá egyfelől az 1842-ben festett Hóvihar — egy 
gőzhajó a kikötőbejáratnál jelzéseket küld a sekély 

vízbe és a fenékmérő nyomán halad. A szerző ott volt a viharban azon az éjszakán, 
amikor az Ariel kifutott Harwich-ból című kép története: Turner a kép realitásér-
tékének növelése érdekében azt terjesztette, hogy maga is ott volt a hajón, és 
Odüsszeuszként odaköttette magát az árbochoz, hogy alaposan megfigyelhesse  
a tomboló elemeket. (A megrendelők nem vették át a képet, mert úgy vélték, hogy a  
gőzhajó ábrázolása nem elég részletes.) A „szubjektív optika” furcsa, korai megjele-
nése másfelől a Karthágó történetét feldolgozó sorozat egyik darabján mutatkozik 
meg elképesztő sűrűséggel. A képek közös rendezőelve, hogy függőleges középten-
gelyüket a Nap elégikus fénye sugározza be. A sorozat Regulus (1837) című darabja 
a legintenzívebb: teljesen bevonja a nézőt a történet terébe, mert itt a materializált, 
vastag pigmenttel vakítónak megfestett fényt a büntetésből lemetszett szemhéjú 
Regulus szemével látjuk, míg meg nem vakulunk.
Könnyű lenne Turner speciális eredményeit pusztán arra visszavezetni, hogy akva-
rellistaként (annak indult) és topográfusként sok könnyed, kisméretű, ezért szabad 
vázlatot készített hosszú útjain, melyeket aztán otthon nyugodtan kidolgozhatott. 
Vagyis a papír fehérjén tisztán, lazán és intenzíven elhelyezkedő festés esztétikáját 
egyszerűen átvitte a nehézkesebb olajfestésbe. Persze nyilván ez is közrejátszott  
az impressziók elfogadásában. Sok képe félbemaradt, nagyméretű vázlatait ma kész 
műveknek tekintjük. Turner valódi és egyetlen témája azonban a személyes jelen-
lét szembesítése a beláthatatlanul grandiózus természettel, az illékony jelenségek-
kel. Nem a tárgyi világot tartotta fontosnak, hanem e jelenségeket tárgyiasította, 
materializálta, melyek a kiszolgáltatottság mitológiával megtámasztott allegóriáivá 
lettek. Ebben a közegben valóban elégikus párává válnak az emberi dolgok. Ez a felfo-
gás nem csak Turner sajátja volt, ebben az időszakban szülte a romantikus korhangu-
lat Melville Moby Dick-jét, Victor Hugo tengeri szörnyeit, Jules Verne utópiáit, Wagner 
Bolygó hollandiját.
Lám, nem dicsérni jöttem Turnert. Csalódásomat akartam kifejezni a csoda elvesz-
tése miatt, ám lelkesedés lett belőle. És megmaradt a következetesség és öntörvé-
nyűség csodája is.

William Turner
Hóvihar, 1842, olaj, vászon, 91,4 × 121,9 cm


