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Kókai Károly

Akzent Ungarn – magyar 
akcentus
Magyar művészet a Neue Galerie Graz 
gyűjteményéből

 � Neue Galerie, Graz 
 � 2009. június 27 – szeptember 6.

• A grazi múzeum nyári kiállítása egy sorozat részeként a stájer tartományköz-

pont magyar gyűjteményét mutatja be, mely az 1970-es évek elejétől jött létre. 

Grazban pillanatnyilag mintegy kétszáz mű található és ezzel — a kiállítás magyar 

szakértője, Fabényi Júlia szerint — számszerűsítve ez a legjelentősebb külföldi, 

kortárs magyar művészeti kollekció. 

Jóllehet az osztrák gyűjtemény lényegében az 1970-es és 1980-as években jött 

létre, az Akzent Ungarn című kiállításon egy nagyobb történelmi keretbe ágyazva 

kerül mindez a látogató elé. A kiegészítésként elsősorban a pécsi Janus Pannonius 

Múzeumból kölcsönzött művek a történetet a magyar avantgárd első korszakával 

indítják. Bortnyik Sándor 1921-es képarchitektúrái, Kassák Lajos az 1960-as 

években keletkezett, korai konstruktivista alkotásaira emlékeztető művei — köz-

tük egy, a kiállítás dokumentációja szerint az 1967-ben elhunyt művész által 1972-

ben a grazi múzeumnak ajándékozott alkotás (!) —, Moholy-Nagy lászló fotói 

és grafikái jelzik azt a hagyományt, amelyet Vasarely alkotásai kötnek össze a 

70-es és 80-as évek művészetével. Vasarely volt ugyanis az, aki lényegesen hoz-

zájárult Kassák 1960-as évekbeli nemzetközi 

újrafelfedezéséhez, és Vasarely alkotásai bizo-

nyos szempontból ugyanúgy visszavezethetők 

a Kassák nevével összeköthető hagyományra, 

mint számos, úgynevezett „geometrikus ten-

denciában” alkotó művész — így többek között 

Nádler István, Bak Imre és Hencze Tamás 

— tevékenysége. A másik oldalon, a jelenkorhoz 

közeledve a kiállításon szerepelnek olyan művek 

is, mint például Veszely Beáta és El-Hassan 

Róza egy-egy objektje, amelyek ugyanolyan 

kevéssé illenek bele a bemutató egészébe, mint 

Hajas Tibor és Erdély Miklós egy-egy, más 

gyűjteményből idekölcsönzött munkája. A grazi 

kiállítás nem azért figyelemreméltó, merthogy 

történeti áttekintést láthatnánk a 20. század 

magyar képzőművészetéről — amit ezek a kiegé-

szítések sugallnak —, sokkal inkább azért, mert 

a huszadik század utolsó három évtizedének 

magyar festészeti terméséből találunk itt egy 

reprezentatív válogatást. 

Hogyan lehetséges ez? A magyarázat a Neue 

Galerie valamikori vezetőjének a kezdeménye-

zésében keresendő. A Stájer nemzetközi festő-

heteket 1966 és 1992 között rendezték meg, az 

első években olasz, jugoszláv és osztrák, 1973 

óta pedig magyar képzőművészek részvételével. 

A stájer főváros magát egy úgynevezett alpok-

adriai régió központjának tekinti, ugyanakkor 

egy történelmileg messze visszanyúló hagyo-

mányra is hivatkozik. A kora újkorban Graz (Grác) 

központtal létezett egy Innerösterreich nevű 

tartomány, amelynek területe később az előző-

leg említett három országhoz tartozott. A kez-

deményezés középpontjában a grazi „új galé-

ria” akkori (tehát 1966 és 1992 közötti) vezetője, 

Wilfried Skreiner állt, és neki köszönhető 

az is, hogy magyar művészek is részt vehettek  

a programban.

A magyar művészet és Graz városa közötti kap-

csolatok egyrészt történelmiek, másrészt a 

véletlenek sorozata is alakította. Ide tartozik 

többek között az is, hogy a Wilfried Skreiner és 

Hegyi Lóránd közötti személyes ismeretség és 

barátság számos döntést meghatározott, ame-

lyeknek következményei aztán természetesen 

ugyancsak ennek függvényében alakultak.  

A festőhetekre érkező művészek kiválasztásá-

nál több esetben döntő szerepet játszott, hogy 

Graz és Pécs testvérvárosok. Skreiner regionális  

kultúrpolitikától ösztönözve elsősorban a  

nyugat-magyarországi megyéket látogatta.  

A festőhetek résztvevői a vendéglátásért cse-

rébe egy-egy itt készült művet adományoztak  

a gyűjteménynek. A nyolcvanas években a 

múzeum (Hegyi Lóránd tanácsadói tevékeny-

sége részeként) vásárolt ugyan műveket,  

a gyűjtemény legjelentősebb része azonban 

ajándékozás útján került ide. Így tehát a gyűjte-

mény növekedését nehezen lehetne szisztema-

tikusnak nevezni, elsősorban személyes és kul-
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túrpolitikai — és nem esztétikai — okok befolyásolták azt, mely művészek alko-

tásai kerültek végül a gyűjteménybe. Ez ugyan többé-kevésbé minden gyűjte-

ményre igaz, ebben az esetben viszont meghatározónak nevezhető.

Hogy mennyire reprezentatív az anyag, azt természetesen eleve korlátozza, hogy 

Skreiner nem sokra becsülte a konceptuális művészetet, ezért nem is törekedett 

ennek gyűjtésére — ami az 1970-es évek nemzetközi, így magyar művészetének 

szempontjából is — súlyos probléma. Másrészt természetesen épp ez a privát elő-

ítélet tette lehetővé, hogy az 1980-as években nemzetközi viszonylatban is felér-

tékelődő festészet fejlődését részletesebben nyomon kísérhessük e gyűjtemény 

alapján. 

Nemes Csaba A-B (1981), Birkás Ákos Hegyi táj (1984) és Fej (1986), 

Pinczehelyi Sándor Mák (1986) és Sarló és kalapács (1986), Fehér László Dégi 

emlék (1986), Soós Tamás Táj (1987) vagy Bernát András Kanális (1988) című 

alkotásai közép-, illetve nagyméretű olajfestmények, amelyek az alkotók egyéni 

stílusjegyeit viselik magukon, összességükben mégis együvé tartoznak. Erő-

teljes színeik, leegyszerűsített, az absztrakció felé közelítő (illetve absztrakt) 

tárgyábrázolásuk, elnagyolt kidolgozottságuk — ami csak részben magyarázható 

a Stájer festőhetek időkorlátozottságával — az épp aktuális korstílusnak felel-

nek meg. Ez a kiállítás annyiban mindenképpen reprezentatív, hogy itt már fel 

lehet tenni a kérdést, sikerült-e az itt kiállított művészeknek — és ezzel a magyar 

művészetnek, hiszen mint az előbbi névsor is mutatja, elég sok nagy név van itt 

együtt — a korszak maradandóan értékes műveit megteremteni. Van-e egy spe-

cifikusan magyar változata a nyolcvanas évek „újfestészetének”? Teremtett-e a 

magyar művészet olyan művet, ami elég szuggesztív, öntörvényű és következe-

tes ahhoz, hogy reprezentálja korát és hasson az ország határain túl, így három 

évtized távlatából is? Ezek a kérdések annál is inkább helyénvalók, hiszen az 

1980-as és 1990-es évek társadalmi és politikai változásai elég meghatározóak 

ahhoz, hogy egy korszakhatárról lehessen beszélni, és jogosnak tűnik az a kérdés 

is, hogy mennyiben reflektálja ezt a — tudvalevőleg szeizmografikus érzékeny-

ségű — művészet. 

A Stájer festőhetek illetve az osztrák és magyar múzeumigazgatók és kurátorok 

közötti együttműködés következtében osztrák és magyar festők együtt dolgoz-

tak, és esetenként együtt is állítottak ki, alkalmat adva arra, hogy az érdeklődő 

figyelemmel kísérje fejlődésüket és összehasonlíthassa őket. Christa Steinle, 

az Akzent Ungarn kurátora szerint az egyik különbség, amely a magyar és az oszt-

rák művészeket (így Hubert Schmalixot, Erwin Bohatschot, Herbert Brandlt vagy 

Siegfried Anzingert) például a német művészek-

től megkülönbözteti az, hogy a németek köz-

vetlenebbül politikai jellegű műveket alkot-

tak. A magyar és osztrák festők inkább az olasz 

„transavantguardia” által is előnyben részesített, 

hagyományosabb irányzatokat keresték, így a 

tájképet vagy a portrét. Schmalix azóta is akto-

kat, Bohatsch absztrakt műveket, Brandl ter-

mészeti absztrakciókat, Anzinger pedig narratív 

képeket fest, következetesen arra építve, amit 

ebben a korszakban kialakítottak.

A kiállítás körüli kurátori és elméleti praxis, a 

Hegyi Lóránd által az 1990-es években sikerre 

vitt (és ezzel természetesen Hegyi 1990-es évek 

előtti tevékenységét egyrészt igazoló, más-

részt felértékelő) kategóriákban tárgyalja a tör-

ténteket. „Neoavantgárd”, „transzavandgárd”, 

illetve „geometrikus absztrakció”, „új szenzibi-

litás” és „individuális mitológia” egyfajta fejlő-

dési vonal, ugyanakkor sémák sora, amely így 

ábrázolva egy saját belső logikát követve hatá-

rozta meg, művészpályák alakulását és művek 

születését. Együtt van tehát ezen a kiállítá-

son mindaz, ami szükséges Nemes és Birkás, 

Pinczehelyi és Fehér, Soós és Bernát művésze-

tének értékeléséhez, különösen azért, mert a 

kiállítás szervezői is ilyen igénnyel lépnek fel, 

a következő kérdést téve fel: „vajon megállja-e 

ez a festészet a helyét a mából visszatekintve, 

az 1980-as évek nemzetközi összefüggésében?” 

Mivel Ausztriában látható a kiállítás, kézen-

fekvőnek tűnik az osztrák művészekkel való 

összehasonlítás, és mivel Közép-Európáról van 

szó, érdemes a német művészettel, így például 

Gerhard Richterrel mérni ezeket az életműveket. 

Megvan tehát minden esély rá, hogy egy-egy 

ilyen átfogó kiállításon, mint az Akzent Ungarn — 

amelyet egy szakszerűen összeállított katalógus 

is dokumentál — a látogató képet és véleményt 

alkothasson az utóbbi évtizedek magyar képző-

művészetének nemzetközi helyéről és jelentősé-

géről, és feltegye magának a kérdést, mit is lát 

valójában, amikor például Soós Tamás Táj II című 

1987-es képe előtt áll. 

Soós Tamás festményén — mely véleményem 

szerint a kiállítás legjobb alkotása — egy sötét 

háttérből kibontakozó alakzat látható. Egy 

messzemenően absztrakt (mint a cím elárulja) 

táj, benne egy elmosódó (vagy épp alakuló) 

forma, áttetsző, elnagyolt ecsetvonásokkal fel-

vitt festékréteg. Ami Soós képén meggyőző, 

hogy nem valamiféle plakatívan megjelenő, 

mélyreható tartalmat erőltet, hanem rábízza 

magát a festészet eszköztárára, a magában a 

képben rejlő lehetőségekre és erőkre, így öntu-

datos és ezzel meggyőző gesztussal állít elénk 

egy alkotást, amely nézőjét a látható világ hatá-

ráig viszi. Ha nem is egyszerű, de mégiscsak 

lehet alkotásokat találni, amelyek magukkal 

ragadnak, festőiségükkel győznek meg, és így 

ma is megállják a helyüket. 
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