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Elő szó 
 

 

A mű vé szet az em ber rel egy idős a Föl dön. Tu do mány ágak so ka sá ga fog lal ko zik vele, 

szám ta lan szem pont sze rint vizs gál va a ta lá nyos je len sé get. A mű vé szet tör té nel -

me so rán kö rül vet te az em bert, mint ahogy bi zo nyos ér te lem ben az em ber is kö -

rül vet te mű vé sze tét. Ál lít ha tó, hogy egy más kö ze ge i ként mű köd tek. A mű vé szet 

min dig ha tott a kö zeg re, amely ből szár ma zott. 

Az MMA MMKI szer ve zé sé ben 2019. már ci us 11–12-én meg ren de zés re ke rült  

A mű vé szet kö ze ge cí mű kon fe ren cia a mű vé sze tet kö rül ve vő vi lág ra, mi li ő re, at -

mosz fé rá ra, kö zös ség re, tár sa da lom ra fó ku szált: mi lyen nyo mot hagy, mi lyen ha tást 

vált ki a mű vé szet mind ab ban, ami kö rül ve szi, ami ben ma ga el he lyez ke dik, és ahol 

ő ma ga is más mű vé sze tek vagy mű al ko tá sok kö ze gét vagy kö zeg ele mét ké pe zi. 

A kon fe ren cia elő adá sa i nak írott vál to za tát tar tal ma zó kö tet mű vé szet el mé le ti 

ta nul má nya it Kucsera Ta más Ger gely, Bo ros Já nos, Far kas At ti la és Windhager Ákos 

ír ták. A gya kor la ti rész ben Pé csi Györ gyi, Wesselényi-Garay An dor, Kollarik Ta más, 

Jarjabka Ákos és Kuráth Gab ri el la a mű vé sze ti könyv ki a dást, az épí té szet mint mű -

vé szet kom mu ni ká ci ós le he tő sé ge it, a film al ko tás, film tá mo ga tás in téz mé nyi, pénz -

ügyi és po li ti kai hát te rét és a Pé csi Tu do mány egye tem 750. éves ju bi le u má nak  

a mű vé sze tek ben va ló meg je le né sét vizs gál ják.
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Kucsera Ta más Ger gely 

A leg in kább em be ri... 
 

 

A premodernitás és modernitás ha tá rán a va ló ság ér zé ke lés ben a kul tú ra sok szor  

a ter mé szet tel szem be ál lí tott fo ga lom, s ezt a szem be ál lí tást az zal ma gya ráz zák: az 

előb bit az em ber te rem ti, az utób bi ele ve adott; és mi nél tá vo labb va gyunk a koz -

mi kus-is te ni ren det el fo ga dó, ab ban he lyét fel té te le ző an tik és kö zép ko ri em ber től, 

an nál in kább a ter mé szet fe let ti ura lom bib li kus torz ér tel me zé sé re ala po zot tan te -

kin tünk a vi lág ra, amely ből a név és az ér ték adás, a meg vál toz ta tás és az esz kö z -

sze rű en szem lé lés gya kor la ta ala kul ki. 

Az új kor tól fel lel he tő az a fel fo gás, amely sze rint az em ber és tu da ta – amely tu -

dattör té ne ti – szá má ra a ter mé szet és a kul tú ra sem ob jek tív va ló ság, csak a gon -

dol ko dás ka te gó ri ái, dichotómiájuk is relativizálódik mint kognitív konst ruk ció. Ha 

a lé te zők nek nin csen egy ele ve adott rend je, az em ber min dent ren dez het és át ren -

dez het, ér té kel het és át ér té kel het, így ekkortól min den re la tív hely ze tet tud csak 

fel ven ni. 

Az ori gó (is te ni, er köl csi vagy esz té ti kai örök ér ték) nél kü li hely zet ben a vi szo -

nyu lás-vi szo nyí tás el ne he zül, még a ki emelt po zí ci ó ban lé vő (vagy ma gá nak azt 

tulaj do ní tó) em ber szá má ra is. Az az az ori gó kí vül ről be lül re ke rült, majd se ho vá... 

A min dent ér té ke lés ből, a min dig ér té ke lés, majd az ér té kek át ér té ke lé se, vé gül az 

ér té ke lés le ér té ke lé se lett... Az em ber vé gül a bi zony ta lan ság és a ma ga biz tos ság, 

a fé le lem és az ön hitt ség ér zé sei kö zött ta lál egy ki u tat: a sem mi biz tos sá gát-bi zo -

nyos sá gát, így el jut a ni hi liz mu sig. 

En nek az út nak a vé ge a kul tú ra és a ci vi li zá ció kö zöt ti kü lönb ség, s bár mind ket -

tő szel le mi jel le gű, de az egyik még élő és ér ték adó, a má sik esz kö zsze rű és a mű -

köd te tés, a funk ció fe lől moz gat. Az előb bi nél a szel le mi ka land (ér ték adás s az ez zel 

já ró já té kos vagy vér re me nő ér ték te rem tés he lyett, amely a kul tú ra jel lem ző je), az 

utób bi nál a mű köd te tés, a funk ció sze rin ti esz köz hasz ná lat és esz köz ké szí tés; emitt 

a lé te zés egé szé nek szem lé lé se, az az az egye te mes (uni ver zá lis) ér té kek je len lé te, 

amott a rész leg eset (partikulárisat) cél zó sza ko so dott (spe ci a li zált) tö rek vé sek (s tu -

dá sok is, er re pél da a tu do má nyok „ki fej lő dé sé nek” tör té ne te). 

A poszt mo dern ben a gon dol ko dás nem a „lét” tük rö ző dé sét, ha nem kon ti nu us – 

de va ri á bi lis – for má lá sát je len ti, tük rö zés he lyett (le)kép zést, kép al ko tást. Te hát nem 

a va ló ság tü kör ké pe a kul tú rá ról foly ta tott gon dol ko dás, ha nem a ké pek so ka sá ga, 

amely „va ló ság gá áll össze”; s mind ez igaz a „ter mé szet re”1 is, amely ugyan csak egy 

a szám ta lan kul tu rá lis kép(ződmény) (fo ga lom) kö zül. A lét rend fel té te zé se az ori gó 

(Is ten) és az ér té kek zá ró jel be he lye zé sé vel, majd re la tív vá té te lé vel vagy tör lé sé -

vel a cél sze rin ti ura lom ból ha tal mi és esz köz hasz ná lói vá gyat és gya kor la tot for -

9

1      A ter mé szet itt már nem adott vagy te rem tett; a hosszú-hosszú időn ke resz tül ki fej lő dött „valami cso -
dák” összes sé ge, ame lyek az egymásra ha tá sok ból, a specializációs vég ered mé nyű evo lú ci ós fo lya ma -
tok ban az zá let tek, amik, s még most is vál toz nak... 



mált. Mind ez úgy is le ír ha tó: a kul tú ra ke re tét adó ci vi li zá ció ki üre sí ti-ki szo rít ja  

a „bel becst”, a ter mé szet már nem a vi lá gunk (ame lyet szem lé lünk, az az elv ész  

a vi lág szem lé let), ha nem a kör nye ze tünk (ame lyet is me rünk, ön ma gá ban ér té kes – 

és a gyer me kek nek is ta nít ha tó – tu dás sá lesz: ez a kör nye zet is me ret). 

Egy kor a mű vé szet a nem lé te ző vel „egé szí tet te ki” a lé te zés vi szo nya it. Így a mű -

vész „ala kí tot ta” – ki egé szí tő-te rem tő ak tus sal – a va ló sá got. De nem volt tö rek vé se 

sze rin ti an nak „át ala kí tá sa”. Az új kor gőg jé ben élő tu dós akar ta meg vál toz tat ni, pó -

tol ni, he lyet te sí te ni, az az „fel ta lál ni” a va ló sá got (Oswald Spengler2 fausti tech ni ka 

fo gal ma sze rint ért ve), an nak ele me i ként, ré sze i ként te kin tett – nem egész ben 

szem lélt – tar to má nya it, ezt elő ször a te rem tett vi lág ra kor lá toz ta, majd el kez dett 

„társadalommérnökösködni” is. 

A mű vész min dig ref lek tált ko rá ra, ez nem vi tás, de a prog ram aján lat nál nem 

ment to vább..., s ami kor igen, ak kor – csat la koz va a tu dós hoz – a tár sa dal mat meg -

vál toz tat ni, „prog ra moz ni” akar ta (az iz mu sok ko rá tól), a neoavangárd ko rá ra már 

a fi lo zó fia he lyé re kí ván áll ni, hogy a vi lág né ze tet ala kít va él jen és él tes sen. 

A mű vé szet: ha a po li ti ka vi lá gá ban ak tí van, di rekt mó don „tár sa da lom for má ló”, 

köz vet le nül és cél za to san be avat ko zó sze rep lő ként lép fel, ez zel „hoz zá se gí ti” ön -

ma gát az esz kö zsze rű vé vá lás hoz. 

A mű vé szet: ha ide o lo gi zál, po li ti zál, szó ra koz tat, pi a ci sze rep ben „tet sze leg” – ma -

gát is (el)áru ló mó don –, ak kor önál ló lé te zé si mód ját fel szá mol ja: vé gül szub li mál, 

ha a kö zös ség, pon to sab ban a kö zön ség fe lől néz zük. Ez a szub li má lás ese té ben 

nem a tel jes el tű nést je len ti, az is elég, ha ért he tet len né, ér tel mez he tet len né lesz... 

per sze, ha ez hir de tett prog ram ja, ak kor nem meg le pő, ha az „el ide ge ne dés” di a lek -

ti ká ja mű kö dik köz te és a vi lág kö zött, s be áll a spengleri fel lahstá di um.3 

De – a mű vé szet – el tűn het úgy is, hogy önértéktelenítési fo lya ma ta vé gén geg-

parádé (giccs)4 lesz, „glo bá lis szó ra koz ta tó ipar rá” vá lik. 

S mind eköz ben pont szel le mi (sa já tos) lét mód já nak a ke re te it – csúf–szép, jó–rossz, 

ha mis–igaz – tö ri szét, dekonstruálja. 

Ez az ön fel szá mo lá sa a mű vé szet nek. A mű vé szet egy fe lől fel ol dó dik a ci vi li zá -

ci ónk vul ga ri zált tömegkultúrájában, ez zel – lát szó lag – po pu la ri zál ja a kul tú rát, de 

nem közöset adó mó don (a leg na gyobb kö zös osz tó), nem ér ték fel mu ta tó cél zat tal 

(leg ki sebb kö zös több szö rös), ha nem a nul la fe lé kon ver gá lás sem mi vé te vé sé vel, 

a ni hil „meg te rem té sé vel” az esz té ti kum és az eti ka te re in. (Kap cso ló dó an fel old ja 

a mű vész és kö zön ség, mű al ko tás és hasz ná la ti tárgy kö zöt ti ha tá ro kat is.) 

Ér ték te le nít ve ér té kel, ér té kel ve ér ték te le nít. Min dezt egy szer re. 
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2      Át fo gó elem zést ad: TÓTH Gá bor: A tö meg- és az elit mű vé szet esz té ti kai je len té se Or te ga, Spengler és 
Walter Benjamin fi lo zó fi á já ban. Bp., L’Har mat tan – MMA MMKI, 2016. 

 
3      SPENGLER, Oswald: A Nyu gat al ko nya – A vi lág tör té ne lem mor fo ló gi á já nak kör vo na lai II. k. Bp., Eu ró pa 

Ki a dó, 1995, 241. és skk. 
 
4      Er ről: ECO, Umberto: A nyi tott mű. Vá lo ga tott ta nul má nyok. Bp., Gon do lat, 1976 (Ford. Berényi Gá bor). 



Egy szer re akar ja fenn tar ta ni kü lön le ges ter ri tó ri u mát, tár sa dal mi stá tu szát a mű -

vé szet s a mű vész,5 ugyan ak kor ki megy az ut cá ra, be ül a né ző tér re vagy ép pen ki vo -

nul a tár sa da lom ból. Mind ez egyi de jű leg je len van, mind ez egyi de jű leg je len le het. 

S mind ez mi ért ne „bi zony ta la ní ta ná el” a la i kust, a kö zön sé get? 

Mind er re év szá za dos táv lat ban van tu do má nyos meg kö ze lí tés, ma gya rá zat is. 

Lé te zik a mű vé sze tek ről szó ló el mé le tek so ka sá gá ban a né pi (van, hogy a né pi es, 

eset leg po pu lá ris vagy tö meg[es] jel ző je le nik meg) versus ma gas vagy pro fesszi o -

ná lis, eset leg elit (vagy klasszi kus jel ző vel el lá tott) mű vé sze tek op po zí ci ó ja.6,7 

Az, hogy a szo ci o ló gi ai ér te lem ben egymástól „tá vo li” tár sa dal mi ré te gek kul tú -

rá ja-mű vé sze te oda-vissza hat, ma már szem be öt lő: a nép mű vé szet „ur ba ni zá ló dá sa” 

(sa já tos sze man ti ká já nak át vé te le az ani má ci ó tól, az ipar mű vé sze ten át a kor társ 

ze né ben és tánc ban), il let ve akár a „ma gas mű vé szet” népiesedése: a fes té szet től  

a graffitizés gya kor la tá ig.8 

De van nak a fen ti ko or di ná tá ban le nem ír ha tó moz gá sok, hi szen pél dá ul az ope ra 

a XIX. szá zad vé gé ig a „ki rály tól a szol gá kig” meg hall ga tott mű faj volt, ma már az 

„elit”9 mű vé szet ré sze, a tö me gek fe lől néz ve: el ma gá nyo so dott.10 

Mit is ér tünk a „má si kon”? Mi is a po pu lá ris? Nép sze rű, az az köz is mert és köz -

ked velt. A tár sa da lom szé les kö ré ben (el)is mert, ezért cent rá lis he lyet fog lal el. 
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5      El le he tet le nül a mű al ko tás spon tán meg ér té sé nek le he tő sé ge (nem is cél ja a mű vész nek, hogy al ko tá sát 
meg ért sék). Ezt Al má si Mik lós az avant gárd hoz köt ve ír ta le, amely „cser ben hagy ta a pub li ku mot”, majd 
„jöt tek” az ér tel me zést „se gí tő” esz té ti kák, művészetfilozófiák az ugyan csak ért he tet len nyel vük kel... 
Mind er ről bő veb ben: AL MÁ SI Mik lós: An ti-esz té ti ka – Sé ták a művészetfilozófiák la bi rin tu sá ban. Bp.,  
T-Twins, 1992, 9–16. o. 

 
6      Ar ról nem is be szél ve, hogy a nagy föld raj zi fel fe de zé sek utá ni gyar ma to sí tás is meg vál toz tat ta  

a nép/né pi fo gal mak töl te tét, a ko lo ni á lis él mé nyek az et ni kai kü lön bö ző sé gek egyi de jű sé gé re hív ták 
fel a fi gyel met. De az egyi de jű kul tu rá lis kü lön bö ző sé gek meg lé té nek a bel föl di uta zá sok – eset leg cso -
por tos vagy nagy lét szá mú or szá gon be lü li mo bi li tás –, ké sőbb a tu riz mus szé les kö rű vé vá lá sa is nagy 
hang súlyt adott. 

 
7      Ni etzs che hív ja fel a fi gyel met ar ra, hogy a modernitásban az em ber ott is op po zí ci ó kat ál lít fel, el len -

té te ket vé lel mez, ahol nin cse nek, így a ha son ló sá go kat és a kü lön bö ző sé ge ket egya ránt adó el té ré sek, 
ár nya la tok „el tűn nek”, ez a di a lek ti ka szét fe szít. Er ről: NI ETZS CHE, Friedrich: A ván dor és ár nyé ka, Göncöl, 
Bu da pest, 1990 (Ford. Tö rök Gá bor). S ar ról, hogy ezen szét fe szí tő di a lek ti kán túl van egy sé ge sí tő is – 
egy ko ráb bi (szel lem)tör té ne ti kor ból va ló –, a ta nul mány vé ge fe lé te szek uta lást. 

 
8      Az egyi de jű ség ben és egy tár sa dal mi tér ben egy más mel let ti ség nem az el múlt fél év szá zad – az az a te -

le kom mu ni ká ci ós ug rás – sa ját ja. Er re pél da a kö vet ke ző szö veg: „Az a vi dék pél dá ul, amely ről én be szé -
lek, nem is rég a nép mű vé sze tet oly sű rű, gaz dag for rá sok ban on tot ta, akár Iz land a ma ga gej zír je it... 
Bartók, hogy én is hoz zá fo lya mod jam, kor szak al ko tó gyűj te mé nye, A ma gyar nép dal anya gá nak csak -
nem egy har ma dát ná lunk, Ozora mel lől szed te össze, Iregen. A cse lé dek most kup lét éne kel nek, úgy van. 
Éne kel nek még nép dalt is...” ILLYÉS Gyu la: Pusz ták né pe. Bp., Szá zad vég, 1993, 153. (Per sze igaz ez, de 
az is, hogy Kodály Zol tán és Bartók Bé la ugyan eb ben az idő szak ban ta pasz tal ta az új stí lu sú nép da lok 
szél se bes ter je dé sét is.) 

 
9      Ko ráb ban sar ko sabb meg fo gal ma zá sok men tén ele mez ték a kü lön bö ző je len sé ge ket. Az evo lú ció el mé le -

té nek hí vei sze rint a né pi (nép- vagy tör zsi) mű vé szet egy ko ráb bi fej lett sé gi fo kot mu tat, értsd pon to -
sab ban: még fej let le neb bet. Má sok sze rint a né pi kul tu rá lis je len sé gek rep ro duk ci ók, a hu sza dik szá zad 
ele jén ezt val lot ta a sváj ci Eduard Hoffmann-Krayer (HOFFMANN-KRAYER, Eduard: Die Volkskunde als 
Wissenschaft. Zü rich, Amberger, 1902); ha son ló an gon dol ko zott – mint egy száz esz ten dő vel ez előtt – 
a né pi mű velt ség ele me i nek ere de té ről Hans Naumann, aki sze rint a magaskultúrából „száll tak alá”  
a „kultúrjavak”, ame lyek a min den ko ri je len ben, a né pi ben fel lel he tő ek (NAUMANN, Hans: Grundzüge 
der deutschen Volkskunde. Leipzig, Qu el le und Meyer, 1922). 

 
10     A né pi és úri nem min den eset ben alá-fö lé ren delt sé get je lent. A ro man ti ka a né pit pa rasz ti ként (is) ér -

tel mez te, s ide a li zál ta is, s a ter mé sze ti re-ter mé sze tes re vál toz tat ta-bő ví tet te, ugyan úgy po zi tív fel hang -
gal a múlt szá zad ele jén az élet módre form-moz gal mak so ka sá ga is; így egyál ta lán nem ál lít ha tó, hogy 
a né pi min dig és min den eset ben az ala cso nyabb, a le né zet tebb lett vol na, len ne. 



Ezen a pon ton hang sú lyo san je lez ni kell: a po pu la ri tás – mint szé les ér te lem ben 

is mert és el fo ga dott hi e del mek összes sé ge, ne tán rend sze re – alap ja an nak, amit 

kul tú rá nak ne vez zük, hi szen ala pot adó,11 egy ség be ol vaszt ja a szub kul tu rá list, bár 

ez utób bi(ak)ról sem mond ha tó, hogy ne bír ná nak kö zös(ségi) vo nat ko zá sok kal. 

A tör té ne lem so rán több-ke ve sebb egy ség je le nik meg em be ri (po li ti kai) kö zös -

sé gek ben. Kér dés, hogy meg van-e az a köz is mert, el is mert és po zi tív ér zé sek kel 

kísért, eset leg ked velt (az az po pu lá ris) ér ték lán co lat, amely az egyént ki eme li ter -

mé sze tes ön zé sé ből, a kö zös sé get pe dig nem te szi ön cé lú vá. 

A kul tú ra tömegesedése a mű vé szet – egye te mes ség re nyi tott, te rem tő szel le me 

– he lyett a szó ra koz ta tás (pi hen te tés) ke rül a hang sú lyos hely zet be, a szem lél ni va ló 

he lyett a lát ni va ló (lát vá nyos ság) a min den na pos, hi szen a szem lé let las sú és el mé -

lyült – őszin tén szól va ne héz – gya kor la ta he lyett a gyors „ki kap cso ló dás”, „fel töl -

tő dés” az el várt, az el vár ha tó.12 

Nincs szó a „nagy kér dé sek ről” – lét–nem lét, élet–ha lál –, a hét köz na pi, a par ti ku -

lá ris ma rad a te ma ti ká ban, hu mán eto ló gi ai szem lé let tel – és em ber előt ti, leg fel jebb 

előemberi szin ten – old ja fel a min den na pok „fe szült sé ge it”. Az em be ri ség tör té nete 

fe lől néz ve ez már va ló ban a „tör té ne lem vé ge”, csak nem az el kép zel tek sze rint, 

ha nem a tel jes ni hil ben fel ol dód va. 

Ez a ni hil, ami egye te mes. A tömegkultúrában a né pi (nem ze ti) kul tú rák fel ol dód -

tak (aho gyan a nép ze ne a mű dal ban, s ko runk folkala pú, bár sok szor ezt már nem 

is jel ző pop-rock vagy ép pen jazz ze né jé ben), hi e de lem vi lá ga ik – s azok dal ban, köl -

té szet ben, képiségben meg fo gal ma zott üze ne tei – egy glo bá lis nagy egész – ál ta lá -

ban nem inherens – fé lig-med dig meg emész tett ré szei let tek. Mind ez leg fel jebb 

csak annyi ban volt tu da tos, hogy az eladhatóságot könnyeb bé te vő lát vá nyok, 

hang zá sok, tech ni kák, majd a mind na gyobb mennyi ség ben el ad ha tó ter mék pi a cát 

meg te rem tő gya kor la tok po pu la ri zál ták – a ki sebb szel le mi el len ál lás fe lé moz dul -

va, az az vul ga ri zá ló mó don – a kul tú rát; amely pe dig a ré gi uni ver zá lis-par ti ku lá ris 

fo ga lom pár ból, mint szem lé le ti-tar tal mi irá nyult ság ból az utób bit vet te ma gá hoz. 

Ez zel min den ed di gi nél el ér he tőbb lett: a lo ká lis (nem ze ti) ha gyo má nyok, hi e de lem -

vi lá gok ha tá rai fö lött át nyú ló an glo bá lis nak te kint he tő, min den hol je len van. Je len 

van, de nem al kot va ló sá got. 

A ma te ri á lis ér té kek tör té nel mi ko ro kon – ge ne rá ci ó kon – át íve lő en fenn ma rad -

hat nak, a szel le mi ér té kek csak ak kor ma rad nak fent, ha ér té kel tek, az az ér té ke lik 

őket (s ez is a „pász tor” dol ga). 
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11     A po pu lá ris mű vé szet „szű kí tett kód ra épít”. Mi en nek az össz tár sa dal mi szin tű vég ered mé nye? „Ez az 
egyen let nem szim met ri kus: az egye te mi ta nár ugyan ér ti a ka ra tekri mit, de ez utóbbin ne vel ke dett, kul -
tu rá li san deprivált né ző nem lép het be a klasszi kus vagy az avant gárd rezervátumába.” Idé zet: AL MÁ SI 
Mik lós: An ti-esz té ti ka – Sé ták a művészetfilozófiák la bi rin tu sá ban. Bp., T-Twins, 1992, 16–19. 

 
12     De a szé les kör ben el ter jedt (és hoz zá fér he tő vé lett) „kul tu rá lis ér té kek” az ér té ke lés nél kü li – tet szés -

ala pú – je len lé tük kel meg vál toz tat ták kör nye ze tün ket, szo ká sa in kat. Sok szor azért vá sá ro lunk meg va -
la mit (egy má sik, ki vál tó ter mék he lyett), mert esz té ti kus(abb); ek kép pen ez az esz té ti ka nem ugyan -
az, mint akár né hány száz esz ten de je, funk ci o ná lis sá lesz (pi a ci ér te lem ben is ér tel mez he tő mó don). 
Mind er ről a „hét köz na pi esz té ti ka” és az „esz té ti zá ló dás” fo gal ma i val ér te ke zik má sok mel lett: MATTE -
UCCI, Giovanni: Everyday Aesthetics and aesheticization: reflectivity in perception = Ita li an Jo ur nal of 
Aesthetics, 2018, 2. sz. http://mimesisedizioni.it/journals/in dex.php/studi-di-estetica/article/view/ 
535/911 (le tölt ve: 2019. 02. 01.) 



A lét fel tá rul ko zó szép sé gét is mer jük el, az azt fel is mer ve-meg mu ta tó mű al ko tás 

el is me ré sé vel. 

 

Az em ber nek az egye te mes fe lé nyi tott sá ga a val lás (Is ten fe lé for du lás), a fi lo zó fia 

(az élet és a ha lál, a jó és a rossz, az igaz és a ha mis, a szép és a rút vizs la tá sa) és 

a mű vé szet (a va ló ság ra tör té nő tu da tos ref lek tá lás és a va ló ság nem – fel tét le nül 

– ész ve zé relt al ko tá sa) te re i ben tel je sed het ki.13 Az, hogy a hit ke gyel me mily’ mér -

té kű, vagy az, hogy az örök kér dé sek meg vá la szol ha tó sá ga bi zo da lom ra ad-e okot, 

vagy prob le ma ti kus sá guk ál lan dó sá ga épp’ egy éle ten át nyo maszt, vagy az, hogy 

az ih let ado má nya rend sze res-e és mek ko ra gaz dag ság gal bír, az em ber től füg get -

len, de mind ez – ha nem is egy szer re – ad ja a nagy ság és a ki csiny ség em ber ré for -

má ló ér zé se it. S ha ezek el il lan nak: a ni hil ma rad. Már megint a sem mi nél kö töt tünk 

ki... (Mi lyen szép ez kép za var nak.)
13
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13     Mind há rom ese té ben el té rő a mo dern tu do má nyok tól a meg is me rés út ja, szem lél (amely hez, nem a lé -
te zés fe lől stop per rel mért idő kell), s nem ele mez, oda for dul és ku tat, de nem de fi ni ál vagy le mér. Ez 
a há rom szel le mi út – mi vel nem „tu do má nyos” – ma nap ság a pe re men van, il let ve a tu do má nyo sí tott 
vagy tudományosítható ré szei le het nek „re le ván sak”, az az ér ték adók a mai – ma gát – min de nen tú li nak 
tar tó vi lág ban.





Bo ros Já nos 

A mű vé szet el mé le ti kö ze ge1 
A meg ha tá ro zás kér dé se 
 

 

A Stanford Egye tem fi lo zó fi ai en cik lo pé di á já ban sze re pel A mű vé szet de fi ní ci ó ja 

cím szó. A de fi ní ció szó in kább a szi go rú for má lis tu do má nyo kat jut tat ja eszünk be, 

sem mint a mű vé sze te ket, ezért in kább a meg ha tá ro zást sze ret ném eb ben az írás -

ban hasz nál ni. Ho lott va ló já ban azt sze ret ném kér dez ni, le tud juk-e ha tá rol ni, kö rül 

tud juk-e ke rí te ni, az az de fi ni ál ni tud juk-e a mű vé szet fo gal mát. Ez ugyan is fel te he -

tő en szük sé ges ah hoz, hogy a mű vé szet ről be szél ni tud junk: meg kell mon da nunk, 

hogy művészetfogalmunk mit tar tal maz és mit nem, sze rin tünk mi tar to zik és mi 

nem tar to zik a mű vé szet fo gal ma alá. Ami kor mű vé szet ről ál ta lá ban be szé lünk, er ről 

meg er ről be szé lünk, vi szont ar ról meg ar ról nem. Ha er ről meg ar ról is be szél nénk, 

ak kor min den ről be szél nénk egy szer re, ami ér tel met len né ten né meg nyil vá nu lá -

sun kat.2 

 

 

Mű vé szet min de nütt 
 

Az em be ri élet ben min de nütt mű vé szet van. Fest mé nyek, ké pek, szob rok, éne kek, 

ze ne, tánc, szín ház, iro da lom, fil mek vesz nek kö rül ben nün ket. 

A mű vé szet szük sé ges az em be ri élet hez. Érez zük, hogy nél kü le nem lé te zik em be -

ri élet, ar che o ló gi ai ku ta tá sok is iga zol ják ér zé se in ket. Ahogy a táp lál ko zás, a la kás, 

az élet to vább adá sa, éle tünk élén kí té se és meg újí tá sa, a moz gás és a kom mu ni ká ció 

szük ség sze rű ek, ugyan így ki hagy ha tat la nok az élet ből a mű vé szi al ko tá sok. Mi vel 

ezek mind ugyan azon em be ri lény al ko tá sai, nyil ván va ló, hogy ezek összefüg ge nek, 

össze kap csol tak. Va la mennyi em be ri te vé keny ség kéz a kéz ben jár a mű vé szet tel. 
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1      A ta nul mány ko ráb ban meg je lent: BO ROS Já nos: Fi lo zó fia mű vé szet. Bu da pest, Ma gyar Mű vé sze ti Aka -
dé mia Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet, 2020, 101–119. 

 
2      Az írás ere de té ben a Stanford Encyclopedia of Philosophy (ZALTA, E. N., szerk.), The Definition of Art 

(ADAJIAN, Thomas), A mű vé szet de fi ni á lá sa cik ké re tá masz ko dik. 
       https://plato.stanford.edu/entries/art-definition/ 
       A gon do lat me net ve ze té se és a fe je ze tek ta go lá sa nagy rész ben eb ből az írás ból szár ma zik, azon ban 

még sem for dí tás ról, ha nem ér tel me zés ről van szó. Leg in kább al ko tó pa raf rá zis nak le het ne te kin te ni, ez 
az írás áti rat. Táp lál ko zik a fel hasz nált ból, an nak kon túr jai ki raj zo lód nak, de más is. Ta nul má nyi se géd -
anyag, amely nek sze re pét ab ban ha tá roz hat juk meg, hogy se gít a mű vé sze tek ről va ló gon dol ko dás ban. 
A mű vé szet ről fo lya ma to san be szé lünk, be szél nünk kell, és en nek so rán új ra meg új ra el kell gon dol -
koz nunk, mit is ér tünk fo gal mán. A parafrazált írás el ső sor ban kor társ an gol szász szer zők mun ká it em -
lí ti, akik gyak ran úgy ír nak, mint ha előt tük nem ír tak vol na fi lo zó fi át. Egy részt kö ve tik ugyan a fi lo zó fia 
kez de ti idő i ben mű kö dő Platónt és Arisz to te lészt, akik tár gyu kat igye kez tek köz vet le nül, el fo gu lat la nul 
és an nak fel tá ru ló ter mé sze té re fi gyel ve vizs gál ni. Más részt azon ban el is tér nek tő lük, hi szen már Pla -
tón és Arisz to te lész is hi vat koz nak az előt tük szó lók ra. Az an gol szász szer zők igen gyak ran sa ját köz -
vet len in tu í ci ó ik ból in dul nak ki, és ha hi vat koz nak más szer zők re, azok fő leg az előt tük meg nyil vá nuló 
an go lul író fi lo zó fu sok, ám szin te egyál ta lán nem ér dek li őket a fi lo zó fia tör té ne te és az el múlt év szá -
za dok vagy ko runk nem angol nyelvű iro dal ma. Ez az írás ter je del mi in do kok mi att kö ve ti ezt az egy -
ol da lú sá got és csak kis mér ték ben van nak benne – hogy csak a na gyobb fi lo zó fi ai nyel ve ket em lít sük 
– az el múlt nem an gol mű vé szet el mé le ti írá sa i ra va ló hi vat ko zá sok. A jegy zet ben sze rep lő iro da lom 
nagy ré sze is a Stanford En cik lo pé di á ból szár ma zik. 



Az em ber elő ál lít ja és fo gyaszt ja a mű al ko tást, mi köz ben, el len tét ben a fo gyasz -

tá si cik kek ter me lé sé vel, egyál ta lán nem vi lá gos, hol a ha tár az elő ál lí tás és a fo -

gyasz tás közt. A mű vé szet lét re ho zá sa min dig egy ben an nak fo gyasz tá sa és fo gyasz -

tá sa min dig egy ben elő ál lí tá sa is. Min den idő ben, szü net nél kül, mi ó ta em ber van  

a föl dön, a mű vé szet lét re ho zói és fo gyasz tói va gyunk. Ez nemcsak a hi va tá sos, ki -

ne ve zett, el is mert mű vé szek re igaz, ha nem min den egyes em ber re. A mű vé szet lét -

re ho zá sa és fo gyasz tá sa azo nos az em ber rel, az em ber hez tar to zik, a hi va tá sos 

vagy el is mert mű vé szek ab ban kü lön böz nek a töb bi ek től, hogy va la mi ben job bak, 

ter mé ke nyeb bek, erő sebb kép ze lő e rő vel ren del kez nek, mint a töb bi ek. Avagy ab -

ban, hogy ké pe sek olyat al kot ni, amit a töb bi em ber vagy em be rek egy cso port ja 

mű vé szet ként is mer el. Az egyes em ber ese té ben az a kér dés, hogy mű vé szi ak ti vi -

tá sá ban min van a hang súly, az elő ál lí tá son vagy a fo gyasz tá son. A mű vé szi al ko tás 

ké pes sé gé hez tech ni kai tu dás, ügyes ség, kép ze lő e rő, kü lön le ges adott sá gok kel le nek, 

amit né hány év szá za da zse ni nek, gé ni usz nak ne vez nek. Te het ség kell, ér zett el hi -

va tott ság, mun ka, hogy va la ki kü lön le ges ze ne mű ve ket, iro dal mi szö ve ge ket vagy 

fest mé nye ket hoz zon lét re. 

Mi a fő kü lönb ség a lét re ho zó és a fo gyasz tó kö zött, ami a mű vé szet él ve ze tét 

il le ti? A ké pes ség, a kép ze lő e rő, az el hi va tott ság, a bá tor ság, a tech ni kai ügyes ség, 

a kép zett ség, a tu dás. An nak meg fe le lő en, ahogy ezek az adott sá gai le he tő vé te szik, 

ahogy kény sze rí tik, a mű al ko tás lét re ho zó ja kéz zel hoz lét re fi zi kai struk tú rá kat, 

kéz zel gyárt, ahogy az ere de ti la tin ere de tű ki fe je zés sze man ti ká ja is hor doz za:  

a mű vé sze ti al ko tás manu-faktura.3 A mű al ko tó ja tu da ti, lel ki, kép ze lő e rői ak ti vi tá -

sá nak ered mé nye ként fi zi kai struk tú rá kat hoz lét re. A fo gyasz tó, a be fo ga dó pe dig 

ér zé ki sé ge ál tal a fi zi kai struk tú rá val lép kap cso lat ba, be ve szi azt an nak „kül de mé -

nyét” sa ját fi zi kai tes té be, meg eszi, a tes té ben ma ni fesz tá ló dó ha tá sok (le gye nek 

azok fi zi ka i ak vagy sem) ré vén fel ve szi tu da tá ba és lel ké be. A ha tá sok a be fo ga dó 

tes té ben, lel ké ben, tu da tá ban va la mit okoz nak, amely nek ered mé nyét mű vé szi ta -

pasz ta lat nak vagy a szép és a nem szép ta pasz ta la tá nak ne vez zük. 

A jegy ze tek, a be tűk, a kot ták a pa pí ron, a fest mé nyek, a han gok mind a fi zi kai 

vi lág ban hor doz zák szer ke ze tü ket. Va la mi olyan nak fi zi kai ma ni fesz tá ci ói, ami nem 

fi zi kai. Ez a va la mi a mű al ko tás tar tal ma. A fi zi kai struk tú ra a köz ve tí tő, a kom mu -

ni ká ci ós kö zeg a két mű vé szi ta pasz ta lat közt. 

Min den mű al ko tás kom mu ni ká ció, ugyan is össze köt két mű vé szi ta pasz ta la tot.  

A ta pasz ta lat bár mi kor és bár hol be kö vet kez het. A kom mu ni ká ció ide je le het egy 

pil la nat, vagy le het nek év ez re dek. 

Min den kom mu ni ká ció műal ko tás a szó szé le sebb ér tel mé ben. Em be rek hoz zák 

lét re, hogy üze ne te ket hor doz zon. Mi az üze net? An nak tar tal ma, amit a mű vé szi 

struk tú ra fi zi kai ha tá sai alap ján konst ru ál ni tu dunk, vagy ami e köl csön ha tá sok 

révén lét re jön. A tar ta lom nak nem kell sze man ti ka i lag fel töl tőd nie, le het sa já tos 

érzés, akár mű vé szi ér zés vagy mű ér zés. Ezt az ér zést fel tud juk töl te ni vagy el len -
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3      La tin eti mo ló gi á ja sze rint a „ma nu fak tú ra” ki fe je zés ere de ti leg a kéz zel va ló elő ál lí tás ból szár ma zik: 
manus (lat.) kéz, factura (lat.) ké szí tés. Bár az ipa ri kor szak ban a tö meg ter me lés szi no ni má ja lett, min dig 
meg őriz te és hor doz ta a „ké zi” je len té sét. 



őriz ni va gyunk ké pe sek sze man ti kai tar ta lom mal. De ez a fel töl tés vagy el len őr zés 

ugyan ak kor az ér zés fo gal mak kal és nyelv vel tör té nő fel töl té se és egy ben bék lyó -

zá sa is. A fo gal mak inferenciális, lo gi kai há ló zat ban, a ki fe je zé sük re hasz nált sza -

vak pe dig nyel vi há ló ban van nak. Két nor ma tív rend szer, ame lyek meg ha tá roz zák, 

ho gyan gon dol ko dunk, ho gyan be szé lünk, ho gyan va gyunk ké pe sek gon dol kod ni és 

be szél ni, ho gyan en ged te tik meg, té te tik le he tő vé, hogy gon dol koz zunk és be szél -

jünk. Az ere de ti leg nem lo gi kai és nem nyel vi ügy lo gi kai és nyel vi ka rak tert kap. 

Min den kom mu ni ká ció mű(vé szi) tárgy, és mint ilyen, ren del ke zik az esz té ti kum 

je gye i vel, a szép vagy a nem szép pre di ká tu má val. Az em be rek sze re tik az esz té ti kai 

meg nyil vá nu lást, örül nek a szép épü le tek nek, a jó löl tö zött ség nek, ápolt ság nak, egy 

meg le pő hang zás nak, moz gás nak vagy ké pi meg je le nés nek. A kom mu ni ká ció le het 

si ke res, ha kel le mes, szép, sze ret he tő, ki dol go zott. Mi nél in kább meg al ko tott a mű, 

an nál si ke re sebb le het az üze net át vi te le. 

Érez zük, hogy az esz té ti kum, kü lö nö sen is a szép és a har mo ni kus (bár mi lyen át -

ala ku lá son ment is át ez a két ki fe je zés) jó az em be ri lé lek szá má ra. A szép ér zé sét 

vagy ta pasz ta la tát előhívhatja a ter mé szet, az em ber, a mű al ko tás. Nem tud juk a ter -

mé sze tet vagy az em bert lét re hoz ni, de be fo lyá sol ni tud juk őket a mű al ko tá sok kal. 

Ha tá so kat hoz ha tunk lét re, ame lyek szép sé get, esz té ti kai ér zést ge ne rál nak a lé lek -

ben. Ha kom mu ni ká ci ón kat mű al ko tás sá tesszük, ak kor az si ke re sebb lesz, mi ma -

gunk és cél kö zön sé günk is job ban fog ja ma gát érez ni. Ha jó ér zés áll elő, ha a szé pet 

ta pasz tal juk, az élet mi nő sé ge és a vi lág le het jobb. 

Az em ber tu da tos lény ként pró bál ja kör nye ze tét, sa ját cse lek vé se it, kom mu ni -

ká ci ó ját meg ér te ni és tu da to san ve zé rel ni. Nem csak mű vé sze tet pro du ká ló, de fo -

ga lom hasz ná ló lé te ző is. Fo gal ma kat hasz nál a vi lág gal és az em be ri kör nye zet tel 

va ló „egyez ke dés” so rán. A fo gal mi ala pú kö zös sé gi interakcióban sza va kat és mű -

al ko tá so kat hasz nál. A mű vész sa ját tu da ta, lel ke, kognitív és neuronális fel épí té se, 

mű kö dé se ré vén hoz lét re mű al ko tást, rész ben an nak kö vet kez mé nye ként, hogy 

meg mu tas sa, ki te gye, kom mu ni kál ja azt, amit vég be vitt, amit vég be visz, vagy amit 

el ér ni akar. Mi köz ben a mű vé szet és a kommunikáció egymástól köl csö nö sen füg -

ge nek, van egy har ma dik fak tor: ön ma gunk ki fe je zé sé re, a mű vé szet re és a kom -

mu ni ká ci ó ra va ló vágy. 

 

 

Egyál ta lán meg kell ha tá roz ni a mű vé sze tet? 
 

A kér dés nagy vo na lak ban ugyan azt je len ti, mint ha azt kér dez nénk, tud nunk kell, 

mi a mű vé szet? Tud hat juk? Szük sé günk van ar ra, hogy tud juk? Vá gyunk ar ra, hogy 

tud juk? Van va la mi hasz na, ér tel me szá munk ra, ha ren del ke zünk meg ha tá ro zás sal? 

A vá lasz ezek re a kér dé sek re a kon tex tus tól függ. Meg kell ha tá roz nunk az evést 

és az ételt ah hoz, hogy en ni tud junk? De fi ni ál nunk kel le ne a moz gást? Ah hoz, hogy 

al ko tó vagy be fo ga dó mű vé szek le gyünk, nincs szük ség a mű vé szet de fi ni á lá sá ra. 

Más részt, fo ga lom hasz ná lók ként szük sé günk van ar ra, hogy be szél jünk az evés -

ről, a moz gás ról, a mű vé szet ről, hi szen tu dunk ró luk, és nem te het jük meg, hogy tel -

je sen hall gas sunk ró luk. Fo ga lom hasz ná ló ként azt is sze ret nénk tud ni, hogy mi re 

hasz nál juk, min gon dol ko dunk, mi ről be szé lünk se gít sé gé vel. Nem szük sé ges vá la -
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szol nunk a kér dés re, hasz nos-e meg ha tá roz nunk te vé keny sé ge in ket. Ezek re sen ki 

nem tud ad ni vég ső, ha tá ro zott vá laszt. Szá munk ra hasz nos le het be szél ni ró luk, és 

a fo ga lom hasz ná lat, a fo ga lom fo gyasz tás és a fo ga lom al ko tás ér de ké ben akár meg -

ha tá ro zá suk ra is kí sér le tet te he tünk. Nem tu dunk fo gal mak nél kül él ni, min dent kon -

ceptualizálunk, ami kö rül vesz ben nün ket, vagy ami bennünk van. A fogalmiasítás 

hasz nos nak bi zo nyult szá munk ra, el té rő en a tig ri sek től vagy az egy sej tű ek től, va gyis 

min den egyes fo ga lom meg ha tá ro zá sa hoz zá já rul hat eh hez a hasz nos ság hoz. Nem 

kell min den ki nek ez zel fog lal koz nia, hi szen a mű vé szet ak tív és passzív mó don is 

mű vel he tő min den meg ha tá ro zás nél kül. Rá adá sul még sen ki nem állt elő egy min -

dig és min den ki re ér vé nyes meg ha tá ro zás sal. Va ló szí nű leg ilyen nem is le het sé ges. 

A tu do mány ban, tech no ló gi á ban, jog ban, gaz da ság tu do mány ban ta lán más a hely zet. 

A mű vé sze tet nem kell meg ha tá roz ni, de le het sé ges foglalkozni kon cep ci ó já val, 

amely hasz nos le het a mű vé szet ről va ló írás, gon dol ko dás, be szél ge tés so rán. Te o -

re ti ku sok és fi lo zó fu sok szám ta lan szor pró bál ták a fo gal mat rög zí te ni, mi köz ben 

kö zü lük so kan úgy vél ték, nyu god tan ma gá ra hagy hat juk a mű vé sze tet, ele gen dők 

szá má ra sa ját for rá sai, nem szo rul rá el mé le ti okos ko dók bár mi lyen bá bás ko dá sá -

ra is. De fi ní ci ónk nél kül ugyan úgy ha lad ni fog a ma ga út ján, mint ve le. A mű vé szi 

te vé keny ség re az el mé let nek nincs köz vet len ha tá sa, bár az is meg tör tén het, hogy 

bi zo nyos mű vé szek ép pen te vé keny sé gük el mé le ti meg kö ze lí té sé ből vagy an nak 

kü lön fé le meg kö ze lí té sé ből nyer nek ih le tet. 

A Stanford En cik lo pé dia em lí tett cik ke így kez dő dik: „A kor társ fi lo zó fi á ban vi ta -

tott a mű vé szet de fi ní ci ó ja (1). Azon is vi tat koz nak, hogy egyál ta lán le het-e de fi ni -

ál ni (2). Nem értenek egyet a mű vé szet meg ha tá ro zá sá nak fi lo zó fi ai hasz nos sá ga 

vo nat ko zá sá ban sem.”4 

A de fi ní ció vi ta tott (1), és ez a tény nem lep het meg ben nün ket, hi szen a mű vé -

szet a sza bad ság köz vet len és ere de ti ki fe je ző dé se. Az ideg rend szer, a kognitív 

struk tú rák és ka pa ci tá sok a tu dat és a lé lek spon tán ak ti vi tá sá nak ered mé nye. Ahol 

pe dig sza bad ság van, ott kü lönb sé gek, el té ré sek, vi ták is van nak. Nem mint ha a sza -

bad ság gal ren del ke ző bár mit meg te het ne, ha nem mi vel a sza bad ság a kép ze lő e rő, 

a cse lek vés, a meg ér tés és a fo ga lom al ko tás vég te len le he tő sé ge it biz to sít ja. 

A sza bad ság vég te len, de nem ha tár ta lan. Bár a cse lek vé sek vál to za tos sá ga meg -

szám lál ha tat lan, a sza bad ság még is alá ren delt bi zo nyos ha tá ro ló kö rül mé nyek nek. 

Elő ször is a sza bad ság nem sza bad ön ma gá tól. Egyet len sza bad sze mély sem sza bad 

sa ját sza bad sá gá tól. Az azo nos ság és az ellentmondásmentesség té te le a sza bad ság 

fö lött áll nak. Ál ta lá no san a lo gi ka és a racionalitás sza bá lyai je len tik a sza bad ság 

ha tá ra it. A ter mé szet és a nyelv tör vé nyei, a tár sa da lom tör vé nyei és még sok más 

tör vény is. 

A sza bad ság nak ra ci o ná lis, kognitív, nyel vi szer ke ze te van és a sza bad ság sa ját 

szer ke ze té től nem sza bad. Ezek ír ják elő, hogy mi le het sé ges és mi nem ra ci o ná lis 

vagy kognitív ér te lem ben. 

A mű vé szet mint a sza bad ság ki fe je ző dé se túl lép het lo gi kán, racionalitáson, ter -

mé sze ten, nyel ven és tár sa dal mon. A mű vé szet be li sza bad ság szé le sebb, mint a fo -
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gal mi sza bad ság. A mű vé szet nincs alá ren del ve a fo gal mi ké pes sé gek nek, a kép ze lő -

e rő a fo gal mak előtt és nél kül is ké pes mű köd ni. A mű vé szet olyat is tud ten ni, amit 

a fo gal mak nem. A de fi ní ci ók vi szont a fo gal mak sa ját jai. Ép pen ezért nem egy sze rű 

be lát ni, ho gyan le het ne fo gal mak kal meg ha tá roz ni va la mit, ami bár mi kor nem fo gal -

mi vagy ép pen fo gal mi sá gon túl lé vő. Azért „bár mi kor”, mert a mű vé szet mo zog hat 

akár a fo gal mi tar to má nyá ban is. 

Már eb ből is sejt he tő, hogy a mű vé szet ről ad ha tó vagy adott bár mely de fi ní ci ó -

nak el lent mon dá sos nak és vi ta tott nak kell len nie és akár min den ko ráb bi meg ha tá -

ro zás tól el té rő le het. 

De fi ni ál ha tó-e a mű vé szet? (2) Ha son ló kat mond ha tunk ar ról, hogy egyál ta lán meg 

le het-e mon da ni, „mi a mű vé szet?”. Hasz nál juk a „mű vé szet” szót, és el kell ma gya -

ráz nunk, hogy mit te szünk ve le. Be szél ge té sek, vi ták össze füg gé se i ben al kal maz zuk, 

hogy meg ért sük tár gyun kat és egymást. Va la mit gon dol nunk kell, ami kor ta lál ko zunk 

ve le, és ez a pil la nat nyi de fi ní ci ónk. Hasz nál ni egy szót an nak azon na li meg ha tá ro -

zá sát je len ti, vagy leg alább is an nak fel té te le zé sét, hogy meg ha tá roz ha tó, és hasz -

ná la tunk e meg ha tá ro zás nak meg fe lel, vagy akár ép pen a hasz ná la tot tart juk a meg -

ha tá ro zás nak. Még ha va la ki azt is mond ja, hogy a mű vé szet nem meg ha tá roz ha tó, 

ami kor ezt ki mond ja, mon da tá nak értelmet tu laj do nít, va la mit tesz fo gal má val, és 

ez a meg ha tá ro zás, mi köz ben eset leg azt ál lít ja, hogy a mű vé szet nem de fi ni ál ha tó. 

Ha nem meg ha tá roz ha tó, nem mond ha tó, mert a kon tex tus be li mon dás ma ga meg -

ha tá ro zás. Kon tex tus nél kül sem mit nem le het mon da ni. Ha nem meg ha tá roz ha tó, 

ak kor ki mon da ni sem le het. A be széd ben pe dig hasz nál ni sem le het. Egyéb ként per-

formatív el lent mon dás ba ju tunk. Azt mond juk, hogy nem mond juk. Be szé lünk ró la 

úgy, hogy nem be szé lünk. Ki mon dá sá val azt tesszük, hogy nem tesszük. Ha a mű -

vé szet ről be szé lünk, va la hogy meg ha tá roz zuk, te hát nem le het ki mon da ni, hogy  

a mű vé szet nem ha tá roz ha tó meg. 

Fi lo zó fi ai hasz nos ság? (3) A fi lo zó fia min den ről szól a le he tő leg ma ga sabb szin -

ten, a leg ál ta lá no sabb, kép zett mó don. A min den na pi kom mu ni ká ci ó ban be szé lünk 

mű vé szet ről, mi vel min den hol ta lál ko zunk ve le. Be szél ge té sek tár gya, ezért a fi lo -

zó fia tár gya is. 

 

 

A mű vé szet meg ha tá ro zá sá nak kö ze ge 
 

A mű vé szet meg ha tá ro zá sá nak ren ge teg kény sze rí tő ere je van. Meg ha tá roz ha tat -

lan so ka sá gú, sza bad ság ban fo gant al ko tás ra kell vo nat koz nia, te hát hor doz nia kell 

a sok fé le sé get és a meg ha tá roz ha tat lan sá got. Meg ha tá roz ha tat lan meg ha tá ro zás. 

Adaijan tíz kény sze rí tő erőt so rol föl a fo ga lom kö rül ha tá ro lá sá ra, de eze ket öt re 

re du kál hat juk. 

 

1.  Intencionalitás. Mű vé szi al ko tá sok nak te kint jük azo kat, ame lye ket esz té ti kai szán -

dék kal hoz tak lét re. Ese ten ként ter mé sze ti ese mé nyek nek és el mé le ti en ti tá sok -

nak (bi zo nyí té kok, ma te ma ti kai el mé le tek) is le het nek esz té ti kai ér té ke ik. A ter -

mé szet bár mely tár gyát ki emel het jük, sa já tos össze füg gés be he lyez het jük, és 

mű al ko tás rang já ba emel het jük. Mű vé szi tárggyá vál hat va la mi pusz tán a be fo -
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ga dás, a cso dá lat ál tal. Eb ben az eset ben a re cep ció, a sa ját ér te lem adás ré vén 

te kint het jük mű al ko tás nak. Mű vé szi mi vol ta ana lóg, ha son la tos az intencionali tás 

ál tal al ko tott hoz, de még sem az. 

2.  Idi o szink rá zia. A mű vé szet tár gyai egye di ek, meg is mé tel he tet le nek, idio szink ra -

ti ku sak, nem ha son lí ta nak egyet len tárgy cso port hoz vagy tárgy faj hoz sem, amit 

a ter mé szet ben ta lá lunk. Azért és úgy hoz ták őket lét re, hogy min den más tól, 

min den egyes más tól kü lön böz ze nek. 

3.  Nem esz té ti kai funk ci ók. Mű al ko tá sok nak le het nek, de nem kell, hogy le gye nek 

nem esz té ti kai funk ci ó ik (po li ti ka, val lás, üz let). 

4.  Normativitás. 

    4.1. He te ro gén normativitás: mo rá lis, po li ti kai, val lá si ér té kek. 

    4.2. Au to nóm normativitás: a mű vé szi al ko tás és/vagy re cep ció új for mái és tör -

vé nyei. A mű vé szet fo lya ma to san vál to zik, új mű fa jo kat, for má kat, stí lu so kat, 

ér zé keny sé ge ket hoz lét re. 

    4.3. Vál to zó normativitás: kü lön bö ző idők ben és más in téz mé nyek ben egyes al -

ko tá so kat te kint het nek mű al ko tás nak vagy sem. 

5.  In téz mé nyek. Sok kul tú rá ban van nak mű vé sze ti in téz mé nyek (is ko lák, kiállítások, 

kon cert ter mek, mú ze u mok, ku ta tó in té ze tek), ame lyek sem mi kül ső célt nem szol -

gál nak ma gán a mű vé sze ten kí vül. 

 

 

Klasszi kus meg ha tá ro zá sok 
 

A meg ha tá ro zá sok ál ta lá ban ki vá lasz tott tu laj don sá gon vagy tu laj don sá go kon ala -

pul nak. Meg je le ní tés, ki fe je zés és for má lis je gyek az ál ta lá no san is mert kri té ri u mok. 

Ezek kel az a ne héz ség, hogy egy részt túl sá go san is egy-két össze füg gés re re du kál ják 

a mű vé sze tet, más részt nem elég gé ké pe sek meg kü lön böz tet ni az egyes al ko tá so -

kat. A mű vé szet több, mint bár mi lyen fel so rolt jegy hal maz, és min dig ta lál ha tunk 

olyan dol go kat, ame lyek a fel té te lek né me lyi két ki elé gí tik anél kül, hogy mű al ko tá -

sok len né nek. 

Pla tón a mű vé szet alá ren de lő el mé le tét dol goz ta ki, amely sze rin te a va ló ság meg -

je le ní té sé nek meg je le ní té se. A leg ma ga sabb és va ló di lé te zők az esz mék és a for mák. 

A fi zi kai tár gyak ezek után za tai, és a má sod la gos va ló sá got ké pe zik. A mű vé szet  

a fi zi kai dol go kat utá noz za, va gyis a mű al ko tás a va ló ság után zá sá nak má sod la gos 

meg je le ní té se. A mű vé szek nem tud ják va ló já ban mit tesz nek, hi szen túl messze 

van nak a lé te ző for mák tól. A köl tő nek nincs fenn ha tó sá ga ver sei meg ér té sé ben és 

elem zé sé ben. A fi lo zó fus fe la da ta, hogy ér tel mez ze, el ma gya ráz za, mi mon da tik ki 

benne. 

Kant kognitív fi lo zó fi á ját kri ti kai fi lo zó fi á nak ne ve zi és az em be ri el me ere jét 

vizs gál ja, ami vel tu dást gyűjt, cse lek szik, mű vé sze tet és val lást hoz lét re. A tu dat 

pro duk tu mai, en nél fog va ere de tü ket a kognitív ké pes sé gek ben kell ke res ni. A tu dás 

az el me nyi tott struk tú rá i ból ered, ame lyek a meg is me rés fel té te lei. Ezek nél kül 

nincs tu dás. Igaz tu dás a kognitív ké pes sé gek he lyes hasz ná la tá ból ered. A he lyes 

hasz ná la tok pe dig a szer ke zet mű kö dés mód já nak fel tá rá sá ból ered nek. Az el me 

nem csak meg is me ri a vi lá got és tud ró la, ha nem cse lek szik is benne. A cse lek vés jó 
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vagy rossz le het. Az ab szo lút jó a jó aka rat, amely tisz ta racionalitás, és amely a jó 

cse lek vés for má lis fel té te le it ön ma gá ban ke re si. A gya kor la ti racionalitás, a ra ci o -

ná lis szub jek tum cse le ke de te a vi lág ban a má so dik kri ti ka tár gya. 

A har ma dik kri ti ka, Az ítélőerő kri ti ká ja szin tén is me ret el mé le ti mű, amely még is 

a szép kér dé sé hez ve zet. A mű al ko tás jel lem ző je a szép ség. Nem gondolkodással, 

ha nem kognitív erő fe szí té se ink kel ju tunk hozzá, ami kor meg akar juk is mer ni a vi -

lá got. Ezen erő fe szí té sek so rán e ké pes sé gek meg érin tik sa ját hor do zó szub jek tu -

mu kat, to váb bá egyik ké pes ség a má si kat. Ha har mó nia ér zé se ke let ke zik a kü lön -

fé le ké pes sé gek és a szub jek tum köz ti vi szony ból, ak kor biz to sak le he tünk, hogy 

„igaz mó don” is mer jük a va ló sá got és eb ben a har mó ni á ban meg ta pasz tal juk a szép -

sé get. A szép ség a kognitív har mó nia fel is me ré se még min den fo gal mi ki fe je zés vagy 

ki fe je ző dés előtt. A szép íté le tek a vi lág ról va ló fo gal ma ink fej lő dé si fo lya ma tá nak 

ré szei, ami kor a fo ga lom fej lesz tő ké pes sé gek egymást és a szub jek tu mot meg érin tik. 

Min den zse ni a li tá sa mel lett Kant kognitív esz té ti ká ja nem se gít köz vet le nül a mű -

al ko tá sok elem zé sé ben, ha nem a mű al ko tás ere de té nek az el me struk tú rá i ra épí tett 

ma gya rá za ta. 

Hegel sze rint a mű vé szet az ab szo lút igaz ság ki fe je ző dé se. Nem éri el a fi lo zó -

fi át és a val lást, mi vel nem fo gal mi. 

John Dewey, a klasszi kus prag ma ti kus fi lo zó fia fő gon dol ko dó ja a mű vé sze tet az 

em ber nek a kör nye zet tel tör té nő sa já tos interakciójaként fog ja föl. Az em be rek meg -

küz de nek a vi lág gal, hogy meg kap ják, amit akar nak. Az Ame ri kai Egye sült Ál la mok 

al kot má nyá nak fel té te lei mel lett, ame lyet ő a vi lág nyol ca dik cso dá já nak tart, az 

em be rek min den fé le ak ti vi tás ban sza ba don kí sér le tez het nek, és ez így van az esz -

té ti kai pro duk ci ó val is. A mű vé szet se gít het, de nem szük ség sze rű en, hogy új struk -

tú rá kat és esz mé ket fej lesszünk, ame lyek jobb együtt mű kö dést ered mé nyez nek  

a vi lág gal és segítenek jobb és szí ne sebb tár sa dal mat lét re hoz ni. Esz té ti kai ta pasz ta -

lat ról be szél, de nem pró bál ko zik mé lyebb ma gya rá zat tal. Mű vé szet az, amit an nak 

tar tunk. A mű vé sze ti ta pasz ta lat nincs tel je sen el kü lö nít ve a hét köz na pi tól, ha nem 

fo lya ma tos ve le. Az a fe la da tunk, hogy a mű al ko tá sok ál tal ben nün ket ért ta pasz -

ta la to kat kap cso lat ba hoz zuk a hét köz na pi cse le ke de tek kel, ese mé nyek kel és szen -

ve dé sek kel. A fe la dat azon ame ri kai pol gá rok nak szól, akik meg van nak győ ződ ve, 

hogy a for má lis egyen lő esé lye ken ala pu ló tár sa dal mi be ren dez ke dés a leg jobb, ezt 

már jo gi lag le is cö ve kel ték, és ezen túl fő fe la da tuk az iga zsá gos ság fe let ti tör vé -

nyes őr kö dés mel lett a tár sa dal mi élet és egyé ni élet esz té ti zá lá sa. En nek lesz egy 

fél év szá zad dal ké sőb bi fo lyo má nya, ame lyet Wolfgang Welsch a tár sa da lom fel -

szí ni és mély esztétizálásának ne vez. Dewey egyik kö ve tő je, Monroe Beardsley 

sze rint az a mű al ko tás, amely nek ele mei olyan el ren de zés ben van nak, hogy az em -

ber re va ló ha tá sa esz té ti kai jel le gű.5 

A má so dik vi lág há bo rú után a szkep ti ciz mus a mű vé szet meg ha tá ro zá sá nak ve -

ze tő el mé le te lett. A ze nei, fes té sze ti, szín há zi kí sér le tek azt mu tat ták, hogy a mű -

vé sze tet nem le het fo gal mi rab ság ban tar ta ni. Ez ugyan is a kép ze lő sza bad sá gá nak 

kor lá to zá sát je len te né. Ah hoz, hogy sza bad és jövőirányultságú mű al ko tá so kat 
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hoz zunk lét re, nincs szük ség fo gal mi rá cso zat tal vé dett bör tö nök re. Jobb, ha fo lya -

ma tos fél re ér tés ben, más hogy ér tés ben, új ra ér tel me zés ben va gyunk a mű vé szet -

ben, mint ha egyet len és vég ér vé nyes meg ér tés re jut nánk. 

 

 

Ké tel ke dés a meg ha tá ro zás le he tő sé gé ben 
 

A szkepicizmus alap ve tő fi lo zó fi ai be ál lí tott ság a kez de tek óta. Va jon mi az igaz ság? 

Mi a va ló ság iga zi ter mé sze te? Lát juk? El gon dol juk? Lát juk és el gon dol juk? Egyál -

ta lán el tud juk gon dol ni? Van mit el gon dol ni? A kér dé sek a vég te len be men nek, és 

a fi lo zó fia, ez a kü lö nös va la mi, ami egy szer re tu do mány és egy szer re mű vé szet, 

mind ket tő és egyik sem, fo lya ma to san eh hez ha son ló kér dé se ket tár gyal. Ugyan még 

egyet len kér dést sem vá la szolt meg vég ér vé nye sen, de vég te len mér ték ben já rult 

hoz zá a gon dol ko dás fi no mo dá sá hoz, ne me se dé sé hez, strukturálódásához, a tu do -

má nyok, a mű vé sze tek, a kul tú ra és a ci vi li zá ció ta go ló dá sá hoz. 

A fi lo zó fia mint ön tu da tos, ön vizs gá ló, tör té net tu da tos gon dol ko dás mód vég ső 

so ron a fo gal mak kal fog lal ko zik. Bár vi tat koz nak azon, hogy mik a fo gal mak, vagy 

akár mit je lent fo gal mak kal ren del kez ni, de sen ki nem ké tel ke dik ab ban, hogy a fo -

gal mak a tu dat ban (is), a tu da tok közt (is), az em ber és a vi lág közt (is) mű köd nek. 

Ha úgy tet szik, eze ken a „he lye ken” van nak, mert sem mi sem tud mű köd ni, ami nincs 

a mű kö dés he lyén, bár mi is le gyen ez a tér, va ló sá gos, kép ze let be li, nyel vi vagy men -

tá lis. Nem tu dunk ki lép ni fo gal mi vi lá gunk ból, össze füg gé se ink ből. A fo gal mak nak 

hi bá ik van nak, ne he zen fel tár ha tó össze füg gé se ik, hasz ná ló és ér tel me ző kö zös sé -

gek től va ló füg gé se ik, a fi lo zó fu sok nak is fe la da ta ezek fel tá rá sa. A fi lo zó fi á ról al -

ko tott egyik szé les kör ben el fo ga dott né zet, hogy a fo gal ma ink kal kell dol goz nunk, 

min den te vé keny sé günk fo gal mak kal kap cso la tos, így nem ke rül het jük meg őket, és 

meg kell pró bál nunk a leg job bat ki hoz ni. A vég ső szkep ti ku sok a fi lo zó fu sok ki sebb -

sé gi cso port ját ké pe zik, azt ál lít ják, hogy egyet len te rü le ten sem tud juk el ér ni az 

igaz sá got. 

Lé tez nek ál ta lá nos és kü lö nös szkep ti ku sok. Ál ta lá nos szkep ti ciz mus le he tet len -

ség performatív el lent mon dás mi att. Az ál ta lá nos szkep ti kus nem tud ja ki mon da ni 

alap té te lét, hi szen an nak vo nat ko zá sá ban is szkep ti kus nak kell len nie, va gyis nem 

hi het benne. Ha ha tá ro zot tan ál lít ja, ak kor nem le het ál ta lá no san szkep ti kus. Leg -

alább egy ki je len tést igaz nak tart. A par ti ku lá ris szkep ti kus sze rint lé tez nek az em -

be ri tu dás nak olyan te rü le tei, ame lye ken nem tu dunk biz tos és meg ala po zott tu -

dás ra jut ni. A par ti ku lá ris szkep ti ciz mus fo gal mi vagy ér zé ki le het. Az el ső sze rint 

a fo gal mak az adott te rü le ten nem tud nak biz tos és igaz tu dást nyúj ta ni. Az ér zé ki 

szkep ti ku sok sze rint nem bíz ha tunk ér zé ke ink ben. A par ti ku lá ris szkep ti ciz mus a tu -

dás egy bi zo nyos te rü le té re vo nat ko zik, és mint ilyen, akár a tu do má nyos fej lő dés 

mo tor ja is le het. A tisz ta szenzoriális szkep ti ciz mus le he tet len, mi vel fo gal mak nél -

kü li len ne, ezért nem gon dol ha tó és nem mond ha tó ki. Ha ki mond tuk, ha be szé lünk 

ró la, ak kor már kon cep tu á lis. Amint Kant rá mu ta tott, az ér zé ke ink nem, csak a fo -

gal ma ink tud nak meg csal ni ben nün ket. 

Mi köz ben a mű vé szet tel ér zé ke ink ál tal ta lál ko zunk, vagy a mű vé sze tet ezek 

igény be vé te lé vel hoz zuk lét re és fo gyaszt juk, nincs ar ra szük ség, hogy ér zé ki be -
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nyo má sa in kat vagy a kép ze lő e rő ál tal az ér zé ki ség ben lét re ho zott struk tú rá kat fo -

gal mi szint re hoz zuk. A mű vé szet ben nem kell el mon da ni, el ma gya ráz ni, mit lá tunk, 

hal lunk vagy ol va sunk. A mű vé szet meg érin ti ér zé ke in ket, kép ze lő e rőn ket, és ál ta -

luk ha té kony: nincs a fo gal mak ra, sőt a sza vak ra sem fel tét le nül rá szo rul va. An nak 

el le né re, hogy fo gal mi ké pes sé ge ink is megérintődnek, ez nem ugyan az az érin tett ség, 

mint a hét köz na pi meg is me ré si, vi lág fel tá rá si fo lya ma tok ban vagy a tu do mány ban. 

Az érin tés és a bel ső fo lya ma tok me cha ni ká já nak kö vet kez mé nye ként tud juk, 

hogy lé te zik mű vé szet, de an nál töb bet nem tu dunk, hogy meg érint ben nün ket és 

hat ránk és bennünk. Ez ta gad ha tat lan, és még ha nem is tu dunk ab szo lút és ál ta -

lá nos meg ha tá ro zást ad ni a mű vé szet ről, hasz nál juk a mű vé szet fo gal mát és be -

szél nünk kell mű vé szi ta pasz ta la ta ink ról, a ha tá sok ról, ame lye ket az em be rek re,  

a tár sa da lom ra, a nyelv re és fo gal ma ink ra gya ko rol. 

Par ci á lis szkep ti ciz mus a mű vé szet meg ha tá ro zá sá val kap cso lat ban azt je len ti, 

hogy nem tud juk egy szer és min den kor ra meg ha tá roz ni. Ha son ló ez a meg ha tá roz -

ha tat lan ság ah hoz, hogy azt sem tud juk, mi is va ló já ban az em ber. A tu do má nyok 

ar ra tö rek sze nek, hogy meg ért sék az em bert. Ne u ro ló gu sok sze rint an nak el le né re, 

hogy sok kal töb bet tu dunk az em ber agyá ról és ideg rend sze ré ről, mint bár mi kor 

ko ráb ban, egy re in kább sejt jük, hogy mi lyen vég te len nek tű nő tá vol ság ban va gyunk 

egy tel jes nek mond ha tó meg ér tés től. Azt sem tud juk, mit is je len te ne a tel jes meg -

ér tés, és mi lyen kri té ri u mok sze rint tud nánk ki je len te ni, hogy „most” tel je sen meg -

is mer tük az em bert. A mű vé sze tet meg ér te ni ugyan olyan ne héz, mint ma gát az 

embert. A mű vé szet fogalom előtti, gondolkodás előtti, fi lo zó fia és tudomány előtti 

em be ri te vé keny ség, mely olyan mé lyen azo nos az em ber rel, hogy az em ber és  

a mű vé szet meg ér té se kéz a kéz ben jár, és el vá laszt ha tat la nul össze függ. Ak kor is, 

ha a ket tő fel tá rá sa mód szer ta ni lag igen gyak ran tel je sen kü lön bö ző, és nyel vi leg 

egymásra re du kál ha tat lan nak fel té te le zett úton jár. 

A mű vé szet meg ha tá ro zá sa ese té ben a szkep ti ku sok azt ál lít ják, hogy a mű al ko -

tá sok elő ál lí tá sá nak és be fo ga dá sá nak sa já tos és egye di kö rül mé nyei mi att nem le -

het sé ges egyet len meg ha tá ro zás, a mű vé szet nek nincs egyet len fo gal ma. Kö ves sük 

is mét a Stanford En cik lo pé di át, ahol a mű vé szet meg ha tá ro zá sá val kap cso la tos 

szkep ti ciz mu sok ti po ló gi á ját ta lál hat juk! Né mi leg vál toz ta tok a cso por to sí tá son, mi -

vel egyes tí pu sok má sok ra ve zet he tők vissza. 

Wittgenstein azt ál lít ja, hogy a mű vé szet nek ren ge teg egymással össze nem egyez -

tet he tő for má ja van, ezért nem le het kö zös ne ve ző re hoz ni.6 M. Weitz Witt gensteint 

kö vet ve be ve ze ti a nyi tott fo ga lom pa ra dig má ját. Egy fo ga lom ak kor nyi tott, ha re -

ferenciális po pu lá ci ó ja vál to zá sa ese tén ma ga a fo ga lom is meg vál toz tat ha tó. Ha nem 

en ge dé lyez zük a vál to zást, ak kor a fo gal mat zárt nak te kint het jük.7 

A mű vé szet de fi ni á lá sá nak egy má sik vissza uta sí tá sa (2) az, hogy min den meg -

ha tá ro zás bi zo nyos nyelv vel tör té nik, és így ele ve fel van tölt ve a hoz zá tar to zó 

fo gal mi sé má val, me ta fi zi ká val és is me ret el mé let tel. Mi vel nincs egyet len min den ki 
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ál tal el fo ga dott fo gal mi és metafogalmi, me ta fi zi kai ke ret, így nem is le het ál ta lá nos 

meg ha tá ro zást ad ni. Ezt a fel fo gást az zal le het bí rál ni, hogy mi u tán nincs uni ver -

zá lis nyel vünk, így nem tu dunk egye te mes de fi ní ci ót ad ni, nem csak a mű vé szet ről, 

de sem mi ről sem. Min den meg ha tá ro zás kontextusfüggő. Nem te he tünk más ként: 

gon dol ko dá sunk, nyel vünk ál lan dó an össze füg gé sek há ló já ban mo zog. Ko mo lyan és 

ér tel me sen csak egy nyelv ben és kon tex tus ban tud ak tív len ni. En nél fog va meg ha -

tá ro zá sok le het sé ge sek egy bi zo nyos kon tex tus ban, nyelv ben, me ta fi zi ká ban és 

isme ret el mé let ben. Ezek től füg get le nek nem le het nek, min dig ilyen ke re tek re han -

gol tak. 

Szá mos mű vé szet tör té nész sze rint (3) amit a mű vé szet meg vál to zá sá nak tar tunk, 

az va ló já ban új mű vé szi for mák meg je le né se, mi köz ben a ré gi ek el tűn nek. Eb ből 

adó dó an nem le het egye te mes meg ha tá ro zás. Ahogy a mű vé szet meg ha tá ro zá sa 

fo gal mi sé mák tól függ, ugyan úgy függ a tör té ne ti hely zet től, a kul tu rá lis for mák vál -

to zá sá tól. Er re a fel ve tés re azt le het vá la szol ni, hogy min den tör té ne ti meg ha tá ro zás 

ide ig le nes, sa ját ide jé től függ, an nak gondolkodásmódjától, vi lág lá tá sá tól, nyelv -

hasz ná la tá tól. 

Mar xis ták (4) mint mű vé szet tör té ne ti relativisták sze rint a mű vé szet az em be ri -

ség tör té ne te so rán el nyo mó ide o ló gi ák meg nyil vá nu lá sa. Sze rin tük nincs ér dek -

men tes mű vé szet, min den mű vé szet a ha tal ma sok ke zé ben va la mi lyen tár sa dal mi 

vagy gaz da sá gi ér de ket szol gál. Ez zel az ér tel me zé si szem pont tal nem csak azt nem 

tud ják meg ma gya ráz ni, hogy mi ért van az, hogy a mű vé szek igen gyak ran pénz ügyi 

és gaz da sá gi szem pont ból sze gény nek, ha ta lom nél kü li nek, po li ti kai kap cso la tok híján 

le vők nek számítanak, ha nem rá adá sul nem fél re ér tik, ha nem tel je sen nem ér tik az 

ér dek men tes ség fo gal mát, ahogy azt ere de ti leg Immanuel Kant ve zet te be a mű vé -

szet ér tel me zé sé be. Az ér dek és az ér dek men tes ség va ló já ban ma gas abszt rak ci ós 

szin ten és köz ve tett úton ért he tő fo gal mak, ame lyek ma gya rul he lye sen ér dek lő dés 

és ér dek lő dés men tes ség ér tel mé ben for dí tan dók (Interesse, Desinteresse). Ezek nek 

sem mi kö zük nincs a gaz da sá gi, tár sa dal mi vagy po li ti kai ér de kek hez. A mar xis ta 

mű vé szet el mé let egé sze fo gal mi fél re ér té sen ala pul. A fe mi nis ta mű vé szet el mé let 

nagy részt a mar xis ta el mé let egyik al osz tá lya, amennyi ben a mű vé sze tet szin tén  

a ha tal mi vi szo nyok alap ján ér tel me zi. 

 

 

Kor társ meg ha tá ro zá sok8 
 

A Stanford Encyclopedia kor társ művészetmeghatározási ti po ló gi á ja sze rint kon -

ven cionalista, funkcionalista és hib rid (diszjunktív) de fi ní ci ók van nak. A konvencio -

na lista meg ha tá ro zás al osz tá lyai az in téz mé nyi és a tör té ne ti de fi ní ci ók. 
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Konvencionalista, in téz mé nyi de fi ní ci ók 
 

Az in téz mé nyi meg ha tá ro zá sok ala pí tó ja Arthur Danto. A mű vé szi al ko tá sok ra a kö -

vet ke ző jel lem ző ket azo no sít ja. (1.) A mű al ko tás nak tár gya van (ahogy ő mond ja, 

„ala nya”: subject), (2.) stí lu sa: egy né ző pont vagy be ál lí tó dás, amely a tárgy ra irá nyul, 

(3.) re to ri kai el lip szis, amely üres te ret hagy, amit a pub li kum tölt be, (4.) tör té ne ti 

hát te re van, amely le he tő vé te szi, hogy be szél jünk ró la és ér tel mez zük. Kriti ku sai 

sze rint az ér tel me zés is le het mű al ko tás, de ne kik vi szont azt le het vá la szol ni, hogy 

lé tez nek olyan ér tel me zé sek, ame lyek nem mű al ko tá sok. Egyes ál lí tá sok sze rint ha -

tal mi po zí ci ó tól függ an nak el dön té se, hogy mi al kot ja a mű vé szet tör té ne tet. Er re 

vi szont az vá la szol ha tó, hogy a mű vé szet iránt ér dek lő dő kö zön ség min den to váb bi 

disz kusszió nél kül el tud ja dön te ni, hogy a múlt ban mely mű al ko tá so kat fogad el és 

mit te kint mű al ko tás nak. Az em ber ma ga tud ja, hogy mi tet szik ne ki, és az ízlésdik ta -

túrát bár mi kor visszautasíthatja. Van olyan vé le mény is, hogy Danto meg ha tá ro zá sa 

nem ér vé nyes a ze né re, mi vel nincs sze man ti kai rend je. A ze nei stí lus, tárgy, re tori -

 kai el lip szis és a tör té ne ti hát tér ugyan ak kor ér vé nyes a ze né re és a ze né ben is. 

A konvencionalista institucionalizmus ere de ti kép vi se lő je Ge or ge Dickie. Ko rai 

írá sá ban (1972) azt ál lít ja, hogy a mű al ko tás olyan tárgy, ame lyen egy sze mély kifejt 

bi zo nyos ak ti vi tást, ami nek kö vet kez té ben a be fo ga dó cso port, a mű vé szi világ tet -

szés sel re a gál. A mű vész cél ja, hogy tet szést aras son. Ké sőbb Dickie ötszem pon tú 

meg ha tá ro zást adott (1984). (1.) A sze mély ta nult és tu da tos tech ni ká ja. A mű vész 

lét re hoz za a mű al ko tást és tud ja, hogy ezt te szi, meg van nak az esz kö zei, a tech ni -

kái, hogy ezt te gye. (2.) A szán dék. A mű al ko tást az zal a szán dék kal hoz zák lét re, 

hogy a be mu tas sák a kö zön ség nek. (3.) A kö zön ség fel ké szült és kész egy tár gyat mint 

mű al ko tást be fo gad ni. (4.) A mű vé szi vi lág va la mennyi mű vé szi vi lág rend sze rét 

ma gá ban fog lal ja. (5.) A mű vé szi vi lág rend sze re az a ke ret, amely ben a mű vész be -

mu tat hat ja mű al ko tá sát. 

Egyes kri ti ku sok azt ál lít ják, hogy a mű al ko tás lét re ho zá sá hoz nincs szük ség mű -

vé szi vi lág ra. Ám meg le het kér dez ni, hogy le het va la mi mű al ko tás, ha az al ko tón 

kí vül sen ki nem fo gad ja el an nak? A mű vé szi al ko tás nem autisztikus, ha nem kom -

mu ni ka tív te vé keny ség. Bár nincs szük ség in téz mé nye sí tett mű vé szi vi lág ra, szük sé -

ges, hogy ne csak egy sze mély, az al ko tó is mer je mű vét. Má sok sze rint a kö zön ség 

és a mű vé szi vi lág is kö vet het el hi bát egy mű al ko tás megítélésében. Ugyan ak kor 

itt nem le het olyan mó don té ved ni, mint a ma te ma ti ká ban. A té ve dés nem ré sze  

a mű vé szet nek. Ha mű ve det egy kö zön ség nem fo gad ja el, le het, hogy egy má sik 

el fo gad ja. Ha nem ta lálsz egyet len el fo ga dó kö zön sé get sem, va ló szí nű leg hasz nos 

len ne va la mi más sal pró bál koz nod. 

David Davies meg újít ja a kör kö rös ség től men tes institucionalizmust, azt ál lít va, 

hogy a mű al ko tás egy mű vé szi ál lí tás ból ered, amely hez tud nunk kell, mi te szi a mű -

al ko tást és ho gyan hoz zuk ezt létre a mű vé szi esz kö zök kel. Nelson Goodman el mé -

le tét hasz nál ja, amely sze rint a mű vé szet szim bo li kus9, és egy tárgy ak kor mű al ko tás, 
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ami kor sű rű szin ta xi sa és sű rű sze man ti ká ja van és te le van uta lá sok kal. A mű vész 

a mű vé szi esz kö zök kel al kot, amely az ér dek lő dő kö zön ség szá má ra el fo gad ha tó és 

ért he tő. 

Catharine Abell sze rint az tesz va la mi vé mű vé sze tet, ha az em be rek együtt elhi -

szik, hogy va la mi mű al ko tás. A kö zös ség vagy a tár sa da lom hi te te szi a mű vé sze tet 

in téz ménnyé. Az in téz mény nek bi zo nyos fe la da to kat kell el lát nia, amely a mű vé -

sze tek ese té ben töb bek kö zött po zi tív esz té ti kai mi nő sé gek lét re ho zá sa és köz ve -

tí té se, ér zel mek ki fe je zé se, ér tel mi ki hí vá sok, a kép ze lő e rő ser ken té se. A mű al ko tás 

a mű vé szet mint in téz mény ered mé nye. Az in téz mény mű kö dik és en nek ered mé nye 

a mű al ko tás és a be fo ga dás. E né ze tet az zal bí rál ják, hogy az em be rek gyak ran nem 

is tud ják, mi lyen tár sa dal mi vagy in téz mé nyi fo lya ma tok ré sze sei. 

 

 

Tör té ne ti meg ha tá ro zá sok 
 

A tör té ne ti pers pek tí vák se gít het nek, hogy lás sunk bi zo nyos fo lya ma to kat, fej lő dé -

se ket, a vizs gált tárgy ko ráb bi ál la po ta it. A mű vé szet ese té ben min den elő ze tes 

meg ha tá ro zás nél kül le het sé ges el kü lö ní te ni, hogy mely tár gya kat fo ga dunk el mű al -

ko tás ként. Egy szo bor, egy fest mény, egy ze nei mű ak kor te kint he tő mű al ko tás nak, 

ha a mai mű al ko tás és a múlt be li közt olyan kap cso la tot lé te sí tünk, hogy azt mond -

juk, a mai mű vet azért tart juk mű al ko tás nak, mert azt a má sik, tör té ne ti da ra bot is 

an nak tart juk. Ál ta lá ban nem je lent ne héz sé get fel is mer ni, hogy mi mű al ko tás és mi 

nem. De új ra meg új ra fel tűn nek tár gyak, ame lyek ről nem olyan könnyű dön tést 

hoz ni. 

A tör té ne ti né ző pont tal szem be he lyez he tő, hogy ha va la mit a múlt ban mű al ko -

tás nak tar tunk, amely hez vi szo nyít va va la mit a je len ben is an nak tar tunk, ak kor mi -

ért van eh hez szük sé günk a múlt ra? Csak ko runk vagy ko ráb bi em be rek in tu í ci ó ja 

alap ján tar tunk va la mit mű vé szet nek, in tu í ci ó kat vi szo nyí tunk egymáshoz. De mi ért 

ves sük alá pers pek tí ván kat a múlt nak vagy má sok in tu í ci ó já nak? Ahogy a Stanford 

En cik lo pé di á ban ol vas hat juk, „a tör té ne ti meg ha tá ro zá sok sze rint a mű al ko tá sok 

jel lem zői, hogy sa já tos mű vé szet tör té ne ti vi szony ban van nak bi zo nyos sa já tos ko -

ráb bi mű al ko tá sok kal, és el vet nek min den tör té ne lem fö löt ti mű vé szet kon cep ci ót 

vagy egyál ta lán nem fo gad ják el a »mű vé szi« att ri bú tu mot”.10 De azt ál lí ta ni egy 

ko ráb bi mű ről, hogy mű vé szet, ah hoz szük ség van nem tör té ne ti el kö te le ző dés hez. 

A mű vé szet tör té net és a tör té ne ti meg ha tá ro zá sok nem hoz zák közelebb a mű vé szet 

fo gal mát, csak ah hoz segítenek hoz zá, hogy lát ha tó vá vál jék a mű vé szet és a mű -

al ko tá sok fej lő dé se. 

A tör té né szek sze rint a tör té ne ti művészetmeghatározások nem de duk tí vak, 

hanem in duk tí vak, nem a mű vé szet el vont fo gal má ból in dul nak ki, ha nem kez de ti 

fel té te le zés sel. For má ja sze rint „nézd, ez is egy mű al ko tás, és az is stb.”, de nem 
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adnak pon tos vagy el vont ma gya rá za tot. Így meg ke rül het jük a de fi ní ció lo gi kai 

csap dá it azon az áron, hogy le mon dunk a ha tá ro zott fo ga lom ról. Egyéb ként ha son ló 

ne héz sé gek van nak a tu do má nyok meg ha tá ro zá sá val kap cso lat ban is. Ahogy nem 

tud juk pon to san, hogy mi is a mű vé szet tár gya, nem tud juk egy ér tel mű ér tel me zé sét 

sem ad ni. 

Levinson tör té ne ti-szán dék el mé le ti meg ha tá ro zá sa sze rint a mű al ko tás olyan 

tárgy, ame lyet egyé ni vagy kö zös sé gi be fo ga dás ra hoz nak lét re. Ez a be fo ga dás 

olyan ak tus, amely ko ráb bi mű al ko tás nak ne ve zett tár gya kon gyakorlódott.11 Stock  

tör té ne ti narratívizmust ja va sol: (1.) Kü lön bö ző idők mű al ko tá sai közt bel ső tör té -

ne ti kap cso la tok van nak, (2.) ezek a kap cso la tok ki ala kí tot tak és (3.) ezt a ki ala kí tott -

ságot el is me rik azok, akik e kér dé sek kel fog lal koz nak. E szak em be rek nem fe de zik 

föl, mi a mű al ko tás, de sza kér tel mük és narratívájuk va la mi nek mint mű al ko tás nak 

a fel is me ré sét meg al kot ja.12 

A hisztoricizmus kri ti ká ja pár hu za mos az institucionalizmussal. A tör té ne ti meg -

ha tá ro zá sok for má li sak, nem ka punk sem mi fel vi lá go sí tást a mű vé szet ről, an nak 

mű kö dés mód já ról, di na mi ká já ról, bel ső össze füg gé se i ről. Ezen az úton bár mit meg -

ha tá roz ha tunk, ami tör té ne ti leg ki ala kult. Pél dá ul mond hat juk, hogy a tör té ne lem 

azt je len ti, hogy kü lön bö ző ese mé nyek idő ben össze van nak köt ve és a kap cso la to -

kat lét re hoz ták és a te rü let szak ér tői egyetértenek a kap cso la tok jel le gé ről és ter -

mé sze té ről. Ezen a mó don nem tud juk mi egy ese mény, mit je lent össze kö tött sé gük 

és mi kü lön böz te ti meg az ese mé nye ket a nem ese mé nyek től. 

Szük ség van bi zo nyos érzékenységre, hogy fel is mer jünk egy mű al ko tást és el kü -

lö nít sük at tól, ami nem az. A sa já tos szen zi bi li tás nem tör té ne ti jel le gű. Nem vi lá -

gos eb ben az ér tel me zé si ke ret ben, hogy egy bi zo nyos ha gyo mány ban élő sze mély 

vagy szak ér tő cso port ho gyan ké pes fel is mer ni egy má sik ha gyo mány hoz tar to zó 

mű al ko tást. Az el ső vagy ere de ti mű al ko tás stá tu sza sem tisz tá zott. Hogy tör tént, 

hogy egy al ko tás mű al ko tás lett, min den előz mény nél kül? 

A hisztoricizmus kép vi se lői meg pró bál nak vá la szol ni ezek re a fel ve té sek re. Azt 

ál lít ják, sa já tos gon dos ság, fi gye lem, ak ti vi tás ér vé nye sül, ami kor a mű vé sze tet lét -

re hoz zák, él ve zik és ér tel me zik. Min den mű al ko tás hoz és ha gyo mány hoz alap ve tő 

az esz té ti kai gon dos ság.13 De eb ben a ma gya rá zat ban az esz té ti kai gon dos ság nem 

tör té ne ti, és a tör té ne ti ma gya rá zat nem megy vé gig az úton. Azt is ál lít ják, hogy az 

el ső mű al ko tás kér dé se meg old ha tó szá mo lás sal, egy adott kor szak ban fel so rol ják 

a műformákat. Hogy me lyek el fo ga dot tak, az in téz mé nyi kér dés.14 Ez annyit is je lent, 

hogy itt is in téz mé nyi ér tel me zés re ve ze tik vissza a tör té ne tit, ahol az in téz mé nyek 

ih let re, kép ze let re és in tu í ci ó ra ala po zot tak, vagy mű vé szi gon dos ság ra. 
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Ha gyo má nyos, esz té ti kai meg ha tá ro zá sok 
 

A ha gyo má nyos né ze tek sze rint a mű vé szet össze kap cso ló dik az esz té ti ká val.  

Az esz té ti kai tu laj don sá gok, a mű kö dés mó dok, az íté le tek alap ve tő ek, hogy va la mit 

mű al ko tás ként ha tá roz za nak meg. De bi zo nyos ese tek ben az esz té ti kai és a mű vé -

szi tu laj don sá gok el vál nak. Eb ben az ér tel me zés ben a mű al ko tá sok nak ér zé ki mi -

nő sé ge ik van nak, ame lyek sze rint az em be rek meg érint he tik vagy ér zé ki kap cso -

lat ba lép het nek ve lük. Esz té ti kai le het va la mi szé le sebb ér te lem ben is, ami kor egy 

tárgy nincs az ér zé kek kel összekapcsolódva. 

An nak ellenére, hogy Immanuel Kant nem ha tá roz ta meg a mű al ko tást, írt esz té -

ti ká ról, két ér te lem ben is. Egyik ér te lem ben az esz té ti ka az ér zé ki ség tu do má nya, 

struk tú rá ja le he tő vé te szi egyál ta lán a ta pasz ta la tot. Más részt az ér te lem mű kö dés -

mód ja, a men tá lis di na mi ka sa já tos visszafordított ef fek tu sa ön ma gá ra és a szub -

jek tum ra. A kanti el mé let so kat mond az esz té ti kai je len sé gek és a mű al ko tá sok 

men tá lis ere de té ről, és ma gya rá zó ere jé vel, fel tárt pers pek tí vá i val mind a mai na pig 

be vált ha tat lan ki hí vást je lent az agy ku ta tás és a neurotudományok szá má ra. Lo ka -

li zál ja a mű al ko tás el me be li és szub jek tum be li ere de tét, mi köz ben köz vet le nül nem 

ad esz közt an nak ér tel me zé sé hez. 

Nick Zangwill kí sér le tet tesz a mű vé szet fi lo zó fia alap el ve i nek meg ha tá ro zá sá ra. 

Az egyén kép ze lő e re je ré vén a nem esz té ti kai tu laj don sá gok bi zo nyos el ren de zés -

ben esz té ti ka i ak ká vál nak. Eh hez szán dék szük sé ges. Az esz té ti kai tu laj don sá gok 

íté le tek ered mé nyei.15 El ren de zés és in tu í ció tesz nek dol go kat vagy tár gya kat mű al -

ko tá sok ká. 

 

Richard Eldridge meg ha tá ro zá sa sze rint az tesz va la mit mű al ko tás sá, hogy egy 

tárgy for má ja és tar tal ma meg fe le lnek egymásnak.16 Rafael DeClerq sze rint for má lis 

tu laj don sá gok, mint alak, szín vagy hang ér zé ke lé se ér té ke lő össze te vőt tar tal maz -

hat, amely a tárgy re cep ci ó ját mű al ko tás be fo ga dá sá vá te szi.17 

Ko moly vi tá kat foly tat nak ar ról, hogy a mű al ko tás nak szük ség sze rű ve le já ró ja-e 

az esz té ti kai tu laj don ság vagy funk ció. A mo dernmű vé szet-te o re ti ku sok ugyan is azt 

ál lít ják, hogy ma guk a mű vé szek vá laszt ják szét az esz té ti kai tu laj don sá go kat a ma -

guk ál tal lét re ho zott mű al ko tá sok kal és mű al ko tá sok ban. Szá mos mo dern meg ha tá -

ro zás nem em lí ti az „esz té ti kai” ki fe je zést, ha nem szán dék kal, a szak ér tők vé le mé -

nyé vel vagy a be fo ga dó kö zös ség gel he lyet te sí tik. Ter mé sze te sen ez zel nem old ják 

meg a prob lé mát, hogy mi lyen össze te vő, struk tú ra, moz za nat vagy alak zat alap ján 

tart ha tunk va la mit mű al ko tás nak. Az ed di gi ek ből vi lá gos sá vál ha tott, hogy a ha gyo -

mány ra hi vat ko zás, a mű vé szet tör té ne te, az in téz mé nyek vagy akár az in tu í ci ó ra 
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va ló hi vat ko zás nem tud nak meg kér dő je lez he tet len és akár lo gi ka i lag kon zisz tens 

művészetmeghatározást szol gál tat ni. Ha kel lő kép pen ki tá gít juk a ha tá ro kat, bár mely 

tárgy mű al ko tás nak te kint he tő. Túl zott szi go rú ság gal pe dig ki zár ha tunk olyan mű -

ve ket a mű al ko tá sok kö ré ből, ame lyek pe dig meg ér de mel nék, hogy an nak tart suk 

őket. 

Duchamp Kút (Fon ta in), a má so dik vi lág há bo rú har ma dik, va la mint a „nagy ok tó -

be ri” évé ben (1917) meg je lent „mű ve”, Cage né ma „ze né je”, az atonális ze ne, bi zo -

nyos abszt rakt fest mé nyek for ra dal ma sí tot ták a mű vé szet fo gal mát. Ta lán a há bo rú, 

az el me össze za va ro dá sa, a po li ti ku sok, a fegy ver gyár tók, a lö vé szár kok té bo lyult 

káo sza az el mé re és a mű al ko tá sok ra is ha tott, és vi szont. Ezek a há bo rú mű vé sze -

tei, a há bo rú ki bo csá tá sai há bo rú, há bor gás az el mé ben is, ta lán fő leg ott. A mo dern 

há bo rú a mo dern el me vagy egyes mo dern kor ban mű kö dő el mék cso por tos ki ve -

tü lé se, akár csak a mo dern mű vé szet egy ré sze. A ko ráb bi művészetmeg ha tá ro zá sok 

ezek re a mű vek re nyil ván va ló an nem al kal maz ha tók. A klasszi kus mű vé szet tör té -

né szek és a kö zön ség nagy ré sze mind má ig nem is me ri el mű vé szi al ko tás nak azt, 

ami nek nincs esz té ti kai mi nő sé ge. Az új faj ta, há bo rús mű ve ket vissza uta sít ja a pub -

li kum. 

A há bo rúk a fenn ál ló együtt élé si iga zság ta lan sá gok kö vet kez mé nye, ame lyek 

tár gya lá sa itt nyil ván nem le het sé ges. Akik Duchamp & Co. „mű ve it” nem te kin tik 

mű al ko tás nak, azt a bí rá la tot kap ják, hogy mű vé szi fel fo gá suk túl sá go san is szűk. 

Akik vi szont an nak tart ják, ezen ol da li kri ti ku sok sze rint a bár mi le het sé ges el vé nek 

hí vei, amely vi szont túl sá go san ki tá gí ta ná a mű vé szet fo gal mát. A tág művészet fo -

gal má ba be le fér né nek a szép for má jú au tók, a jó arány ban meg ter ve zett há zak, az 

épí tett par kok, az ipar ter ve zés ter mé kei. So kan el len áll nak, hogy eze ket mű vé szi 

al ko tás nak te kint sék. Rá adá sul van nak olyan te o re ti ku sok is, akik sze rint Duchamp 

mű vei és ha son lók nem te kint he tők mű al ko tás nak, pusz tán olyan em be rek pro vo ká -

ci ó ja, akik fel akar nak tűn ni, mi köz ben au tók, há zak, ker tek, ipa ri ob jek tu mok komoly 

esz té ti kai igé nyű meg ter ve zett sé ge mű al ko tás nak ne vez he tő. 

Je len leg az esz té ti ká nak, az esz té ti kai tu laj don sá gok nak a leg kü lön fé lébb ér tel -

me zé sei lé tez nek. 

 

(1)  Nem ér zé ki, for má lis tu laj don sá gok. Tá gabb ér te lem ben nem ér zé ki, for má lis tu -

laj don sá gok is esz té ti ka i ak le het nek, pél dá ul az el mé le ti mun kák vagy a ma te -

ma ti ka.18 

(2)  Időérzékeny és nem időérzékeny esz té ti kai tu laj don sá gok. A kü lönb ség a két tu -

laj don ság közt az, hogy va jon a be fo ga dó idő be li he lye sze re pet ját szik-e az 

esz té ti kai tu laj don sá gok per cep ci ó já ban. Eddy Zemach sze rint Duchamp és Cage 

mű vei ma ga sabb ren dű idő- vagy kor szakfüg gő esz té ti kai tu laj don sá gok, mi vel 

a drá ma, az iró nia és a hu mor je len tős sze re pet ját sza nak an nak ér de ké ben, 

hogy mű vé sze ti tár gyak ként tud juk fel fog ni őket.19 
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(3)  Kre a tív ak tus. E fel fo gás hí vei sze rint a te rem tő tett va la mi nek esz té ti kai ér té -

ket ad hat, ha egy esz té ti kai tu laj don sá gok kal ren del ke ző dol got új és szo kat lan 

mó don pre zen tál a mű vé szi vi lág össze füg gé se i ben. Eb ben az eset ben a mű vé szi 

vi lág az ere de ti ség és az új don ság tet tét az zal ju tal maz za, hogy esz té ti ka i ként 

vagy mű vé szi ként is me ri el a ter mé ket. 

(4)  Pa ra zi tiz mus. El ké szí tet tek (ready-made) és ha son lók pa ra zi ták nak te kin ten dők 

az esztékai mű kö dés mó do kon, ha tár ese tek és nem ér dem lik meg az el mé le ti 

figyel met. 

(5)  Esz té ti kai jel leg ki zá ró la gos sá ga. Ahol nincs esz té ti kai jel leg, ott nincs mű al ko tás 

sem.20 

 

 

Kö vet kez te tés 
 

1.  Kri ti ku sok sze rint a konvencionalista mű vé szet fel fo gá sok jók az eu ró pai és a mo -

dern mű vé sze tek re, de más ha gyo má nyok ra, in téz mé nyek re vagy akár faj ták ra 

nem ér vé nyes. Azt le het vá la szol ni, hogy a nyu ga ti fi lo zó fia esz kö ze i vel a nyu -

ga ti mű vé sze ti ha gyo mány ban le het meg ha tá roz ni, hogy mi a mű vé szet. A kér dés, 

hogy más faj ta mű vé szet meg ha tá ro zá sá ra jók-e ezek a fo gal mak, vagy úja kat 

kell be ve zet nünk. Ugyan ak kor sa ját fo gal mi kész le tünk kel ne héz meg mu tat ni, 

hogy mi lyen len ne ez, és hogy le het ne meg ten ni. 

2.  Ugyan azo kat az esz té ti kai fo gal ma kat le het hasz nál ni mű al ko tá sok ra, a ter mé szet 

tár gya i ra, em be rek re vagy el mé le tek re. 

3.  Új, for ra dal mi mű vé sze tet nem le het vizs gál ni meg je le né se előtt. 

 

A meg ha tá ro zá sok se gít het nek a mű vé szet ről va ló be széd ben, de egyik sem tud ja 

ki me rí te ni tár gyát. Nem le het sé ges egyet len, tel jes és vég ér vé nyes meg ha tá ro zás. 

A mű vé szet a fo gal mak fe lett van és füg get len azok inferenciális sze man ti ká já tól. 

Kant sze rint az el me fo gal mi mű kö dé sé nek for dí tott ol da la, „hát ol da la”. Nem ke rül -

het jük meg a kér dést, hogy mi a mű vé szet? Ke res nünk kell a fo gal mát, mert fo gal mi 

lé nyek va gyunk! Él vez zük a mű vé sze tet, mert lét re hoz zuk és be fo gad juk, és ez 

gyö nyört idéz elő; min den meg ér tés nél kül! Ha nem is tud juk tel jes mér ték ben meg -

ér te ni, él vez zük, gyö nyört le lünk benne: a fo gal mi ban és a mű vé szi ben.
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Far kas At ti la 

A to tá lis kö zeg: mű vé szet az ipa ri ci vi li zá ci ó ban 
 

 

Be ve ze tés 
 

Ta nul má nyom el ső ré szé ben össze fog la lom an nak a XX. szá za di el mé let nek a leg -

fon to sabb jel lem ző it, amely sze rint a mo dern ipa ri ter me lés ci vi li zá ci ó ja a tár sa da -

lom, a kul tú ra és az em ber egé szét sa ját ké pé re for mál ja kü lön bö ző csa tor ná kon 

tör té nő ma ni pu lá ció se gít sé gé vel. E csa tor nák kö zül ki tün te tett sze re pet kap a mű -

vé szet és a tá gan ér tel me zett mo dern tö meg kul tú ra: e ket tő vi szo nyá nak ér té ke lé se 

az el mé let egyik leg töb bet idé zett ele me. A má sik so kat hi vat ko zott elem po li ti kai. 

Az ok fej té sek ből az kö vet ke zik, hogy nem csak a XX. szá zad dik ta tú rái vol tak to tali -

tá ri u sok, ha nem a de mok rá cia is az mind a mai na pig. A mo dern tömegdemokráciá -

ban is az zal ál lunk szem ben, hogy a meg sze mé lye sí tett, de lé nye gé ben sze mély te len 

ha ta lom a tár sa da lom egé szét, il let ve az em be rek kész te té se i nek tel jes sé gét ural ja. 

Ez a te ó ria meg je le nik a Frank fur ti Is ko la kép vi se lő i nél, el ső sor ban Theodor Adorno és 

Her bert Marcuse írá sa i ban, de a ko rai Jürgen Habermas gon dol ko dá sá ban is, tet ten 

ér he tő töb bek kö zött Oswald Spengler és Mar tin Heidegger fi lo zó fi á já ban, Aldous 

Huxley és Georg Orwell mun kás sá gá ban, va la mint szá mos kö ve tő jük nél. A ta nul mány 

má so dik ré szé ben azt a kí sér le tet mu ta tom be, ame lyet az el mé let kép vi se lői haj -

tot tak vég re an nak ér de ké ben, hogy va la mit meg ment se nek az em ber au to nó mi á já -

ból. A har ma dik rész ben az el mé le tet tel je sen el uta sí tó kri ti kák kö zül vizs gá lok meg 

ket tőt, és ja vas la tot te szek egy szin té zis re. Vé gül konk lú zi ó ként a mű vé szet gya kor -

la ti au to nó mi á ja mel lett ér ve lek. 

 

 

A mo dern ipa ri ci vi li zá ció to tá lis 
 

A XX. szá zad ban lát vá nyos sá vált egy el mé let, amely sze rint a kö zeg, amely ben  

a mű vé szet gaz da sá gi és tár sa dal mi szem pont ból lé te zik, lé nye gi leg és tel je sen meg -

ha tá roz za azt. Egé szen ad dig, hogy a kö ze gen kí vül – an nak tel jes sé ge foly tán – 

mű vé szet nem, vagy csak ki vé te les eset ben le het sé ges. Az el mé let nek két jel lem ző 

meg nyil vá nu lá sát fo gom be mu tat ni. Ér de kes sé ge ezek nek, hogy vi lág né ze ti leg és 

po li ti kai ér ték rend jü ket te kint ve el té rő, mond hat ni el len té tes vi lág hoz so rol ha tó ak. 

Az egyik meg nyil vá nu lá si for ma a Frank fur ti Is ko lá hoz kö tő dik. Bal ol da li gon dol -

ko dói kö zül a libertinus szo ci a lis ta Her bert Marcuse az USA-ban 1964-ben meg je -

lent Az egy di men zi ós em ber cí mű köny vé ben an nak a meg győ ző dé sé nek ad han got, 

hogy „A fej lett ipa ri tár sa da lom [...] egy tör té nel mi pro jek tum. [...] Ahogy e pro jek tum 

ki bon ta ko zik, a be széd és cse lek vés, a szel le mi és anya gi kul tú ra egé szét ma gá hoz 

ido mít ja.”1 A „pro jek tum” szó eb ben az össze füg gés ben meg tév esz tő le het. Ar ra is 

31

1      MARCUSE, Her bert: Az egy di men zi ós em ber. Ford. JÓZSA Pé ter, Bp., Kos suth, 1990, 19. 



gon dol hat nánk, hogy a mo dern ipa ri tár sa da lom va la ki nek vagy va la kik nek a ter ve 

sze rint, an nak lé pés ről lé pés re tör té nő meg va ló su lá sa ál tal jön lét re, még pe dig úgy, 

hogy az ered mény lé nye gé ben meg egye zik a ter ve zők ere de ti szán dé ká val. Nem 

er ről van szó. Az igaz ugyan, hogy a mo dern ipa ri tár sa dal mat lét re ho zó em be ri cse -

le ke de tek ter ve zet tek vol tak, de az ered mény az egyes cse le ke de tek össze gé ből jött 

lét re, így az nem fe lel meg tel je sen sen ki ere de ti szán dé ká nak. Ez ter mé sze te sen nem 

je len ti azt, hogy ne len ne kü lönb ség ab ban, hogy ki nek mennyi re ked ve ző vagy 

ked ve zőt len az ered mény. Kü lö nö sen ak kor, ha őt kér dez nénk az ügy ben, hogy ő 

ho gyan íté li meg, jó-e ne ki vagy sem. Marcuse sze rint azon ban az egyes cse lek vő 

introspektív meg nyil vá nu lá sa eb ben a vo nat ko zás ban lé nyeg te len. Mert a ki épült 

tár sa dal mi rend szer elidegenült a lét re ho zó i tól, „ön tu dat ra éb redt”, és az em be re ket 

esz köz ként hasz nál ja fenn ma ra dá sa ér de ké ben. Az „el ide ge ne dés” a kor szak so kat 

em le ge tett fo gal ma. He ge li ere de tű, a mar xiz mus ban nagy kar ri ert fut be, de meg -

je le nik olyan an ti mar xis ta gon dol ko dók nál is, mint Mar tin Heidegger vagy Oswald 

Spengler. 

Marcuse sze rint a mo dern ipa ri társ da lom, a „ké ső ka pi ta liz mus” (ma in kább új ka -

pi ta liz mus nak vagy glo bá lis ka pi ta liz mus nak ne vez nénk) egy tel je sen zárt manipu-

latív uni ver zum, amely az egyént meg foszt ja min den sza bad sá gá tól. A rend szert 

fenn tar tó ma ni pu lá ció kü lön bö ző csa tor ná kon ke resz tül éri el az em ber tu da tos és tu -

dat ta lan ré te ge it. A fon to sabb csa tor nák kö zül a fo gyasz tói tár sa dal mat kell elő ször 

em lí te ni, ez a tö meg ter me lés racionalitása után ki épí ti a tö meg fo gyasz tás racionali -

tását, a fo gyasz tó ban lét re hoz za a mes ter sé ges szük ség le tek olyan rang so rát, amely 

meg fe lel a rend szer kí vá nal ma i nak. Rá adá sul a fo gyasz tá son ke resz tül az egyén 

szá má ra az ön meg va ló sí tást, il let ve an nak il lú zi ó ját is biz to sít ja. To váb bi nél kü löz he -

tet len csa tor nák a szo ci a li zá ció, az ok ta tás és a ne ve lés, va la mint a mo dern mé dia, 

va gyis a Horkheimer–Adorno szer ző pá ros ál tal 1944-ben ki adott A fel vi lá go so dás 

di a lek ti ká já ban so kat kri ti zált „kul túr ipar”, ame lyet nem le het elég ko mo lyan ven ni és 

túl be csül ni, mert „a tár sa dal mi el va kí tás össze füg gő rend sze re az oka min den nek”,2 

értsd: min den rossz nak. Eb be a kö zeg be ke rül a mű vé szet, el ve szít ve így min den 

au to nó mi á ját. A Frank fur ti Is ko la kap csán köz hely szám ba megy, hogy szi go rú kri -

ti ku sai vol tak a tömegkultúrának. Ez a ki je len tés leg jobb eset ben is csak fé li gaz ság, 

mert leg alább annyi ra szi go rú an ítél ték meg az elit mű vé sze tet is, nem kü lön ben  

a hoz zá kö tő dő re cen zi ót, műk ri ti kát és mű vé szet el mé le tet. Az igaz sá got az fe je zi ki 

in kább, hogy nem lát tak kü lönb sé get a tö meg mű vé szet és a magasművészet kö zött 

ab ból a szem pont ból, hogy mind ket tőt in teg rál ja a manipulatív kul túr ipar. Nem csak 

a klasszi ku so kat, ha nem az avant gár dot is, le gyen az akár mennyi re lá za dó. Ez a ten -

den cia vi lá go san lát ha tó sze rin tük a to ta li tá ri us de mok rá cia el ső ki fej lett for má já ban, 

az észak-ame ri kai tár sa dal mi-po li ti kai rend szer ben. Ugyan is sem Marcuse, sem 

Adorno nem tett kü lönb sé get a to tá lis cél te kin te té ben a dik ta tú ra és a de mok rá cia 

kö zött: mind ket tő az egész em bert kí ván ja ural ni. A kü lönb ség a dik ta tú ra (sztálini 

vagy hit le ri) és az ame ri ka ni zált de mok rá cia kö zött csak a mód sze rek ben van. Más 
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ol dal ról szem lél ve per sze ez a mód szer ta ni kü lönb ség lé nye ges kö vet kez mé nyek hez 

ve zet. A mo dern tö meg de mok rá cia, a fo gyasz tói tár sa da lom és a jó lé ti ál lam hár mas 

szin té zi se az em be ri ség tör té ne té nek cso dá la tos ered mé nye, mert gaz dag sá got, el vi -

sel he tő el osz tá si ará nyo kat és sza bad sá got ho zott az em be rek szá má ra. Még ak kor 

is, ha a jó lét ára a hi deg há bo rús fe nye ge tett ség és a har ma dik vi lág ki zsák má nyo lá -

sa, a sza bad ság pe dig lé nye gé ben csu pán lát szat. 

Az Adorno–Marcuse-fé le tár sa da lom el mé let ben a tech ni ka szo ro san össze kap -

cso ló dik a ter mé szet és az em ber ura lá sá ra tö rő tár sa dal mi ten den ci á val. Ez a ten -

den cia A fel vi lá go so dás di a lek ti ká ja sze rint meg nyil vá nul a mí tosz ban is, és a mí toszt 

ra ci o na li zá ló inst ru men tá lis ész ben is. Az inst ru men tá lis racionalitás el sőd le ges te -

re pe és min ta adó mo dell je a mo dern formalizált-matematizált ter mé szet tu do mány, 

de az inst ru men tá lis ész ma ni fesz tá ló dik a po zi ti vis ta tár sa da lom tu do mány ban is. 

A tech ni ka fo gal ma így ki szé le se dik, ma gá ba fog lal ja a gé pet és az ipart, va la mint 

a kom mu ni ká ci ót, a nyel vet és az in téz mé nye ket egya ránt. A pro pa gan da po li ti kai 

kom mu ni ká ció tech ni ka. A pro pa gan dá ra is vo nat ko zik az formalizált ab szurd egyen -

lő ség, ame lyet Marcuse ál lít fel a Konterrevolution und Revolte cí mű ké sei mun ká já -

ban a ka pi ta lis ta ha la dás tör vé nyé re néz ve: „tech ni kai ha la dás = nö vek vő tár sa dal mi 

gaz dag ság (nö vek vő brut tó tár sa dal mi ter mék) = na gyobb szol ga ság”.3 

A frank fur ti a kat ál ta lá ban tech ni kai deterministának és tech ni kai pesszi mis tá nak 

szok ták tar ta ni, nem ok nél kül. A hely zet azon ban et től va la mi vel bo nyo lul tabb, amit 

leg in kább úgy le het le ír ni, hogy ál lás pont juk a tech ni ká val kap cso lat ban di a lek ti kus, 

de in kább ne ga tív ki fu tás sal. A di a lek ti ka eb ben a vo nat ko zás ban azt je len ti, hogy 

ez a fi lo zó fia a tech ni kát nem íté li sem az ura lom, sem a fel sza ba du lás ki zá ró la gos 

esz kö zé nek, ugyan ak kor nem tart ja ne ut rá lis nak sem. Ez zel össze füg gés ben ez a vi -

lág né zet sem nem tech ni kai pesszi mis ta, sem nem tech ni kai op ti mis ta. Ez zel is mét 

csak össze füg gés ben ez a ma gya rá zat nem (csak) tech ni kai determinista, és nem (is 

csak) tár sa dal mi konst ruk ti vis ta. Ak kor mi lyen is? Mint tud juk, di a lek ti kus. Ez jól cseng, 

de még is prob lé mát okoz, mert a di a lek ti kus kon cep ci ó ba sok min den be le fér, de nem 

fér be le min den. Nem fér be le az a fon tos elem, hogy a tech ni ka nem értéksemleges 

je len ség- és cselekvésegyüttes. Ez ta lán az el mé let egyik leg fon to sabb nó vu ma. 

Weber, Gelen és rész ben Marx ál lás pont já val el len tét ben Marcuse meg győ ző dé se 

az, hogy „im már tart ha tat lan a tech ni ka »sem le ges sé gé nek« ha gyo má nyos fo gal ma. 

A tech ni ka mint olyan nem vá laszt ha tó el at tól, ami re hasz nál ják; a tech ni kai tár sa -

da lom ural mi rend szer, amely már a tech ni kák fo gal má ban és fel épí té sé ben is ott 

mű kö dik.”4 Az ér ték sem le ges ség ál lás pont já nak tart ha tat lan sá gát Marcuse a tech ni -

kán túl az azt le he tő vé te vő ter mé szet tu do mány ra is vo nat koz tat ja, és ez ter jed ki 

Az egy di men zi ós em ber ben a tu do mány, a fi lo zó fia, a kul tú ra és benne a mű vé szet 

egé szé re. Tart ha tat lan te hát az ál lás pont, ame lyet az Antigoné kó ru sa éne kel meg 

má so dik meg szó la lá sa kor, di csér ve a ci vi li zá ció me gannyi vív má nyát, majd meg ál la -

pít va, hogy „van, ki jó ra, van, ki go nosz ra tör ve le”. A va ló ság bru ta li tá sát – Marcu se-

ra is tá masz kod va – Adorno ír ja le Huxley Szép új vi lá gát ele mez ve: a tech ni kát nem 
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le het „a ha lál ra kon di ci o ná lás nél kül”5 bir to kol ni. A frank fur ti ak tá mad ják az új poli -

ti kai tu do mány ar ra irá nyu ló tö rek vé sét, hogy re ha bi li tál ja a pro pa gan dát, ki mu tat -

va an nak sem le ges vol tát, meg győ ző dé sük sze rint a pro pa gan da instrumenta li zál ja és 

gép pé te szi az em be re ket. Tö meg nek te kin ti őket, ame lyet kvan ti ta tív me tó dus sal kell 

ke zel ni, er re utal a „szá mol ve lük” szcientista ki fe je zés a pro pa gan dis ták nyel vé ben, 

amely a „moz gó sí tás” ak tu sát te szi le he tő vé. Az új po li ti kai tu do mány szo ro san 

össze kap csol ja a pro pa gan da és a ma ni pu lá ció fo gal mát, Adorno és Hork heimer is ezt 

te szi, de mo rá li san mind ket tőt kár hoz tat ja: „A pro pa gan da ma ni pu lál ja az em be re ket; 

ahol sza bad sá got ki ált, el lent mond ön ma gá nak. El vá laszt ha tat lan tő le a csa lárd ság. 

[...] A pro pa gan da em ber el le nes.”6 

Le het, hogy em ber el le nes a pro pa gan da, de a ci vi li zá ci ó ban nincs más, ami vel célt 

ér het nénk – vall ja Oswald Spengler, a to tá lis kö zeg el mé le té nek má sik kép vi se lő je. 

A né met kul túr fi lo zó fus va ló szí nű leg mély ha tást gya ko rolt Marcuse és kü lö nö sen 

Adorno modernitáskritikájára, az zal együtt, hogy po li ti kai el kö te le zett sé gü ket egy 

vi lág vá lasz tot ta el. Ez csen dül ki Adorno sza va i ból, ame lye ket 1950-ben Speng ler 

het ve ne dik szü le tés nap já ra írt, aki ak kor már ti zen négy éve ha lott volt, és a há bo rú 

utá ni Né met or szág ban sű rű hall ga tás vet te kö rül: „Az el fe le dett Spengler bosszút áll, 

az zal fe nye get, hogy ne ki lesz iga za.”7 Spengler a nem sok kal az el ső vi lág há bo rú 

vé ge után meg je lent A nyu gat al ko nya cí met vi se lő főműve má so dik kö te té nek zá ró -

fe je ze té ben ír a tech ni ká ról, majd vissza tér a té má ra nagy já ból egy év ti zed el tel té -

vel Az em ber és a tech ni ka cí mű ta nul má nyá ban. Né met or szág ak ko ri leg nép sze rűbb 

fi lo zó fu sa, a kon zer va tív for ra da lom apos to la le szö ge zi, hogy a tech ni ka egy idős az 

em ber rel, mert az em ber ra ga do zó. A ra ga do zó élet mód nak itt nyil ván nem táp lál -

ko zás ta ni ér tel met kell tu laj do ní ta nunk, mi vel táp csa tor ná ja ké pes sé te szi mind ál -

la ti, mind nö vé nyi táp anyag fel dol go zá sá ra, ha nem lel kü le té ben ra ga do zó, mert 

ural kod ni akar a ter mé sze ten. Annyi ra erős benne ez a kész te tés, hogy e cél ból még 

in di vi du a li tá sát is fel ad ja és tár sa da lom ba szer ve ző dik, po li ti kai rend sze re ket hoz 

lét re, majd dön tő lé pés ként Nyu ga ton ki rob bant ja az ipa ri for ra dal mat. Ez zel be tel -

je sí ti a nyu ga ti kul tú ra sor sát, el in dít ja a ha nyat lást, a ci vi li zá ció kor sza kát, ame lyet 

a tö meg ter me lés és a tö meg fo gyasz tás, il let ve a tö meg de mok rá cia po li ti ká ja jel le -

mez. Az em ber a tech ni ká val Is tent ját szik. A pan te iz mus ban azo no sít ja Is tent a ter -

mé szet tel, és az azo nos ság (eb ben az eset ben kép zelt) lo gi kai tör vé nyé nek ér tel -

mé ben, ha le győ zi a ter mé sze tet, le győ zi Is tent is. Ki ke rül he tet len azon ban Is ten 

vagy „a ter mé szet mély és csen des bosszú ja”.8 Az ál ta la lét re ho zott tech ni ka előbb 

„együtt mű kö dés re kény sze rí ti az em bert”,9 majd el éri, hogy „a fausti em ber sa ját 
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te remt mé nyé nek rab szol gá ja”10 le gyen. A ra ga do zó em bert gaz da ál lat nak hasz nál ta 

a ter mé szet a tech ni ka ki csí rá zá sá hoz, ami kor azt hit te, hogy sza bad el ha tá ro zá sá -

ból sa ját cél ját kö ve ti, csak sor sát tel je sí tet te be. A ter mé sze ti ész cselt ve tett az 

em ber nek, mond hat nánk he ge li á nus stí lus ban, ha Spengler va la ha is je len tő sé get 

tu laj do ní tott vol na Hegel történelemfilozófiájának. 

Spengler a mű vé szet fo gal mát tág ér te lem ben hasz nál ja: mű vé szet min den te vé -

keny ség, amely a ter mé szet fe let ti ural mat elő se gí ti. Így be szél he tünk pél dá ul harc -

mű vé szet ről, a ha jó épí tés vagy a po li ti ka mű vé sze té ről és ter mé sze te sen be szél he tünk 

szép mű vé szet ről is. Akár még a ci vi li zá ció kor sza ká ban is, de itt a szép mű vé szet 

már ér tel mét vesz ti. Sem mi ér tel me ugyan is an nak, ha ro man ti kus szép lel kek „erőt -

le nül ráz zák a vas ket rec rác sát, amely össze zár ta őket”.11 Ahogy Max Weber fo gal -

ma zott: olyan „acélkemény épü let té tet te”12 a mo dern gé pi ka pi ta liz mus a vi lá got, 

hogy an nak már nincs szük sé ge szel le mi tá masz té kok ra, sem mo rá lis ra, sem – te het -

jük hoz zá – szép mű vé sze ti re. Ez per sze nem je len ti azt, hogy ne ér het ne el ki ma -

gas ló vo lu ment a mű vé sze ti ter me lés a ci vi li zá ci ó ban, sőt ép pen el len ke ző leg, de ez 

már csu pán egy sze rű gaz da sá gi tel je sít mény. 

 

 

Ki út ke re sés a de ter mi niz mus ból 
 

Néz zük, hogy a to tá lis kö zeg el mé le té nek kép vi se lői lát nak-e egyál ta lán va la mi lyen 

esélyt az au to nó mi á ra, van-e ki út a szi go rú de ter mi niz mus ból! Spengler a kul tú ra 

éle tét nem de ter mi nisz ti kus nak, ha nem sors sze rű nek tart ja. A sors el len nincs or -

vos ság, te hát ha nem tu dunk ten ni el le ne, áll junk az élé re. Ducunt fata volentem, 

nolentem trahunt. – Ve ze tik a vég ze tek az aka rót, a nem aka rót von szol ják. Ez zel  

a Senecától szár ma zó szál ló i gé vel zár ja le A Nyu gat al ko nyát. Fa ta lis ta meg győ ző dé -

se sze rint az in di vi du á lis vagy kol lek tív cse lek vés ha tó kö re igen szűk kö rű. A je len 

ci vi li zá ci ó ja a pénz gaz da sá gá nak és a tö meg de mok rá ci á já nak kor sza ka, amely fel -

tar tóz tat ha tat la nul a cezarizmus fe lé ha lad. Csak két do log kö zül vá laszt ha tunk: vagy 

a szük ség sze rűt akar juk, vagy nem aka runk sem mit. Mi hát ak kor a kon zer va tí vok 

te en dő je Spengler sze rint? Sem mi kép pen sem a múlt ba ré ve dés, saj nál ko zás az 

arany kor, a kul tú ra vesz te és a ci vi li zá ció te nyé sze te fö lött. Már a nagy mű be ve -

ze tő jé ben ki je lö li az irányt: „S ha az új nem ze dék tag jai, je len könyv ha tá sá ra, a líra 

he lyett a tech ni ka, a fes té szet he lyett a ten ge ré szet és a megismeréskritika he lyett 

a po li ti ka fe lé for dul nak, ak kor szí vem vá gyát tel je sí tik; en nél job bat az em ber nem 

is kí ván hat ne kik.”13 Va la mi lyen sor sze rű au to nó mia nyí lik ugyan, de nem a szép mű -

vé szet szá má ra, ha nem a mű vé szet más te rü le te i nek, pél dá ul a po li ti ka mű vé sze té -

35

Farkas Attila: A totális közeg: művészet az ipari civilizációban

10     SPENGLER: i. m. (1994), II, 722. 
 
11     SPENGLER: i. m. (2013), 137. 
 
12     WEBER, Max: A pro tes táns eti ka és a ka pi ta liz mus szel le me. Ford. JÓZSA Pé ter, LISSAUER Zol tán, 

BERÉNYI Gá bor, Bp., Cserépfalvi, 1995, 224. 
 
13     SPENGLER: i. m. (1994), I. 84. 



nek. A mo dern mód sze rek hasz ná la tát a kon zer va tí vok nak tö kély re kell fej lesz te -

ni ük, en nek so rán nem kell ál szent mó don tar tóz kod ni uk a pro pa gan dá tól sem. 

A Frank fur ti Is ko la a to tá lis kö zeg bű vö le té ben élt, lá tott-e még is le he tő sé get  

a kö zeg fel tö ré sé re, az eman ci pá ci ó ra, a fenn ál ló transzcendálására? A dog ma ti kus 

mar xiz mus ez zel kap cso la tos prog ram ját el uta sí tot ták, de el ve tet ték a ha gyo má -

nyos utó pi kus mar xiz must is, mi vel az a for ra dal mi osz tály, a pro le ta ri á tus, amely re 

ezek épí te né nek, nincs töb bé. He lyet te a fo gyasz tói tár sa da lom szé les al só kö zép -

osz tá lya van, amely elé ge dett a hely ze té vel. A mun ká sok nin cse nek ki zár va mun ká -

juk gyü möl csé nek él ve ze té ből, sőt a rend szer ép pen a fo gyasz tás ba va ló be vo ná -

suk ra épít. Mind ezek el le né re az új ka pi ta liz mus leg alább olyan tá vol áll a nem be li 

cé lok meg va ló sí tá sá tól, mint előd je. Va gyis még tá vo labb, mert az leg alább fel fed te, 

s így el vi sel he tet len né tet te az el ide ge ne dést, ez az új vi szont ott ho nos sá tet te. Ki 

le het ak kor a fel sza ba dí tás vég re haj tó ja? So kan úgy igye kez nek Marcuse fi lo zó fi á ját 

lát tat ni, hogy az a har ma dik vi lág el nyo mott ja i ban lát ta vol na a mes si ást. Ez el len 

a szer ző több ször til ta ko zott, hi vat koz va pél dá ul ar ra, hogy ho gyan tud na kom mu -

ni kál ni a har ma dik vi lág a fej lett nyu gat en tel lek tü el je i vel vagy az ellenkultúrával, 

amely von zó dik ugyan az eg zo ti kum hoz, de több nyi re így is csak a fenn ál lót erő síti, 

mi vel lá za dá sa be van prog ra moz va a rend szer be. Ki tud ja ak kor fel tör ni a rend szert? 

Gya kor la ti lag és el mé le ti leg bár ki, ugyan ak kor sen ki sem. A pa ra do xont csak rész le -

tez ni le het, fel ol da ni nem. Bár ki nek megadathatik, hogy élet hely ze tét úgy ér tel mez -

ze, hogy az le he tet len né te gye szá má ra a ha mis bol dog ság gal tör té nő azo no su lást. 

Bár ki nek, még egy rab ló ban da tag já nak is – ahogy Horkheimer iro ni ku san meg jegy -

zi –, és „ez a le he tő ség min dig an nak a tá gabb tár sa da lom nak a fo gya té kos sá gá ra 

utal, ame lyen be lül a ban da lé te zik”.14 Bár ki nek, de nem akár ki nek, mert ilyen hely -

ze tek ben „az igaz ság a szám sze rű leg cse kély egy sé gek ol da lán le het”.15 Ez egy vi -

lá gos elitista ál lás pont, de nem meg ol dás, ha ez az elit nem ké pes áll ni a ver senyt 

más eli tek kel, nem utol sósor ban azért, mert nem tud és nem is akar olyan ha tal mi 

kom mu ni ká ci ós tech ni ká kat al kal maz ni, mint azok: „nem a va ló ság nak a po kol ként 

va ló áb rá zo lá sa az, ami gya nús, ha nem a ru ti nos fel szó lí tás, hogy tör jünk ki be lő le. 

Ma nem for dul ha tunk sem az úgy ne ve zett tö me gek hez, sem a te he tet len egyes em -

be rek hez, ha nem in kább csak egy el kép zelt ta nú hoz, aki nek ezt az üze ne tet hát ra -

hagy juk, hogy még se vesszen el egé szen ve lünk együtt.”16 

A rend szer to tá lis és fel is mer he tet len sé gé ben kel le mes, nem kis mér ték ben a mű -

vé szet in teg rá lá sa kö vet kez té ben. A mű vé szet nek még is meg kell pró bál koz nia  

a ta ga dás sal, a ne ga tív val, a fenn ál ló transzcendálásával. Er re ta lán az asz ke ti kus 

avant gárd le het ké pes, pél dá ul Beckett szín há za, az atonális vagy a szeriális ze ne, 

Jackson Pollock és Bernett Newman fes té sze te. Az olyan mű vé szet, amely nincs te -

kin tet tel a fo gyasz tó él ve zet igé nyé re. Mind ezek per sze szé pen be il lesz ked tek a mű -

vé sze ti pi ac szö ve té be, és asz ke tiz mu suk ár fo lya ma igen ma gas. De a mű él ve zet 
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neg li gá lá sa is za var ba ej tő kö ve tel mény, er re Adornonak is rá kell jön nie. Ha ugyanis 

az él ve ze tet tel je sen ki tö röl jük, mi ér tel me egyál ta lán mű vé szet ről be szél nünk? 

 

 

A de ter mi niz mus kri ti kái 
 

A to tá lis kö zeg, a tel jes de ter mi niz mus és az eb be il lesz ke dő mű vé szet el mé le tét 

kü lön bö ző irá nyok ból so kan cá fol ták. A frank fur ti ak kö zül Jürgen Habermas, aki 

pá lyá já nak ko rai sza ka szá ban, A tár sa dal mi nyil vá nos ság szer ke zet vál to zá sa meg -

írá sá nak ide jén ma ga is ezen el mé let ha tó kö ré ben moz gott, de az 1960-as évek vé -

gé től már ki tör ni igye ke zett ab ból.17 Az 1981-ben meg je lent két kö te tes Theorie des 

kommunikativen Handelns rend szer el mé le te meg foszt ja a ma ni pu lá ci ót min den ha tó -

sá gá tól, és a cse lek vés el mé let meg fon to lá sai alap ján egy jó val kor lá to zot tabb ha -

tás kört tu laj do nít ne ki. A kri ti ka az inst ru men tá lis célracionalitás el sőd le ges sé gé nek 

té te lét ve szi cél ba. Weber a cselekvésracionalitás ér tel me zé se so rán a célracionali -

tást te kin ti vo nat ko zá si pont nak, s eh hez vi szo nyít ja az értékracionális, az in du la ti 

és a tra di ci o ná lis cse lek vést mint csök ken tett racionalizáltságú cse lek vés tí pu so kat. 

Habermas ez zel szem ben úgy dönt, hogy nem a célracionális-inst ru men tá lis vagy 

stra té gi ai cse lek vést ve szi ala pul, ha nem a kom mu ni ka tív cse lek vést, és eb ből szár -

maz tat ja a töb bi tí pust. A kom mu ni ka tív racionalitás sa já tos sá ga a cse lek vé sek 

kény szer men tes össze han go lá sa. A kom mu ni ká ció so rán a sze rep lők el mé le ti vi tát 

foly tat nak, de ezen túl ar ra tö rek sze nek, hogy iga zol ják nor má ik he lyes sé gét, és ar ra 

is igényt tar ta nak, hogy ér zel me ik ki fe je zé sét a töb bi ek hi te les nek fo gad ják el. Eze ken 

kí vül kommunikativitás még a mű al ko tá sok esz té ti kai bí rá la ta, és az egyén azon 

terapeutikus ké pes sé ge, hogy a töb bi ek ér vei ha tá sá ra be lát ja sa ját té ve dé se it. Tör -

té ne ti leg te kint ve a kom mu ni ka tív racionalitás lét re jöt té nek fel té te le a ha gyo mány -

hoz va ló tu da tos, új ra ér tel me ző vi szo nyu lás. A kom mu ni ka tív cse lek vés az ere den -

dő cse lek vés tí pus, amely ből a cse lek vés el mé le tek to váb bi há rom tí pu sa szár ma zik. 

Ez a há rom szár maz ta tott tí pus a te le o ló gi ai-stra té gi ai, a nor ma ve zé relt és a dra ma -

tur gi ai cse lek vés. 

A mo dern tár sa da lom ki ala ku lá sá ban a kom mu ni ka tív racionalitásnak dön tő tör té -

nel mi sze re pe volt, és a mo dern tár sa da lom mű kö dé se nem le het meg fe le lő a kom -

mu ni ka tív racionalitás nél kül, an nak el le né re sem, hogy a modernitást az inst ru -

men tá lis-stra té gi ai racionalitás egy re erő sö dő ten den ci ái jel lem zik. A célracionális 

cse lek vés ana li ti kus meg kö ze lí tés ben a kom mu ni ka tív cse lek vés ből re du kált tí pus. 

Tör té ne ti leg az össze füg gés úgy je lent ke zik, hogy az inst ru men tá lis-stra té gi ai racio -

nalitás a kom mu ni ka tív racionalitás evo lú ci ó já nak ter mé ke, mely ter mék vi szony la -

gos füg get len ség re tesz szert az idők so rán. En nek a bo nyo lult fo lya mat nak a meg -

ér té sé hez hív ja se gít sé gül Habermas az élet vi lág fo gal mát. Ma ga az el ne ve zés 

Husserltől ered, aki nek fe no me no ló gi á ját Schütz és Luhmann igye ke zett a cse lek -

vés el mé let re al kal maz ni. Az ere de ti is me ret el mé le ti kon cep ció egológiai alap ja it 
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meg kí sé rel ték az interszubjektivitás fe lé to vább épí te ni. Ezt a kí sér le tet Habermas 

úgy radikalizálja, hogy a fe no me no ló gia ob jek tum-szub jek tum vi szony ra vo nat koz -

ta tott élet vi lág-kon cep ci ó ját az élet vi lág és a rend szer ket tő sé ge ér tel mé ben ala kít ja 

át. Az át ala kí tás azt ered mé nye zi, hogy az élet vi lág és a kom mu ni ka tív cse lek vés 

komp le men ter fo gal mak ká vál nak. Az élet vi lág rep ro duk ci ó ját a kom mu ni ka tív cse -

lek vés vég zi el, ugyan ak kor a kom mu ni ka tív cse lek vés nem vol na le het sé ges az 

élet vi lá gon kí vül. Az élet vi lág biz to sít ja a kom mu ni ka tív racionalitás evo lú ci ó ját  

a szo ci á lis, a kul tu rá lis és a sze mé lyi ség rend szer dif fe ren ci á lá sá val és in teg rá lá sá val. 

Az élet vi lág kom mu ni ka tív racionalitásával ana li ti ku san szem ben áll a rend szer vi lág 

inst ru men tá lis-stra té gi ai racionalitása, de ez a fo gal mi szem ben ál lás egyút tal tör té -

nel mi pro duk tum is. Ko ráb ban a ha tal mi racionalitás az élet vi lág ba szö vő dött be le, 

majd az élet vi lág ra ci o na li zá ló dá sá nak nyo mán a rend szer sze rű me cha niz mu sok 

egy re in kább füg get le ned tek az élet vi lág tól, de tel je sen so ha nem vál tak el at tól.  

A je len le gi hely zet azt mu tat ja, hogy a füg get le ne dés nek hol le het a vég pont ja.  

A mo dern ka pi ta liz mus ban a rend szer irá nyí tó mé di u mai (a pénz, a ha ta lom, a köz -

igaz ga tás) és ezek manipulatív mű kö dé sei a kom mu ni ka tív nor mák tól el sza kad nak, 

mi több az élet vi lág el len for dul nak, gyar ma to sít ják azt. En nek el le né re az élet vi lág 

ma rad az az al rend szer, ame lyik a tár sa da lom egé szét meg ha tá roz za. A tár sa dal -

mon be lü li gyar ma to sí tás nak meg ma rad nak a kor lá tai, s az élet vi lág nem vet he tő 

alá kor lát la nul a rend szer vi lág ma ni pu lá ci ós ha tal má nak. 

Habermas nagy ban tá masz ko dik Talcott Parsons cse lek vés el mé le té re.18 Parsons 

makroelméletét a má so dik vi lág há bo rú utá ni gaz da sá gi fel len dü lés és tár sa dal mi 

sta bi li zá ló dás kez de tén dol goz ta ki ab ból a cél ból, hogy az egyé ni cse lek vés és  

a tár sa dal mi rend kö zöt ti kap cso la tot ele mez ni tud ja. Még pe dig, ere de ti in ten ci ó i hoz 

hí ven, antiutilitarista és an ti mar xis ta mó don úgy, hogy meg ala poz ha tó vá te gye az 

au to nóm in di vi du á lis cse lek vést. Rend szer el mé le te meg le he tős nép sze rű ség re tett 

szert az Egye sült Ál la mok ban, ám a ’60-as évek má so dik fe lé ben egy re több tá ma -

dást ka pott az új bal ol dal tól, mert írá sa i ban az USA fenn ál ló rend sze re olyan meg -

íté lést ka pott, hogy ab ban az em be ri ség min den ha la dó cél ja meg va ló sul. A ma ni -

pu lá ció el mé let kép vi se lői sze rint ter mé sze te sen ez tart ha tat lan né zet a to ta li tá ri us 

de mok rá ci á ról, amely ben a nem be li cé lok visszájukra for dul nak. A né met tár sa da -

lom el mé let ben vi szont a ’70-es évek ben fel élén kült az ér dek lő dés Parsons iránt, 

töb bek kö zött an nak ered mé nye ként, hogy meg nőtt az igény a mar xiz mus tól el té rő 

tár sa da lom ma gya rá za tok ra.19 

A tár sa dal mi cse lek vés rend szer ként va ló fel fo gá sa Parsonsnál egy részt a szo cio -

ló gia klasszi ku sa i ra, más részt a bi o ló gi ai rend szer el mé let re megy vissza. A tár sa -
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Ba las si, 2000, 240–258. 



da lom ra ve tí tett rend szer ana ló gia ér tel mé ben a tár sa da lom egymással interakcióba 

lé pő cse lek vők ből áll, akik cse le ke de te ik ered mé nye ként meg elé ge dés re tö rek sze -

nek. A ki ala ku ló cse lek vé si hely ze tek nek a cse lek vő kön kí vül van leg alább egy fi zi -

kai vagy kör nye ze ti vo nat ko zá sa. A cse lek vők kap cso la tát a cse lek vé si hely ze tek hez 

kö zös kul tu rá lis szim bó lu mok rend sze re ala kít ja ki. Ez a szim bó lum rend szer a cse -

lek vők egymásra vo nat ko zó köl csö nös el vá rá sa it ha tá roz za meg, így sze re pe ket 

jelöl ki. A rend szer és a sze rep együt tes al kal ma zá sá val kí ván Parsons kap cso la tot 

lé te sí te ni a ko ráb bi mik ro- és az ’50-es évek mak ro szin tű meg kö ze lí té se kö zött.  

A makromodell azok kal a tár sa dal mi fo lya ma tok kal fog lal ko zik, ame lyek az egy ség -

nyi cse lek vés kü lön bö ző ele me it lét re hoz zák. Az új cse re mo dell, ame lyet az AGIL-

sé ma szem lél tet (1. áb ra), a tár sa dal mi rend szert több di men zi ós nak te kin ti. Ezek 

egyi ke sem fe lel tet he tő meg tel je sen va la mi lyen em pi ri kus je len ség nek, va la mi lyen 

konk rét in téz mény nek, ha nem ana li ti kus ide ál tí pu sok kal ál lunk eb ben az eset ben 

szem ben. Min den rend szer négy funk ció alap ján strukturálódik al rend sze rek ké. Az 

al kal maz ko dás (Adaptation) a rend szer és az anya gi kör nye zet vi szo nyá ra vo nat ko -

zik, és olyan kény sze rí tő té nye ző ket össze gez, ame lyek kel az em be rek kény te le nek 

szem be néz ni és al kal maz kod ni hoz zá juk. Eh hez a szfé rá hoz a gaz da ság áll leg kö ze -

lebb, bár a ket tő nem azo nos. A cél meg va ló sí tás (Goalattainment) ese té ben szin tén 

szá mí tás ba jön nek anya gi kény sze rí tő ha tá sok, de ez a funk ció alap ve tő en esz mei 

kont roll ál tal mű köd te tett. Eh hez az al rend szer hez kap cso ló dik a szer ve zet fo gal ma, 

a hoz zá legközelebb eső em pi ri kus szfé ra pe dig a po li ti ka. Az in teg rá ció (Integ ra tion) 

azo kat a ha tá so kat kép vi se li, ame lyek a szo li da ri tás irán ti el kö te le zett ség ből jön nek 

lét re. A szo li da ri tás cso port spe ci fi kus je len ség, szer ve sen kö tőd nek hoz zá nor mák, 

tá vo labb áll az inst ru men tá lis meg fon to lá sok tól, mint az elő ző két al rend szer.  

A min ta fenn tar tás (Latencia) az ál ta lá nos ér té kek al rend sze re, szub jek tív jel le gű, de 

kap cso ló dik az ob jek tí vebb al rend sze rek hez. Egyik al rend szer sem tel je sen anya gi, 

s nem is tel je sen szel le mi. Önál ló ak, de önál ló sá guk kör nye ze tük kel foly ta tott kom -

mu ni ká ció ered mé nye. Az al rend sze rek egy más kör nye ze tét al kot ják, in pu tok és 

out pu tok se gít sé gé vel hat nak egymásra. Az out pu to kat mind egyik az in pu tok ból 
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hoz za lét re, az így ki ala ku ló cse re mé di u mok – pénz, ha ta lom, nor mák ál ta li be fo -

lyá so lás, ér té kek – tart ják fönn a rend szer egyen sú lyi ál la po tát. 

Az in pu tok és az out pu tok cse ré jé re épü lő interdependencia-mo dell ben ki kü szö -

bö lő dik a mar xis ta alap-fel épít mény vi szony és tech ni kai de ter mi niz mus. Rend kí vül 

szofisztikált kon cep ció ez, amely túl lép az ar cha i kus ős elv ke re sé sen. A „vég ső fo kon” 

kér dé se itt ér tel mét ve szí ti, ezért a „ki tart ja a tek nős bé kát” fri vol relevanciája is 

el enyé szik. A szofisztikáltságot fo koz za, hogy a rend szert fel épí tő al rend sze rek ön -

ma guk ban is né gyes lo gi ka alap ján ta go lód nak, így az AGIL-sé ma egy cel lá ján be lül 

újabb AGIL-sé ma konst ru ál ha tó és ez foly tat ha tó el vi leg a vég te len sé gig, gya kor la -

ti lag ad dig, amíg az elem ző ér dek lő dé se ki tart. Az al rend sze rek cse re mé di u mai kö zül 

kü lön fi gyel met ér de mel a cél meg va ló sí tás hoz kö tő dő ha ta lom. Parsons el is me ri, 

hogy a ha ta lom egyik for rá sa le het az erő szak, de – oly sok más gon dol ko dó hoz ha -

son ló an – az a meg győ ző dé se, hogy a rend szer sok kal sta bi labb, ha az em be rek ön -

ként te szik azt, amit ten ni ük kell. Ez úgy le het sé ges, ha a pol gá rok hisz nek a ha ta lom 

le gi ti mi tá sá ban. A le gi ti mi tás for rá sa azon ban sze rin te nem vagy nem el ső sor ban  

a vá lasz tók hasz nos sá gi kal ku lá ci ó ja, és nem is a rend szer manipulatív mű kö dé se. 

A ha ta lom a töb bi al rend szer től ér ke ző in pu tok ból áll össze, pénz re, kul tu rá lis le gi -

ti má ci ó ra, hű ség re és tá mo ga tás ra van szük sé ge. De ah hoz, hogy ilye nek re te gyen 

szert, a má sik há rom al rend szer ál tal nagy ra ér té kelt out pu to kat kell ki bo csá ta nia. 

A ha ta lom te hát ak kor le gi tim, ha a köl csö nös cse re ha té kony, ha a kör for gás egyen -

le tes. 

A Parson-fé le cse re mo dell ered mé nyei al kal maz ha tó ak a mű vé sze ti kom mu ni ká -

ció Jauâ ál tal pre fe rált há rom szög mo dell jé re,20 az így ki egé szí tett mo dell (2. áb ra) 

pe dig le he tő sé get nyújt a mű vé szet kom mu ni ka tív tár sa da lom el mé le té nek ki dol go -

zá sá ra, Habermas ered mé nye i nek be épí té sé re is. A há rom szög mo dell exp li cit mó don 

ki e gé szül az AGIL-sé ma ál tal áb rá zolt köl csö nös cse ré vel, a csú csok ál tal ki bo csá -
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tott out pu tok az őket érő in pu tok kre a tív fel dol go zá sá ból, mond hat ni szin té zi sé ből 

áll nak össze, bár ez a szin té zis min dig át me ne ti ma rad. Ez az el mé let le he tő sé get ad 

va la mennyi esz té ti ka ér tel me zé sé re a kü lön bö ző determinista fel fo gá sok tól kezd -

ve egé szen a szél ső sé ges zsenikultuszig, a kol lek ti viz mus tól az in di vi du a liz mu sig. 

Ugyan így al kal mas sá vá lik a leg kü lön bö zőbb stí lu sú mű al ko tá sok elem zé sé re a tel -

je sen pi ac ori en tált ter mék től kezd ve a leg zár tabb és leg tisz tább avant gár dig. Al kal -

mas a po li ti kus em ber és az esz té ti kai em ber, il let ve a po li ti kus mű vész és az esz -

té ti kai mű vész vi szo nyá nak kü lön bö ző tör té ne ti szi tu á ci ók ban szük sé ges sé vá ló 

elem zé sé re. 

Egy konk rét pél dá val il luszt rá lom azo kat a vi ta le he tő sé ge ket, ame lyek a há rom -

szög mo dell al kal ma zá sa so rán adód hat nak. Ter mé sze tes mó don fel vet he tő a sé má val 

szem ben, hogy „még sem jár ja Beethovent úgy be ál lí ta ni, mint aki ál lan dó an a kö zön -

ség és a kri ti ku sok el vá rá sa i ra kon cent rál, ami kor kom po nál”. Er ről ér te lem sze rű en 

szó sincs, a mo dell nem kí ván ja fel szá mol ni az al ko tó füg get len sé gét, pont vé del -

mé be ve szi azt a determinista te ó ri ák kal szem ben. Ugyan ak kor fi gye lem be ve szi 

azt a vo nat ko zást is, hogy az sem ál lít ha tó min den to váb bi nél kül, hogy a mű vész 

lel ke tel je sen lég üres tér ben le beg a vi zek fe lett. 

 

 

Konk lú zió: a mű vé szet gya kor la ti au to nó mi á ja 
 

A neohegeliánus frank fur ti gon dol ko dók nál, így Marcuse és Adorno ese té ben is, vir -

tu óz di a lek ti kus bű vész ke dés fo lyik az ob jek tív–szub jek tív, ne ga tív–po zi tív, im ma -

nens–transz cen dens, de min de nek fö lött a ra ci o ná lis–ir ra ci o ná lis op po zí ci ó val. A ra -

ci o ná lis–ir ra ci o ná lis párt egy szer re kell ál lí ta ni, il let ve ta gad ni az inst ru men tá lis 

célracionalitásról mint az in di vi du á lis cse lek vés egy tí pu sá ról, s ar ról a rend szer ről, 

amely az ilyen cse lek vé sek kel együtt va la hogy ki épül, majd meg ha tá roz za azo kat. 

Nem ar ról van szó, hogy a racionalitás és az irracionalitás né ző pont kér dé se len ne, 

mert egy szer re hat ják át a vizs gált dol got, de azért a konk rét elem zés ben még is el 

kell azo kat vá lasz ta nunk. Ha a fej lett ipa ri ci vi li zá ci ót vizs gál juk, ak kor an nak „egyik 

leg nyug ta la ní tóbb as pek tu sá val: irracionalitásának ra ci o ná lis jel le gé vel ta lál ko -

zunk”.21 Azt már nagy já ból ért jük, hogy tár sa dal munk ir ra ci o ná lis, mi vel represszív. 

De ez mi ért ra ci o ná lis? Két ok ból. Egy részt mert ki ala ku lá sa tör té ne ti leg ért he tő, 

sőt szük ség sze rű a fi lo zó fi ai ref le xió szá má ra, más részt mert ez a ref le xió azt is 

kons ta tál ja, hogy az em be rek ezt a rend szert a jó lét és a bé ke rend sze re ként ér té ke -

lik, még ak kor is, ha tud ják, hogy a per ma nens há bo rús fe nye ge tés sel is együtt kell 

él ni ük. Ta lán még azt is sej tik, hogy a rend szer ke resz tül-ka sul manipulatív, de úgy 

íté lik meg, hogy en nek da cá ra el fo gad ha tóbb, mint az erő sza kos ura lom. De ez az 

íté let a kö vet ke ző lé pés ben a fi lo zó fi ai kri ti ka szá má ra tö ké le te sen ir ra ci o ná lis, mert 

hé zag men te sen il lesz ke dik a represszív manipulatív rend szer elvárásmintázatába. 

Tel jes jog gal ve ti az ilyen stí lu sú ér ve lés sze mé re pél dá ul Char les Taylor, hogy 

ab ban az em be rek nem fé lig-med dig ra ci o ná li sak, mint a va ló ság ban, ha nem a „ma -
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ni pu lá ció ir ra ci o ná lis tár gyai”.22 Ve lük szem ben áll a „neoleninista él csa pat”23, aki 

egye dül bir to kol ja a fi lo zó fi ai racionalitást, s csak ő ké pes fel sza ba dí ta ni a több sé get, 

ha kell, akár sokk te rá pia se gít sé gé vel is. Az ilyen vád ra vi szont Marcuse azt vá la -

szol ná, hogy csak az mond ilyet, akit már be szip pan tott a rend szer, mint az összes 

ana li ti kus fi lo zó fust. Ez ar ra vi lá gít rá, hogy a to tá lis kö zeg el mé le te te o re ti ku san 

nem cá fol ha tó, mert min den em pi ri kus el len érv rög tön visszá já ra for dul, és a rend -

szer mű kö dé sét bi zo nyít ja. Sze ren csé re gya kor la ti ol dal ról más a hely zet. Eb ben  

a meg kö ze lí tés ben a to tá lis kö zeg ma ni pu lá ció el mé le te szi go rú for má já ban biz tos, 

hogy hely te len, mi vel el len ke ző eset ben a mo rál és a mű vé szet alap fo gal mai je len -

té sü ket vesz te nék. Nem be szél het nénk olyan ról, mint mo rá lis fe le lős ség vagy bel ső 

tör vény sze rű sé gek kel ren del ke ző mű vé sze ti al ko tás. A di a lek ti kus pa ra do xon amúgy 

cso dá la tos kép ződ mény. Er re ép pen Marcuse, Adorno és Spengler szö ve ge i nek azon 

he lyei világítanak rá, ahol a modernitás to tá lis kö ze gét a leg szi go rúbb fo gal mi szin -

ten kí ván ják ele mez ni: az lát juk, hogy pont itt hagy ják el a tár sa da lom tu do mány te -

rü le tét, itt ke rül nek legközelebb ter mé sze tes szö vet sé ge se ik hez, Orwellhez, Huxley 

pró zá já hoz és a mű vé szet hez. Ez azért nem rossz tár sa ság. Nem pa ra do xon vi szont 

az, hogy tö ké le te sen au to nóm mű vé szet el sem gon dol ha tó. A mo dern au to nóm 

mű vé szet fo gal ma dekontextualizáció ered mé nye ként jött lét re. A mű vé sze tet ki -

emel ték azok ból az össze füg gés ből, ame lyek a val lás hoz és az egy ház hoz, a kö zép -

ko ri ren di fe u dá lis po li ti kai rend szer hez, a kézművesiparhoz vagy a hu ma nis ta kép -

zés hez kap csol ták. Dekontextualizáció rekontextualizáció nél kül azon ban lo gi ka i lag 

nem le het sé ges. Nincs kon tex tus nél kü li fo ga lom. En nek a lo gi ká nak en ge del mes ke dik 

a tör té ne lem is. A mo dern mű vé szet ré gi össze füg gé sei kö zöl újak ba ke rült. Össze -

kap cso ló dik (hat nak rá és ő is hat rá juk) kü lön bö ző tár sa dal mi, gaz da sá gi, kul tu rá -

lis és egyéb té nye zők kel. René Magritte ars po e ti cá já ról ír ja egy ki tű nő elem ző je, 

hogy „nem a fes tő dol ga ta gad ni a fi zi kai vagy szociálpszichológiai meg ha tá ro zott -

sá got, ne ki e meg ha tá ro zott sá got a je len té sé től kell meg fosz ta nia, hogy meg szü let -

hes sen a bi zony ta lan nak, a ti tok za tos nak ter mé keny ta lajt biz to sí tó mes ter sé ges 

köl tői, új je len tés”.24 Ilyen ér te lem ben be szél he tünk a mű vé szet au to nó mi á já ról.
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Windhager Ákos 

Több szö rös kez det, sok szo ros kö zeg 
A ma gyar ba lett meg sza kí tott ha gyo má nya 
 

 

ENTREÉ: A ma gyar balettkutatás esz me tör té ne ti kér dé sei 
 

A Több szö rös kez det, sok szo ros kö zeg – A ma gyar ba lett meg sza kí tott ha gyo má nya 

cí mű ta nul mány esz me tör té ne ti ol va sa tot nyújt a ha zai tánc já té kok tör té ne té ről.  

A dol go zat há rom közegmegközelítést tar tal maz: a ma gyar baletthagyományban 

elfo ga dott műfogalmat és a több szö rös kez det esz me tör té ne ti ér tel me zé sét, il let ve 

egy eset ta nul mányt Erkel ba lett hez fű ző dő vi szo nyá ról. A je len cikk te hát mű ve lő -

dés tu do má nyi ho ri zon ton tár gyal ja a tánc-, a ze ne-, az in téz mény-, a mű ve lő dés- és 

az esz me tör té net hez kap cso ló dó je len sé ge ket, és azo kat a meg sza kí tott ság – mint 

kö zeg – fó ku sza kö rül ren de zi el. A ta nul mány cél ja, hogy mo del lez ze a balettiroda -

lom kuta tá si le he tő sé ge it. A rö vid balettirodalom-tör té ne ti lot tó elő já ték ként ér zé -

kel teti a ma gyar balettirodalom meg sza kí tott ha gyo má nyát. Mennyi tu dás sal bí runk 

a kö zel két száz éves ma gyar szín pa di tánc já ték tör té ne té ről? 

 

1.    Me lyik ma gyar ze ne szer ző ír ta a leg több ba let tet? 

2.    Ki az a ma gyar ze ne szer ző, aki ugyan egyet len tánc já té kot sem írt, mű ve it mégis 

a leg több ször al kal maz ták ba let tek ben? 

3.    Ki a Bartók előt ti kor szak leg nép sze rűbb ma gyar balettkomponistája? 

4.    Ki a Kodály utá ni kor szak leg nép sze rűbb balettszerzője? 

5.    Me lyik balettmű a ma gyar tánc szín pad leg si ke re sebb da rab ja? 

6.    Me lyik balettelőadást til tot ták be er köl csi okok ra hi vat koz va? 

7.    Me lyik balettművet til tot ták be po li ti kai okok ból? 

8.    Mely ba let tet be sem mu tat ták ide o ló gi ai ok ból? 

9.    Me lyik ma gyar tánc já ték al kal maz sza va ló kó rust? 

10.  Ki ír ta Az idő kü szö bén cí mű ba lett ze né jét? 

11.  Me lyik az el ső ma gyar ba lett, amely tel jes ér té kű szö veg könyv vel és vé gig -

kom po nált ze nei cse lek ménnyel ren del ke zik? 

12.  Me lyik ma gyar ope ra tar tal maz za a leg nép sze rűbb ma gyar balettjelenetet? 

13.  Vé gül, me lyik a leg is mer tebb ma gyar szín pa di tánc epi zód? 
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A balettkedvelők könnyű szer rel fe lel het tek a fel so rolt kér dé sek re, mi vel ah hoz csu -

pán egy le xi kont kel lett hasz nál ni. Ha vi szont az lett vol na a kér dés, hogy a fel so -

rolt mű vek ből me lyik hez fű ző dik sze mé lyes él mé nye, már sok kal ke ve sebb ér de mi 

fe lel etet kap nánk. A vá lasz ke re sés már csak azért is könnyű le he tett, mert a hu sza dik 

szá zad ban 10–15 éven ként az ak tu á lis in té zet tör té ne tek rend sze re sen át te kin tet -

ték a ma gyar ba lett ala ku lá sát is. Jemnitz Sán dor1, Vályi Ró zsi2, Körtvélyes Ág nes3, 

Szent he gyi Ist ván4, Gelencsér Ág nes5, Körtvélyes Gé za6, Kaán Éva7 és Pónyai Györ -

gyi8 ku ta tá sa i ból a kö zön ség könnyen tá jé ko zód ha tott a balettirodalom tár gyá ban. 

Az em lí tett tánc tu do má nyi ku ta tá sok nyo mán azon ban esz me tör té ne ti ív raj zol ha -

tó, s ha az egyes ku ta tók ide o lo gi kus ke re tei el is tér nek, a balettjáték in téz mény-, 

sze mély- és re per to ár tör té ne tét rész le te sen fel tár ták. Az egyes ba let tek rész le tes 

ze nei meg kö ze lí té se ugyan ak kor csak Bartók ese tén tör tént meg, más da ra bok ér tő 

ze ne esz té ti kai meg kö ze lí té sét leg fel jebb egyes kri ti kák kí sé rel ték meg, de ál ta lá nos 

ilyen jel le gű ol va sat nem szü le tett. 

 

 

ENCHAÍNEMENT: A ha gyo mány áram la tai 
 

A ma gyar balettirodalom mű fog al ma 
 

A ze nei gya kor lat ban leg ké sőbb a XIX. szá zad ra ho no so dott meg az az ér tel me zés, 

mi sze rint a ze ne mű az írott vál to za tot je lö li, míg az elő adás csu pán ér tel me zé se an -

nak. Az írott vál to zat tar tal ma ugyan ak kor ze ne szer ző ként mást és mást rög zí tett, 

il let ve bí zott az elő adó ér tel me zé sé re, ahogy az Liszt Fe renc és Richard Wagner par -

ti tú rá i ban mu tat ha tó ki. Wagner ze ned rá má it zárt, míg Liszt sa ját al ko tá sait nyi tott 

mű nek te kin tet te. Wagner min den kom po nenst szö ve ge sen vagy egy ér tel mű je lek kel 

hang sú lyo zott, rá adá sul élet mű ve zö mé ben a hang sze res és éne kes ze nét a konk rét 

szö veg tar ta lom nak ren del te alá. Wagner ve zér köny vei ese tén ezért a kar mes ter nek 
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1      JEMNITZ Sán dor: Ope ra há zunk és a ma gyar ba lett = A ma gyar mu zsi ka köny ve. Szerk. MOL NÁR Im re, 
Bp., Ha vas Ödön ki a dá sa, 1936, 63–72. 

 
2      VÁLYI Ró zsi: Nem ze ti tánc ha gyo má nya ink sor sa a szín pa don, és a ba lett az ab szo lu tiz mus és a ki egye zés 

ko rá ban = B. EGEY Klá ra – SZENT HE GYI Ist ván – VÁLYI Ró zsi – KÖRTVÉLYES Ág nes – TÉRY Ti bor – CSIZ -
MA DIA György: A ma gyar ba lett tör té ne té ből. Szerk. VÁLYI Ró zsi, Bp., Mű velt Nép Könyv ki a dó, 1956, 
92–145. 

 
3      KÖRTVÉLYES Ág nes: Ma gyar ba let tek a XIX. szá zad vé gén = B. EGEY Klá ra – SZENT HE GYI Ist ván – VÁLYI 

Ró zsi – KÖRTVÉLYES Ág nes – TÉRY Ti bor – CSIZ MA DIA György: A ma gyar ba lett tör té ne té ből. Szerk. 
VÁLYI Ró zsi, Bp., Mű velt Nép Könyv ki a dó, 1956, 148–162. 

 
4      SZENT HE GYI Ist ván: Váz la tok a ma gyar balettzenéről = Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 1. Szerk. MORVAY 

Pé ter, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Ta go za ta, 1958, 18–29. 
 
5      GELENCSÉR Ág nes: Balettművészet az Ope ra ház ban (1884–1919) = Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 12. 

Szerk. KÖRTVÉLYES Gé za, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Ta go za ta, 1983, 9–36. 
 
6      KÖRTVÉLYES Gé za: Balettművészetünk az Ope ra ház ban (1919–1945) = Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 12. 

Szerk. KÖRTVÉLYES Gé za, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Ta go za ta, 1983, 37–78. 
 
7      KAÁN Zsu zsa: Tánc mű vé szet = Ma gyar or szág a XX. szá zad ban. Szerk. KOL LE GA TAR SOLY Ist ván, Szek -

szárd, Ba bits Ki a dó, 1996–2000, 529–547. 
 
8      PÓNYAI Györ gyi: A klasszi kus balettművészet ma gyar or szá gi tör té ne té ből. Szerk. BOLVÁRI Gá bor, Bp., 

Pla né tás, 2009. 



és a ren de ző nek nincs (nem len ne) más dol ga, mint kö vet ni a par ti tú ra be jegy zé seit. 

Liszt ez zel szem ben éle te utol só sza ka szá ig sze re tett rög tö nöz ni, s elő adá sa in azo kat 

ze ne szer ző ként ér tel mez te. Mű vei le jegy zé sé ben így az fel té te lez he tő, hogy csu pán 

a leg szük sé ge sebb ele me ket rög zí tet te, ame lyek hez szá mos kom po nenst még az elő -

adó nak kell hoz zá ten nie. Így egy Liszt-par ti tú ra szó sze rin ti elő adá sa le fe je zi a mű vet, 

mert a szer ző ál tal ki nyi tott le he tő sé gek kö zül egyet sem visz to vább. Egy Liszt-

mű elő adó já nak ren del kez nie kell zenszerzői vé ná val és bá tor kí sér le te ző kedv vel. 

A ba lett ese tén a „mű al ko tás” (a dantoi art work) mi ben lé te még bo nyo lul tabb. 

Az az ál la pot, hogy a ba lett azo nos len ne a meg adott szö veg könyv re írt par ti tú rá -

val, csak a XIX. szá zad leg vé gé re rögzült, de nem vég le ge sen. A ba lett ese té ben 

nem a tör té net, nem a ze ne, de nem is az elő adás, ha nem a ko re og rá fia vált az azo -

no sí tás alap já vá. A ko re og rá fia azon ban csak rit ka eset ben ér he tő el le jegy zett alak -

ban, így gya kor la ti lag a balettművészet a mai na pig nem hoz zá fér he tő szö ve gek ben. 

Szá mos ku ta tó fel ve tet te, hogy még egy pon tos le jegy zés sem rög zí te né azon ban  

a ko re og rá fia alap ját: a stí lust, amely min den más ele met meg ha tá roz. A kul tu rá lis 

köz nyelv ba lett nek hív ja a ze nés szín pa don meg je le nő min den fé le tán cos moz gást, 

ki vé ve a fel is mer he tő nép- és társastáncot. A kor társ ze ne tu do mány ba lett nek egy 

olyan al kal ma zott mű fajt hív, amely ese té ben egy tánc ele mek ből ál ló ze ne fo lyam 

tör té ne tet mond el, és a ko re og rá fus az alap ján elő adást ren dez het. A tánc tu do mány 

vi szont a ko re og rá fi át te kin ti balettdarabnak, füg get le nül an nak iro dal mi szü zsé jé -

től és ze nei tar tal má tól. A be ta ní tá sok mű al ko tá si ke ret té vá lá sá hoz az a szo kás ve -

ze tett, hogy a ba lett tán ca it, ze né it, ze ne ka rát és prog ram ját az adott le he tő sé gek 

közt mó do sí tot ták. Eb ből a szem pont ból ért he tő az is, hogy A hattyúk ta va hol más -

fél, hol har mad fél óra hosszú sá gú, hogy hol a fe hér, hol a fe ke te hattyú győz, és hol 

Csajkovszkij mu zsi ká já ra ad ják elő, hol Elton Joh né val. 

 

Az esz me tör té ne ti ol va sat a ma gyar balettirodalomban há rom mo dellt kü lön böz tet 

meg a ze ne szer zői kom po zí ci ós tech ni ka szem pont já ból: 

 

1.  Ere de ti tánc já ték: la zán ve ze tett cse lek mény hez iga zo dó tánc so ro zat.9 

2.  Pantomimikus ze ne drá ma (szak iro da lom ban hasz nált vál to za ta még: szim fo ni kus 

pantomimika vagy szim fo ni kus ba lett): szim fo ni kus köl te mény igé nyű te ma ti kus 

tánc so ro zat.10 

3.  Potpourri: a ko re og rá fia kü lön bö ző, önál ló lét jo gú ze né ket al kal maz. (Ez zel a mo -

del lel, mi vel nem tar to zik a ba lett ze ne i ro dal mi ha gyo má nyá ba, a ta nul mány bő -

veb ben nem fog lal ko zik.)11 
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9      A fo gal mat hasz nál ja és ma gya ráz za: MA JOR Ri ta: Ro man ti ka és nem ze ti tánc tör té net (1833–1848) = 
Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 1986–1987. Szerk. FUCHS Lí via és PESOVÁR Er nő, Bp., Ma gyar Tánc mű -
vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Ta go za ta, 1987, 29. 

 
10     ÁB RÁ NYI Kor nél, id.: Dárius kin cse = Pes ti Nap ló, 1893. ok tó ber 5., 1–2.; KERN Au rél: Dárius kin cse = 

Bu da pes ti Hír lap, 1893. ok tó ber 5., 1–2.; KÖRTVÉLYES Gé za: „Massine és a szim fo ni kus ba lett” = Tánc -
tu do má nyi Ta nul má nyok 1965–1966. Szerk. DIENES Ge de on, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge 
Tu do má nyos Ta go za ta, 1967, 28. 

 
11     Több eset ben, pl. Milloss Au rél, Ha ran go zó Gyu la vagy Eck Im re ren de zé sé ben egy szer ző pl. Liszt, 

Bartók vagy Kodály mű ve i ből épí tet tek szim fo ni kus-szín pa di ko re og rá fi át, amely a ze ne mű ve ket lé -
nye gi leg ír ta új ra. 



Az el ső mo dell te hát, ahogy ar ra a be ve ze tő is utalt, dra ma ti zált tánc so ro za tot jelöl, 

amely nek ha zai kez de te Heinisch Jó zsef Ha ra mia ban da (1834) cí mű da rab ja. A szín -

ház tör té ne ti ku ta tá sok szá mos pár hu za mo san ki ala kult, re form kor ban ha zánk ban 

is nép sze rű mű fajt ne vez nek meg: né ma já té kok (arlekinádok, élet ké pek, víg né ma -

já té kok, tör té ne ti ké pek).12 Ezek azon ban gyor san el tűn nek, s bár hagy nak nyo mot 

az el nyo ma tás ko rá nak kö zön sé gi el vá rá sa i ban, alap ve tő en nem be fo lyá sol ják az 

1890 utá ni ma gyar tánc já té kok ze ne i sé gét. A tánc lán cok vi szont több mint egy év -

szá za dos ha gyo mány ra tet tek szert, mert Heinisch után Ró zsa völ gyi Kör ma gyar ja 

(1842) egy ér tel mű en si ker re vit te a mű fajt, majd pe dig Sztojanovits Je nő Csár dá -

sá ban (1890), Hubay-Ha ran go zó Csár da je le ne té ben (1936!), vé gül Kenessey-Hubay 

Kesz ke nő jé ben (1952!) a mű faj – ha meg ké sett mó don is, de – ki tel je se dett, nem zet -

kö zi szín vo na lat ért el.13 Az, hogy az egyes elő adás te lí tő dött-e mé lyebb tar ta lom -

mal, ér zel mi leg, tör té nel mi leg vagy nép raj zi lag hi te les tánc cal, a ko re og rá fu sok tól 

füg gött; az em lí tett Ha ran go zó Gyu la ese té ben pél dá ul vi lág szín vo na lú kom po zí ció 

szü le tett. A komp lex tar tal mú, a cse lek ményt, a ze nét és a tánc tu da tos, kom po zí -

ci ós egy sé gét meg va ló sí tó tánc já té kok csak ké sőn je len tek meg, el ső nek Szik la Adolf 

zene szer ző és Niccola Guerra ko re og rá fus kö zös szer ze mé nyét, A tör pe grá ná tost 

te kin ti a szak iro da lom.14 

A pantomimikus ze ne drá ma – a ko ra be li el ne ve zé se is utal rá – a pan to mim ből 

nőtt ki, s an nak ka rak ter je gye it so ká ig ma gán vi sel te. A mo dell meg fi gyel he tő Sza bó 

Xavér Dárius kin cse (1893), Zichy Gé za Gem ma (1901), Dohnányi Pierette fátyola 

(1909), Bartók A fá ból fa ra gott ki rály fi (1916), Kósa György Dá vid ki rály (1937) vagy 

Ve ress Sán dor Tér szi li Katicza (1943) mű vé ben. Amíg az el ső mo dell ből sza ba don 

ki emel he tők a ze nei ele mek (té te lek), a má so dik ból csak a ze nei cse lek ményt meg -

sza kí tó mó don hagy ha tó el egy-egy té tel. Jel zés ér té kű, ahogy Bartók a 42 per ces 

Fá ból fa ra gott ból egy 10 per ces, míg a 32 per ces Man da rin ból egy 19 per ces ze ne -

ka ri szvi tet ala kí tott ki. A már em lí tett Dá vid ki rály ból pe dig csak ze nei erő szak kal 

le het ne ki vág ni egy rész le tet.15 

Sti lá ri san, ze ne tör té ne ti re cep ti vi tá sá ban is je len tős a kü lönb ség a két mo dell 

kö zött. Az el ső a ver bun kos élő, poszt- vagy neoirány za ta it hasz nál ja fel a dal lam -

szö vés ben (s kre ál hoz zá sti lá ri san il lő – oly kor kor sze rű – har mó ni át). A má so dik 

mo dell az 1920-as éve kig a wag ne ri ze ne drá ma nyel ve ze tét ír ja új ra (l. Sza bó 

Xavér: Dárius kin cse, Zichy Gé za: Gem ma, Dohnányi: Pierette). Bartók a Fá ból fa ra gott -

ban egy ér tel mű en megnyilvánvaló Wagner-ha tás mel lett ép pen az 1910-es év ti zed 

má so dik fe lé ben már a Sztravinszkij-re cep ci ót dol goz za fel, s így A cso dá la tos man -

da rin ban az is tet ten ér he tő. A ké sei „Kodály-is ko la” olyan erő tel jes al ko tói, mint 

Szokolay Sán dor (pl. a Hamlet balettepizódja, 1968), Szőllősy And rás (pl. Oly kor ban 
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12     MA JOR: i. m. (1987), 28–32. 
 
13     KÖRTVÉLYES: i. m. (1983), 61. 
 
14     GELENCSÉR: i. m. (1983), 23. 
 
15     KÓSA Gá bor, Kósa György fi á nak írá sos vá la sza a szer ző nek a Dá vid ki rály új raelő adá sa kap csán. A di -

gi tá lis le vél (2007. 05. 16.) a szer ző tu laj do ná ban. 



él tem, 1963), vagy ép pen Petrovics Emil (pl. Salome, 1971) – az őket sok fe lől érő 

ha tás kö zül – Bartókon ke resz tül Sztravinszkij orosz balettkorszakának re cep ci ó ját 

is új ra ír ták. Bartók és Kodály ta nít vá nyai ugyan ak kor konk rét nép ze nei ele mek kel 

is gaz da gí tot ták nyel ve ze tü ket, vagy a tel jes da ra bot a nép ze ne dra ma ti zá lá sá ból 

terem tet ték meg. Kósa György Ár va Jó zsi há rom cso dá ja (1930) kap csán ép pen azt 

eme li ki a szak iro da lom, hogy no ha a szer ző a leg újabb ze nei irány za tok is me rő je,  

a kor sze rű szim fo ni kus iro da lom mes te re és a kí sér le te zés fe ne gye re ke, még is ele -

mi erő vel tud ta a nép ze nei ethoszt át emel ni ab ba a tánc já té ká ba, amely másfe lől  

A fá ból fa ra gott if jú ko ri új ra írá sa.16 

A má so dik mo dell hez tar to zik a mesebalettal faj, amely vi szony lag ké sőn je lent 

meg a ma gyar ze ne tör té net ben. A dió tö rő höz ké pest kö zel har mincéves ké sés sel szü -

le tett meg Máder Re zső Mály vács ka ki rály kis asszony (1921), Gajáry Ist ván Árgyirus 

ki rály fi (1924) és Kósa em lí tett Ár va Jó zsi cí mű da rab ja, ame lyek szép si kert mond -

hat tak ma guk nak. Az előz mé nyek el le né re a gyerekbalett mű fa ját Szőnyi Er zsé bet 

(Ker ti me se, 1949; A tü csök és a han gya, 1953) élet mű vé hez kö ti a szak ma, aki től 

ta nít vá nya, Bozay At ti la (Sé ta Me se or szág ban, 1956) vet te át a kez de mé nye zést.17 

A mű faj Ránki György egyik utol só da rab já val (Ök röcs kék, lu dak, sár ká nyok, 1988), 

Fa ra gó Bé la (A villik, 1993) mun kás sá ga ré vén tört új ra utat ma gá nak. A tu da tos kö -

zön ség ne ve lés je gyé ben ren de lik meg Tal lér Zsó fia (Bo gár me se, 2006; Pán Pé ter és 

a meg ta lált fi úk, 2007; Gulliver Liliputban, 2009), Solti Ár pád (Ál lat me sék, 2010) és 

Laczó Zol tán Vin ce (Az Óperencián in nen, 2012) da rab ja it. 

 

 

A ma gyar baletthagyomány há rom kez de te 
 

A je len ta nul mány a ma gyar balettirodalom há rom kez de te kap csán tesz fel hosszú 

távú, esz me tör té ne ti alap kér dé se ket. A tánc tu do má nyi meg kö ze lí tés ki ter jesz té se 

azért in do kolt, mert bár 180–200-ra te he tő a par ti tú rá val, szö veg könyv vel ren del -

ke ző ma gyar balettdarabok szá ma, a kö zön ség csu pán a Bartók-tánc já té ko kat is me -

ri.18 A töb bit sem kor társ szín há zi él mény ként, sem kon cer tél mény ként, sem hasz -

ná la ti tánc alak já ban nem él vez he ti, s nem éri el az egy tu ca tot se a hang fel vé te lek 

szá ma. Az esz me tör té ne ti ku ta tás azon ban fel tár ja az el fe dett mű ve ket, az azo kat 

lét re hí vó ha gyo mány mű ve lő dé si ke re tét és a re cep ció meg sza ka dás okát. A ta nul -

mány ki in du ló pont ja az elő ző ada tok is me re té ben az, hogy ba lett je in ket is jel lem zi 

a ma gyar mű ve lő dés hu sza dik szá za di alap je len sé ge, ti. hogy a ma gyar balettiroda -

lom ha gyo má nya meg sza kadt. Az esz me tör té ne ti ol va sat ban a ha gyo mány azon ban 

át ível meg sza kí tott sá gon, így esz mei ká nont su gall, ab ból pe dig a mű vé szet ág ra 
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16     SZENT HE GYI: i. m. (1958), 26. 
 
17     PIN TÉR Csil la: Szőnyi Er zsé bet. Bp., Má gus, 2003, 11. 
 
18     Az 1910 utá ni leg több is mert mű fel so ro lá sát l.: https://info.bmc.hu/in dex.php?node=compositions& 

audio_sz=&audio=&cime=&orig=&date=&composerid=&szerzokorhatar=&catid=219&movements=&jel== 
&duration=&szovegiro=&premiere=&ki ad tak=ni&copy right=&dateexact=&instr=&noof=&premieretext= 
&remarks=&order=ev 



jellem ző au to nóm esz té ti ka fa kad. A balettirodalom ku ta tá sa te hát klasszi kus min -

tá za tot raj zol ki az esz me tör té ne ten át a kul tu rá lis em lé ke zet ku ta tás szá má ra is. 

A ha gyo mány vizs gá lat alap ján vi lá go san lát szik a ma gyar balettirodalom-tör té -

net há rom kez de te és ez zel együtt há rom el té rő ér tel me zé se: 

 

1. szín ház tör té ne ti kez det (Heinisch Jó zsef: Ha ra mia ban da, 1834), 

2. ze ne tör té ne ti kez det (Sztojanovits Je nő: Csár dás, 1890), 

3. ko re og rá fia tör té ne ti kez det (Ha ran go zó Gyu la–Hubay Je nő: Csár da je le net, 1936). 

 

A há rom kez det el té rő, bár egymásra tá masz ko dó (in téz mé nyi, mű fog alom-ér tel -

me zé si és rész ben sti lisz ti kai) ha gyo mányt je löl. Ma csu pán az utol só él, az elő ző 

ket tőt po li ti kai és szak mai dön tés ho zók meg sza kí tot ták, mű ve lé sét ellehetetlenítet-

ték. Egy má sik ér tel me zés ben a há rom kez det a mű vé sze ti ág tör té ne ti vál to zá sa i -

nak fe lel meg, amennyi ben a kor ban „ba lett ként” el is mert mű al ko tás egy re össze -

tet teb bé vá lik. Így a szín ház tör té ne ti kez det meg fe le ltet he tő az zal a moz za nat tal, 

hogy tánc egy ve le get al kal maz nak szín pad ra a ko ra be li szö veg köny vi (né ma já té -

kos) prog ram alap ján. A ze ne tör té ne ti kez det más ként az el ső, nem zet kö zi igé nyű 

balettzenére utal, amely ben a tánc té te le ket szim fo ni kus szer kesz tés mód jel lem zi.  

A ko re og rá fi ai kez det pe dig olyan pro duk ci ók lét re ho zá sát je lö li, ame lyek ben a drá -

mai jel le gű elő adás egye te mes igé nyű ze ne, cse lek mény és tánc egy sé gé re épül. 

No ha így fel old ha tó a há rom ha gyo mány egy nagy ha gyo mány ban, az is lát szik, 

hogy a for du la tok az egyes balettszerzemények te kin te té ben nem vált vissza for dít -

ha tat lan ná. A fen tebb em lí tett ha gyo mány sza ka dás kö vet kez té ben egyes balett -

kom pozíciós tech ni kák fo lya ma to san együtt él tek, de ha gyo má nya csak az utol só nak 

ma radt meg, a má sik ket tő a ké sei ze ne szer zők szá má ra nem vált el ér he tő vé. 

Az elő zők ből kö vet ke zik, de csak rész ben an nak kö vet kez mé nye, hogy éle sen 

elvá lik egymástól a balettjátszás ha gyo má nya, a balettirodalom re cep ci ó ja és mű -

ve lő dé si be ágya zó dá sa. No ha a ká non el mé let alap ján azt vár hat nánk, hogy az esz -

té ti kai ho ri zont köz pon ti al ko tá sát játsszák a leg töb bet és ez ál tal is me rik a leg töb -

ben, e fel te vé sünk ben a ma gyar balettirodalom ese tén csa lód nunk kell. A ká non,  

a re cep ció és a re per to ár bár pár be szé det foly tat, de – fő ként az in téz mény ve ze tői 

dön té sek kö vet kez té ben – je len tős mér ték ben el tér egymástól. Tény ként ke zel het -

jük azt a pa ra dox fel is me rést, hogy ze ne tör té ne ti leg A cso dá la tos man da rin a leg -

je len tő sebb ma gyar pan to mim, még is Erkel Fe renc Pa lo tá sát is me rik a leg töb ben, 

lát ni vi szont Kocsák Ti bor Hét tör pe cí mű ba lett jét le het. 

Az esz me tör té ne ti ku ta tás a mű al ko tás tár gyát, stí lu sát, ze né jét, ko re og rá fi á ját, 

fo gad ta tá sát és szel lem tör té ne ti kap cso lat rend sze rét is vizs gál ja. Egy bu kás pél dá ja 

elő re ve tí ti az össze tett ku ta tá si szem pon to kat és mód szer tant. Sza bó Xavér Fe renc 

Dárius kin cse (1893) cí mű ba lett je nem sok kal a be mu ta tó után meg bu kott, jó részt 

mű ve lő dés tör té ne ti okok mi att. A ze ne szer ző egy ér tel mű Wagner-re cep ci ó ja oly mér -

ték ben ír ta új ra – vagy még in kább fe lül – a da rab ke re tét adó és a kor ban diva tos 

szé kely mitologémát, hogy az je len tős el len szen vet vál tott ki. A kor ban még Wagner-

el le nes ha zai köz vé le mény a né met szer ző re em lé kez te tő ze ne mű ve ket ide gen ség -

gel fo gad ta, s csak Richard Strauss és De bussy si ke rei után szök he tett szár ba egy 
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szé les bá zi sú ma gyar Wagner-kul tusz.19 A kor szak leg több ha zai balett zenéje nem 

múl ta sok ban fe lül Sza bó Xavér in ven ci ó ját, ám mi vel a Verdi-, a Delibes- vagy ép -

pen ség gel az Erkel-re cep ció hoz zá tar to zott a kor szak el fo ga dott balett hang zá sá hoz, 

így az azok ból me rí tők könnyeb ben kap tak el is me rést. El len pél da ként ál lít ha tó Sza -

ba dos Ká roly erkeli és delibesi re cep ci ó ból in du ló Vióra (1891) cí mű ba lett je, amely 

ugyan azt a mitologémát hasz nál ta, cse lek mé nye sem volt faj sú lyo sabb, még is si -

kert ara tott. Sza ba dos al kal maz ko dott a ko ra be li kö zön ség el vá rá si ho ri zont já hoz, 

s a da rab köz ked velt is ma radt év ti ze d e kig. A Dáriusszal szem be ni el len ér zé sek 

olyan erő sek vol tak, hogy no ha még a leg ádá zabb kri ti ku sok is el is mer tek ab ból 

több tánc té telt, azok so ha nem ke rül tek elő adás ra.20 A ha gyo mány – itt szűk ér te -

lem ben: egy kor szak ter mé sze tes nek vett ér tel me zé se – te hát be fo lyá sol ja az egyes 

mű vek sor sát. A ha gyo mány meg sza ka dá sa után pe dig ép pen ezen hi ány mi att nem 

ka no ni zá ló dott a si ke res és meg ren dí tő Az iszo nyat bal la dá ja (Szokolay Sán dor, 

1960) sem.21 

A ma gyar balettirodalom tör té ne té ben az is lát szik, hogy ha son ló an az ope rá hoz 

s a szim fó ni á hoz, meg ren de lés füg gő. No ha van olyan al ko tó, aki az asz tal fi ók já nak 

is meg ír ja a mű ve it (pl. Kósa György és Lajtha Lász ló), a leg több da rab konk rét ké -

rés re és ko re og rá fu si kon cep ci ó hoz iga zod va író dott. A hu sza dik szá zad elő es té jén, 

ami kor a ma gyar balettirodalom „hir te len” meg szü le tett, az Ope ra ház kar mes te rei 

kezd ték meg a tánc köl te mé nyek, majd a pan to mi mek kom po ná lá sát. Sztojanovits Je nő, 

Sza ba dos Ká roly, Kerner Ist ván vagy Szik la Adolf mind az Andrássy úti ze ne pa lo ta 

mun ka tár sa i ként sa já tí tot ták el a szín pad sze rű ség gya kor la tát s hoz ták lét re si ke -

res da rab ja i kat. Csak a „Kodály-is ko la” szer zői ese té ben tör té nik majd meg az Ope -

rá tól va ló le vá lás, de az ő ese tük ben is (pl. Szokolay, Petrovics, Ránki) ki mu tat ha tó 

a szín pad dal va ló egyéb köz vet len kap cso lat. Mind ez ter mé sze te sen vissza ve tít ve 

is igaz, így va ló ban csak ak kor tud a ma gyar balettirodalom ki ala kul ni, ami kor az 

ah hoz szük sé ges in téz mé nyi fel té te lek is adot tá vál nak. A XIX. szá zad má so dik felé -

ben a Nem ze ti Szín ház ban a tánc kar hosszú év ti ze d e ken ke resz tül mos to ha kö rül -

mé nyek kö zött dol go zott, és csak az Ope ra ház át adá sa te rem tet te meg a ba lett kar 

fej lő dé se szá má ra az utat. Így az 1884-ben át adott épü let, in téz mény és szak mai 

mű hely 1889-ben te rem te el ső gyü möl csét: Sztojanovits Je nő Új Romeo cí mű ba -

lett jé vel, amely nek ta pasz ta la tai ala poz ták meg a kor szak leg nép sze rűbb ma gyar 

tánc já té kát: a Csár dást. A da rab si ke ré hez azon ban kel lett még va la mi: a kompozit 

(erő sen el té rő jel le gű ele me ket egy be fű ző) stí lus tár sa dal mi el fo ga dá sa. A Csár dás 

si ke ré nek pi kan té ri á ja, hogy ze né je Verdi-féle re cep ci ó ra és a re form kor ban nép sze rű 
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19     A kér dés hi he tet len össze tett sé gét itt nincs mód be mu tat ni. A kö zön ség ide gen ke dé se ma gya ráz ha tó 
töb bek kö zött a ha zai szim fo ni kus és ope ra kul tú ra meg ké sett sé gé ből fa ka dó is me ret- (és él mény-) hiá -
nyá val, a nem meg fe le lő szín vo na lú elő adá sok kal, a ze ned rá mák hoz ta pa dó esz mei tar tal mak irán ti 
bizal mat lan ság gal. Az ola szos irány zat könnyeb ben nyert pol gár jo got a ha zai ze nés szín pa don. A befo-
gadástörténetben Erkelnek ma gá nak is új ra és új ra meg kel lett küz de nie stí lu sa mi att a kö zön ség ke -
gye i ért. A tárgy önál ló ki fej tést igé nyel ne. 

 
20     Dárius kin cse = Pes ti Hír lap, 1893. ok tó ber 5., 86. 
 
21     Szokolay da rab ját Eck Im re ál lí tot ta szín pad ra 1960-ban, ame lyet több fel újí tás ban is elő ad tak az óta. 

No ha kulcs mű a ma gyar balettirodalomban, a pé csi elő adá so kon kí vül el ér he tet len. Így nem tud ta azt 
a re cep ció esz té ti kai sze re pet be töl te ni, mint A cso dá la tos man da rin. 



da lok ra, tán cok ra és in du lók ra épül. Az Erkel-re cep ci ó ból hoz za a ver bun kos stilizá-

ciót és a kor sze rű hang sze re lést, il let ve az et ni ka i lag szí nes tánc szvi tet: ma gyar tár -

sas, il let ve ma gyar, ci gány, szerb és ro mán né pi (!) tán cok ele ve ned nek meg a har -

ma dik fel vo nás ban. A szín re vi tel ko re og rá fi á ja vi szont hang sú lyo san olasz jel le gű. 

Így az ope ret tek sok szí nű sé gét, a k. u. k. kul tú ra több ve re tű sé gét ké pez te le a tánc -

szín pa don is, s mi vel min den ele me a kor tár sak szá má ra mi nő sé gi nek bi zo nyult, 

egyet len balettnarratívaként él vez ték.22 

 

 

Eset ta nul mány: Erkel és a ma gyar ba lett ki in du lá si kö ze ge 
 

Erkel jól is mert előz mé nyek után meg te rem ti a ro man ti kus ma gyar operairodalmat 

és ki ala kít ja a ro man ti kus ma gyar ope ra ját szást. Szín há zi em ber ként, majd ve ze tő -

ként pró zá val, ze né vel és tánc cal is fog lal ko zik, de leg je len tő sebb ered mé nye it ze -

ne szer ző ként és kar mes ter ként arat ja. Óri á si élet mű vé ben a ba lett hi á nyát ke res ni 

ér tel met len, utó la gos el vá rás len ne. An nak vizs gá la ta azon ban elő re vi he ti a ku ta -

tást, hogy ze nei kon cep ci ó já ban mi lyen sze re pet ját szot tak a tán cos mű fa jok. Az 

köz is mert, hogy Erkel gya kor la ti as em ber ként az adott kö rül mé nye ket fi gye lem be 

vé ve al ko tott, vagy ho zott lét re új je len sé ge ket. Így pél dá ul a Fil har mó ni ai Tár sa -

sá got ő ala pí tot ta, de nem a sem mi ből kel lett meg szer vez nie, ha nem egy már mű -

kö dő ze ne ka ri kö ze get épí tett to vább és se gí tők kel – töb bek kö zött Liszt Fe renc tá -

mo ga tá sá val – szá mol ha tott. A fen tebb em lí tett gyen ge tánc kar is me re té ben egy 

ma gyar A hattyúk ta va kon cep ci ó ja nem is me rül he tett fel benne. 
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22     A Csár dás sal nem tu dott mit kez de ni a ba lett-tör té net írás. Sem KÖRTVÉLYES (i. m. [1956], 150–153.), 
sem GELENCSÉR (i. m. [1983], 15–16.), sem PÓNYAI (i. m. [2009], 69.) éle sen bí rál ja a da rab ze ne i sé gét 
és nem vet szá mot a kö zön ség ré szé ről év ti ze d e kig ki tar tó lel ke se dés sel. 

 
23     Több for rás alap ján: MA JOR: i. m. (1987), 39–43., KERÉNYI Fe renc: A re form ko ri ma gyar tánc já ték ról = 

Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 10., 1978–1979. Szerk. DIENES Ge de on – PESOVÁR Er nő, Bp., Ma gyar 
Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Ta go za ta, 1979, 123–142. 

1. táblázat: A magyar táncjáték kezdetei, válogatás23

Műcím                                                                  Zeneszerző                                   Koreográfus                                    Bemutató 

A véletlen vőlegény                                         Fray Károly                                   Farkas József                                  1829 előtt 

Haramiák                                                            Herfurth Károly                          Szöllősy Szabó Lajos                     1833 

Haramiabanda                                                  Heinisch József                           Szöllősy Szabó Lajos                    1834 

Nagyidai lakodalom                                         Herfurth József                           Szöllősy Szabó Lajos                     1834 

Pervonte a Lámpás-szigeten                        Ellinger József                             Kaczér Ferenc és Campilli           1834 

Varsói ütközet                                                   Ellinger József                             Emile                                                  1834 

A szürke törpe a bűvös hegyekben            Kaczér Ferenc                             Kaczér Ferenc                                 1835



Mind azon ko rai ro man ti kus ma gyar tánc já ték, ame lyet Erkel is mer he tett, az 1. 

szá mú táb lá zat ban lát ha tó. A ko ra be li mű so rok ban sab lo nos szü zsék alap ján, a ko -

ra be li arlekinádok szel le mé ben, il let ve köz ked velt tánc ele mek (pl. kör ma gyar) kö ré 

épí tett da ra bo kat ját szot tak.24 Az el ső önál ló ze ne i ség gel bí ró ma gyar szín pa di 

tánc já ték a fen tebb már em lí tett Heinisch Jó zsef Ha ra mia ban da (1834) volt, amely 

azon ban nem ara tott si kert. Őt kö vet te a kor egyik ki emel ke dő je len tő sé gű ze ne -

szer ző-ko re og rá fus-tán co sa, Kaczér Fe renc a Toborzókjával (1835), amely mo del lezi 

a ko ra be li tánc já té ko kat. A kö zön sé get elő ször Ró zsa völ gyi Márk Kör ma gyar (1842) 

cí mű tánc já té ka tud ta hosszab ban meg szó lí ta ni Szöllősy Sza bó La jos ko re og rá fi á já -

val. Az önál ló ze né jű tánc já té kok a re form ko ri ma gyar szín há zi (vö.: az in téz mé nyi 

fel té te lek, az el mé le ti hát tér és a kö zön ség ki ala ku lá sa) fo lya mat ter mé sze tes fej -

le mé nye ként jött lét re, és an nak hul lá má ban vi rág zott, majd hunyt ki – jel ké pe sen 

is – 1854-ben Kaczér Fe renc Egy tán cos ka land ja i val. A tánc já té kok kri ti kai fo gad -

ta tá sá ból nyil ván va ló, hogy a szín há zi szó ra koz ta tás ka te gó ri á já ban azért vál tak  

e da ra bok a köz tes szín há zi időt ki töl tő erő mű vész-pro duk ci ók nál nép sze rűb bé, 

mert volt ma gyar(os) tar tal muk. Így a ha za fi as (pat ri ó ta) és a nem ze ti (XIX. szá za di: 

li be rá lis-nem ze ti) ér zé sek és esz me együt tes meg je le né sét ér té kel ték a né zők. A ki -
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24     A je len be kez dés alap ve tő en tá masz ko dik: MA JOR: i. m. (1987), 28–34. 

1. táblázat (folytatás)

Műcím                                                                  Zeneszerző                                   Koreográfus                                    Bemutató 

Toborzók, avagy a szüret                               Ellinger József                             Kaczér Ferenc                                 1835 

Elrabolt hölgy                                                    Heinisch József                           Szöllősy Szabó Lajos                     1835 

A természet növendéke                                 Kaczér Ferenc                             Kaczér Ferenc                                 1839 

Arlekin kalandjai                                              Kaczér Ferenc                             Kolosánsznky János                      1839 

Arlekin mint angol lovagművész                 Ellenbogen Adolf                        Hasenhut                                          1840 

Körmagyar                                                          Rózsavölgyi Márk                      Szöllősy Szabó Lajos                     1842 

Társalgó                                                               Rózsavölgyi Márk                      Veszter Sándor                               1845 

Sobri                                                                     Szöllősy Szabó Lajos                 Szöllősy Szabó Lajos                     1848 

                                                                                                                                        és Kilényi Lajos 

Csata Fehértemplomnál                                Szöllősy Szabó Lajos                 Szöllősy Szabó Lajos                     1848 

                                                                                                                                        és Kilényi Lajos 

Elvéa, a vízitünde                                             Doppler Károly                            id. Kóbler Ferenc                           1852 

Toborzók                                                             Doppler Károly                            Aranyváry Emília                            1854 

Egy táncos kalandjai                                       Kaczér Ferenc                             Kaczér Ferenc                                 1854 



bon ta ko zó nem ze ti iden ti tás iga zol ta az új tán cok lét jo go sult sá gát, ame lyek ben  

a kö zép-eu ró pai kor sze rű ség és nem ze ti ka rak ter együt te sen ér vé nye sül he tett. A sza -

bad ság harc le ve ré se után a Habs burg-kor mány zat a nem ze ti, a la kos ság a kor sze rű 

jel le get uta sí tot ta el, mind ket tő a ma ga mód ján. A kor mány zat ren de let ben til tot ta 

meg a nem ze ti jel le get hor do zó mű al ko tá sok (pl. Rá kó czi in du ló) elő adá sát, a kö zön -

ség pe dig a tá vol ma ra dá sá val bün te tett. Így adó dott, hogy az in téz mé nyi mély pont 

egy be esett a kö zön ség kény sze rű íz lés vál to zá sá val és az ad mi niszt ra tív kor lá to zá -

sok kal. A nem ze ti tán cok irán ti lel ke se dés és an nak ér té ke lé se a ba lett ban az 1890-es 

Csár dás ki rob ba nó si ke re ese tén vá lik új ra min den ko ráb bi fel té te le zést el söp rő en 

nyil ván va ló vá. 

Erkel Fe renc, a fi a ta lon Pest re ke rült han gász (zongorász, kar nagy és kom po nis ta) 

eb ben a mű ve lő dé si-tár sa dal mi kör nye zet ben hoz ta lét re élet mű vét. A ki lenc ope -

rát író ze ne szer ző nyil ván va ló an fo gé kony volt a tánc iránt, an nak szín pa di vál to -

za tát nem csak ve zé nyel te, de kom po nál ta is. In du lók, fegy ver tán cok és ta ka ro dók, 

más kor pa lo tá sok, len gyel tán cok és kolók, vagy ép pen há rem tánc, őrü lé si je le net 

és po gány rí tus mind meg je len tek a pa let tá ján. Még is kér dés, hogy va jon az ope rán 

be lü li, hang sú lyo san nem társastánc-sti li zá lás sal, ha nem ba let tel mi ért csak egy szer, 

a Bánk bán ban kí sér le te zett. A vá lasz Erkel kom po zí ci ós mód sze ré ben ke res he tő. 

Ha son ló an Wagnerhez, min den fő hős ben ön ma gát mu tat ta meg, no ha Erkel élet raj za 

a leg ke vés bé sem ol vas ha tó ki a fő hő sök tra gé di á i ból. Vi szont az igen is kö vet he tő, 

ahogy az ope rák köz pon ti alak ja egy re idő sö dik (Ist ván ki rály fi tól Ist ván ki rá lyig), 

s az egy re sú lyo sabb élet raj zi drá mák hoz ma ga a ze ne szer ző is éret tebb, ta pasz tal -

tabb és meggyötröttebb lesz. Szo kás Erkelt az zal bí rál ni, hogy las san írt, s ezt hí vei 

min dig a sok el fog lalt ság gal in do kol ták.25 Las sí tot ta az írást az a fo lya mat is, amíg 

egy ope ra köz pon ti tra gi ku mát oko zó lel ki él mé nyét ma gá ban ki ér lel te vagy a sa ját 

éle té ben meg él te. An na de La Grange és Hollósy Kor né lia szá má ra írott kü lön szá -

mai ugyan ak kor fel hív ják a fi gyel met ar ra, hogy a ma gas mű vé szi ki hí vást nyúj tó 

le he tő sé ge ket meg ra gad ta. Így Campilli Fri gyes vagy Aranyváry Emí lia le he tett vol na 

rá olyan ha tás sal, hogy ko re og rá fi á juk szá má ra ze nét ír jon. A ti tok za tos Sakk já ték 

(1853) ép pen az zal ke cseg te tett az új utak kal kí sér le te ző erkeli élet mű ben, hogy 

meg ír ja a ma ga Sylviáját. A má ra el ve szett par ti tú ra, s an nak alig da tált egy ko ri 

előadá sa, nem fe di fel, hogy Erkel mit gon dol ha tott a ba lett ről.26 Az vi szont jel zés -

ér té kű, hogy az Er zsé bet Ha rang-ka ra mi lyen tö ké le tes kom po zí ció akár tán col va is, 

s hogy a Bánk bán ere de ti el ső fel vo ná sá ban hosszú ba lettal le gó ria ta lál ha tó. A ki -

rá lyi győ zel met ün nep lő tánc já té kot Nádasdyék meg rö vi dít ve elő re tet ték, il let ve 

az elő adá sok so rán ki húz ták azt tel je sen. Erkel szim fo ni kus mű ve i hez ha son ló an,  

a hang sze res tánc já té kát sem ér té kel te te hát az utó kor. 

Ezek fé nyé ben ért he tő, hogy a Pa lo tás mi ért vált olyannyi ra egy sé ge sen el fo ga -

dot tá, amely hez leg fel jebb a Dó zsa fegy ver tán ca tu dott nép sze rű sé gé ben fel zár -

kóz ni. A Pa lo tás nem csak tánc da rab ként sze ren csés mi nő sé gű, ha nem a nép sze rű 

ope ra ro kon szen ves fő hő sé hez kö tő dik, an nak nász tán ca ként. Amint a kö zön ség 
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25     LEGÁNY De zső: Erkel Fe renc mű vei és ko ra be li tör té ne tük. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1975, 52. 
 
26     LEGÁNY: i. m. (1975), 63. 



kimond va, ki nem mond va Hunyadi ré vén azo no sult a ma gyar nem ze ti tö rek vé sek -

kel, úgy rögzült a tánc a nem ze ti iden ti tás ban is. A re form ko ri kö zön ség egy ér tel -

mű en a bé csi ke rin gő ma gyar (el len)pár ja ként, önál ló tánc idom ként ér tel mez te  

a pa lo tás tán cot. Ko ra be li meg ha tá ro zá sa azon ban ki emel te an nak szer kesz tett, 

elő adá si jel le gét is: „a va ló di ma gyar pa lo tás-nó ta nem egyéb, mint ma gyar irány ban 

s kü lön sa ját sze rű stylben írt »concert-da rab«”.27 Erkelnek nagy ha tá sa volt ab ban, 

hogy a pa lo tás fo gal ma má ra ne dal lam-, ha nem tánc faj tát je lent sen. Az imént idé -

zett szö veg ugyan is 1858-ban is még a dal lam faj tá ról ér te ke zik, s ab ban ko runk 

olva só ját mo soly ra in ge rel ve a kö vet ke zőt jegy zi meg: „Kü lön ben ki ne is mer ne Erkel 

Fe renc re mek Hunyady Lász ló-ját s az ab ban elő for du ló Hattyú-dalt, mely a va ló di 
pa lo tás-notát leg in kább meg kö ze lí ti. (Ki eme lés: W. Á.)”28 Erkel Pa lo tá sa a ki egye zés 

ko rá ra te lí tő dött vélt és va lós ele mek kel, de az is a ha gyo mány kép zést se gí tet te 

elő, hogy egy kö zös ün nep lés re moz gó sí tott. A re form ko ri – utó la go san túl szí ne zett 

– eu fó ria hi ány zott az el nyo ma tás és né mi leg a du a liz mus ko rá ban ah hoz, hogy  

a köz ben meg szü le tő tánc be té tek, tánc köl te mé nyek be éke lőd hes se nek a nem ze ti 

mű ve lő dé si ká non ba. A Bánk bán, amely ben a konf lik tust ér tet te a kö zön ség, nem 

nyílt al ka lom a tánc ra, mert aki ott tán colt, az mind a ki rá lyi ud var tag ja volt, az elé -

ge det le nek pe dig nem tán col ni akar tak, ha nem össze csap ni. A Dó zsa és a Név te len 

hő sök fegy ver tán ca, no ha te lí tőd he tett nem ze ti ér zel mek kel, de a ki egye zés ide jén 

már az nem moz gó sí tott, ha nem em lé kez tet te a ké sei nem ze dé ket az egy ko ri har -

cok ra. A Hunyadi Pa lo tá sa azo no su lás ra, be le élés re, sőt rész vé tel re moz gó sít, a két 

idé zett fegy ver tánc vissza né zés re, em lé ke zés re, kí vül ről lát ta tás ra hív. 

Erkel zsú folt éle té be töb bek kö zött ki lenc ope ra, egy fil har mó ni ai tár sa ság és 

zene aka dé mia ala pí tá sa, ál lan dó kar mes te ri mun ka, ze ne ka ri da ra bok meg írá sa és 

gye re ke i nek fel ne ve lé se fért be le. Élet mű ve a ma gyar ze ne tör té net im po záns alap -

za ta, hoz zá köthető a nem ze ti ope ra és a nem zet kö zi szin tű ma gyar nyi tá nyok 

létre ho zá sa. Szín pa di em ber ként a pa let tá ján nyil ván va ló an sze rep lő le het sé ges 

ba lett hez azon ban hi á nyo zott a szik ra. A szak iro da lom ne ve sí ti is a szik ra ki nem 

pat tin tó ját: Campilli Fri gyest. Az olasz balettművész iránt ki fe je zet ten meg ér tő 

Gelencsér így fo gal ma zott: „Mun kás sá ga so rán a nyu gat-eu ró pai ro man ti ka szá mos 

da rab ját sa ját – egy sze rű sí tett – vál to za tá ban tűz te mű sor ra, s a jel leg ze te sen nem -

ze ti balettkultúra ki fej lesz té sé re pe dig ele ve nem is vál lal ko zott.”29 Így Erkelnek nem 

ma radt más vá lasz tá sa, örö kül hagy ta ké sei utó da i ra a ma gyar ba lett meg te rem té sét. 
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27     NYÁRY Gyu la: A pa lo tás-nó ták ról = Di vat csar nok, 1858. már ci us 2., 133–135. 
 
28     Uo. 
 
29     GELENCSÉR: i. m. (1983), 9. 
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30     For rá sok: LEGÁNY: i. m. (1986); SZACSVAI KIM Ka ta lin: Az Erkel-mű hely kez de tei. Kö zös mun ka az Erzsé -
bet előt ti szín pa di ze nék ben = Ze ne tu do má nyi Dol go za tok 2009. Szerk. KIS Gá bor, Bp., MTA Ze ne tu do -
má nyi In té zet, 2009, 191–243. 

2. táblázat: Színpadi tánc Erkel műveiben30

Műcím Műfaj                        Táncbetét                       Bemutató      Elérhetőség       Koreográfus 

Bátori Mária opera                         induló                               1840                  Összkiadás,        Kolosánszky János 

                                                                                                         2002 

Kegyenc szomorújáték         táncok                              1841                   ismeretlen         Hasenhut 

– kísérő zene              orgiatánc                        1842                  ismeretlen         Fáncsy Lajos 

Hunyadi László opera                         palotás                             1844                  Összkiadás,        Kolosánszky János 

                                                                                                         2006 

Két pisztoly népszínmű               kanásztánc,                    1844                  Ms.                       Kolosánszky János 

                                   bálkeringő 

Zsidó népszínmű               tánc                                  1844                  Ms.                       Kolosánszky János 

Egy szekrény népszínmű               zepedato                         1845                  Ms.                       Kolosánszky János 

rejtelmei 

Sakkjáték pantomim                –                                         1853                  ismeretlen         Campilli Frigyes 

Csárdás zenekari szám        –                                         1853                  ismeretlen         ? 

Bánk bán opera                         balettzene                      1860                 Összkiadás,        Campilli Frigyes 

                                                                                                         2009 

Sarolta opera                         csárdás,                           1861                  Ms.                       Campilli Frigyes 

                                   fegyvertánc 

Dózsa György opera                         fegyvertánc                    1867                  Ms.                       Campilli Frigyes 

Brankovics György opera                         koló, háremtánc           1874                  Ms.                       Campilli Frigyes 

Névtelen hősök opera                         toborzó, takarodó,       1880                  Ms.                       Campilli Frigyes 

                                   lengyel tánc, 

                                   fegyvertánc, 

                                   csárdásfinálé 

István király opera                         élőkép                              1885                  Ms.                       Campilli Frigyes 



GRAND BALLET: A ma gyar balettirodalom meg szü le té se 
 

Az 1890-ban meg szü le tő ma gyar balettirodalomnak je len tős sza ki ro dal ma van, ame -

lye ket kor sze rű tör té net írás is is me re tet.31 A fel té te lek ja vu lá sa, ti. az Ope ra ház 

anya gi és szak mai nyi tá sa a balettművészet fe lé le he tő vé tet te a nem ze ti ba lett ki -

ala ku lá sát (vagy an nak min den eset re élet erős kí sér le tét). A há rom je len tős balett -

zeneszerző, Sztojanovits, Máder Re zső és Szik la Adolf mind is mer te a ko ra be li 

közön ség íz lé sét, a szín pad sze rű ség el ve it és a ko re og rá fi ai gya kor la tot. A Csár dást 

(Sztojanovits, 1890), a Pi ros ci pel lő ket (Máder, 1897) és A tör pe grá ná tost (Szik la, 

1903) száz nál több ször ját szot ták egyen ként. Az el ső nem ze ti al le gó ri át áb rá zol,  

a má so dik egy haszid tör té ne tet, a har ma dik egy egy sze rű vá sá ri tré fát. A nép sze -

rű sé get a tárgy ke vés sé ma gya ráz za, de jel zi, hogy szí nes ér dek lő dé sű, nyi tott volt 

a bu da pes ti kö zön ség. Jel lem ző a kor ra, hogy ezt a ma gas elő adás szá mot – a vizs -

gált kor szak ban – a ma gyar ope rák kö zül csak a Hunyadi és a Bánk bán ér te el, az 

összes töb bi messze alat ta ma radt. A „hir te len” fel buk ka nó ma gyar ba lett oly kor élt 

nem ze ti ele mek kel, de sok kal in kább csak al kal ma zott nem zet kö zi sztenderdeket és 

azo kat be emel te a ha zai ha gyo mány ba. A ze ne szer zők kar mes te ri ta pasz ta la ta és 

tu dá sa mel lé még te het ség is ada tott szá muk ra in ven ci ó zus ze ne kom po ná lá sá ra. 

Szin tén fon tos szem pont, hogy olyan ko re og rá fus ér ke zett az Ope rá hoz, aki ké pes 

volt egy re jobb ze nék re ösz tö nöz ni a kom po nis tá kat, a köz vet len mun ka tár sa it. 

Luigi Mazzantini, Cesare Smeraldi és Nicola Guerra há rom olasz ba lett mes ter, akik 

a ma guk ké pes sé gei sze rint ala kí tot ták a ma gyar balettjátszást. Mindhárman fe la da -

tuk nak kap ták a ki ne ve zé sük kor, hogy hoz zák lét re a nem ze ti ba let tet, s ezt mind-

hárman ko mo lyan is vet ték mind a kri ti ka, mind a kö zön ség vissza jel zé sei alap ján. 

An nak esz me tör té ne ti ér té ke lé se, hogy ba lett je ik va jon ma gya rok vol tak-e, a ko ra -

be li kö zön ség lel ke se dé se alap ján te hát könnye dén igen nel vá la szol hat juk meg. Ha 

konk rét sti lisz ti kai ele mek kel kel le ne előb bi ál lí tá sun kat alá tá masz ta ni, ak kor min -

den képp a már ko ráb ban em lí tett nem ze ti tánc ido mok meg je le ní té sét, az is mert 

ma gyar dal la mok be eme lé sét, il let ve a ha zai kö zön ség szá má ra is me rős nek tű nő 

nem zet kö zi re cep ció al kal ma zá sát em lí te nénk. Mind ez azon ban már egy má sik ta -

nul mány tár gya lesz. 

Zár szó ként áll jon itt egy 1893-as vissza te kin tés a hős kor küz del me i re: 

„A Dopp ler és Sza bó [Xavér Fe renc: Dárius kin cse] ba lett jei közt el telt pe ri ó dus -

ban a re form szel lem a lábgimnasztikával szö vet ke ző ze nét is meg csap ta. [...] Ná lunk 

a két Taglioninak és Hoguet-nek, de el ső sor ban a fran cia ba lettstíl ki fej lő dé sé nek 

ha tá sa alatt ké szült az el ső számbavehető balettmuzsika. Az ide sza kadt ér de mes 

Dopp ler Fe ren cet két ség te len ze nei le le mé nye – bi zo nyos mu zsi ká ló ösz tön sze rű -

sé ge –, fej lett rit mi kai ér zé ke, a ze ne kar ke ze lé sé ben va ló jár tas sá ga (gon dol junk  

a par ti tú rá ban he lyen ként föl csil la nó ér de kes sé gek re, ne ve ze te sen a fa fú vók nak  

a fran ci ák ál tal nagy tö kély re vitt al kal ma zá sa kö rül) elég gé kva li fi kál ták ar ra, hogy 

tet szős balettzenét ír jon (így az öt sza kasz ból ál ló Sze rel mes ör dögöt, egye bek közt 
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31     Ld: KÖRTVÉLYES: i. m. (1956), 148–162; KAÁN: i. m. (2000), III: 531; PÓNYAI: i. m. (2009), 55–96. 



a si ke rült spa nyol ballabile-lal és az oda liszktánc cal). Erkel ba lettbe té te i nek ze né je 

in kább zamatjánál, mint vá lo ga tott szö vé sé nél fog va nem tév esz tett ha tást. 

Nem raj tunk mú lik, hogy a ma gyar ba lettze ne his tó ri á ját ilyen nagy vo ná sok ban 

kell föl idéz nünk: a nem ze ti dal mű fej lő dé sé nek von ta tott tem pó já val tart csi ga lé pést 

a ma gyar ba lett. Egy-két csi no sabb klasszi sú ap ró ság után és szom széd sá gá ban  

a mo dern balettzenei tó nust Sza ba dos Ká roly meg ütöt te a Viorában, míg Sztoja no -

vits Je nő a Csár dásban a nem ze ti tánc pa raf rá zi sát kí sér let té meg, és megkísérlette 

ve le azt, hogy 2/4-es ütem ben fér kőz zék közelébb ke dé lyünk höz, a mi min den na -

pos mó don el ro pott csár dá sun kat ál tal ad va a ba lett mes ter eti kettsza bá lya i nak,  

a ci gány vo nó ját pe dig a me lo di kus sar kan tyúcsön gés sel egye tem ben az il lem tu dó 

nagy ze ne kar nak. Íme – a je len ség egé szen nyil ván va ló: – egy rész ről a bal lettmű -

ze ne tisz te let re mél tó toll vo ná sai, más rész ről a nem ze ti elem nek a ba let tet já ró dol -

má nyok tár sa sá gá ban va ló eman ci pá lá sa.”32 
56

32     MOL NÁR Gé za: Dárius kin cse = Fő vá ro si La pok, 1893. ok tó ber 5., 2251. 
 
33     Vö.: TÉRY Ti bor: Az Ope ra ház meg nyi tá sa utá ni 50 év ben színrekerült ba let tek, né ma já té kok, tánc egy ve -

le gek jegy zé ke = A ma gyar ba lett tör té ne té ből. Szerk. VÁLYI Ró zsi, Bp., Mű velt Nép, 1956, 230–235.; 
JEMNITZ: i. m. (1936), 73–74.; ALPÁR Ág nes: Az Ope ra ház 100 éves mű so ra = A Bu da pes ti Ope ra ház 
100 éve. Szerk. STAUD Gé za, Bp., Ze ne mű ki a dó, 1984, 441–492.

3. táblázat: A magyar balettirodalom kezdetei33

Műcím Zeneszerző                                   Koreográfus                       Színpadon          Előadás 

Új Romeo Sztojanovits Jenő                       Luigi Mazzantini               1889                     19 

Csárdás Sztojanovits Jenő                       Luigi Mazzantini               1890                     több, mint 100 

Viora Szabados Károly                         Luigi Mazzantini               1891                      50 

Nivita Rieger Alfréd                               Luigi Mazzantini               1891                      14 

Tous les trois Sztojanovits Jenő                       Luigi Mazzantini               1892                      29 

Hazánk Erkel Sándor                                Luigi Mazzantini               1892                      5 

Dárius kincse Szabó Xavér Ferenc                   Luigi Mazzantini               1893                     6 

She Máder Rezső                                Grundlah Lajos                  1893                     57 

Északi fény Poldini Ede                                   Luigi Mazzantini               1894                     18 

Nappal és éjjel Metz Adolf                                    Cesare Smeraldi                1895                     40 

Ércember Kerner                                            Cesare Smeraldi                1896                     16 

Piros cipellők Máder Rezső                                Cesare Smeraldi                1897                      109 

Zulejka Stern Ármin                                 Cesare Smeraldi                1900                     18 

Szerelmi kaland Máder Rezső                                Cesare Smeraldi                1902                     22



Iro da lom jegy zék 

 
•       ÁB RÁ NYI Kor nél, I.: Dárius kin cse = Pes ti Nap ló, 1893. ok tó ber 5., 1–2. 
•       ALPÁR Ág nes: Az Ope ra ház 100 éves mű so ra = A Bu da pes ti Ope ra ház 100 éve. Szerk. STAUD 

Gé za, Bp., Ze ne mű ki a dó, 1984, 441–492. 
•       Dárius kin cse = Pes ti Hír lap, 1893. ok tó ber 5., 86. 
•       GELENCSÉR Ág nes: Balettművészet az Ope ra ház ban (1884–1919) = Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 

12. Szerk. KÖRTVÉLYES Gé za, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Tago za ta, 
1983, 9–36. 

•       JEMNITZ Sán dor: Ope ra há zunk és a ma gyar ba lett = A ma gyar mu zsi ka köny ve. Szerk. MOL NÁR 
Im re, Bp., Ha vas Ödön ki a dá sa, 1936, 63–72. 

•       KAÁN Zsu zsa: Tánc mű vé szet = Ma gyar or szág a XX. szá zad ban. Szerk. KOL LE GA TAR SOLY Ist ván, 
Szek szárd, Ba bits Ki a dó, 1996–2000, 529–547. 

•       KERÉNYI Fe renc: A re form ko ri ma gyar tánc já ték ról = Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 10., 1978–
1979. Szerk. DIENES Ge de on – PESOVÁR Er nő, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do -
má nyos Ta go za ta, 1979, 123–142. 

•       KERN Au rél: Dárius kin cse = Bu da pes ti Hír lap, 1893. ok tó ber 5., 1–2. 
•       KÖRTVÉLYES Ág nes: Ma gyar ba let tek a XIX. szá zad vé gén = B. EGEY Klá ra – SZENT HE GYI Ist ván 

– VÁLYI Ró zsi – KÖRTVÉLYES Ág nes – TÉRY Ti bor – CSIZ MA DIA György: A ma gyar ba lett tör té -
ne té ből. Szerk. VÁLYI Ró zsi, Bp., Mű velt Nép Könyv ki a dó, 1956, 148–162. 

•       KÖRTVÉLYES Gé za: Balettművészetünk az Ope ra ház ban (1919–1945) = Tánc tu do má nyi Ta nul -
má nyok 12. Szerk. KÖRTVÉLYES Gé za, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Ta -
go za ta, 1983, 37–78. 

•       KÖRTVÉLYES Gé za: Massine és a szim fo ni kus ba lett = Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 1965–1966. 
Szerk. DIENES Ge de on, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Ta go za ta, 1967, 
27–37. 

•       LEGÁNY De zső: Erkel Fe renc mű vei és ko ra be li tör té ne tük. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1975. 
•       MA JOR Ri ta: Ro man ti ka és nem ze ti tánc tör té net (1833–1848) = Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 

1986–1987. Szerk. FUCHS Lí via – PESOVÁR Er nő, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu -
do má nyos Ta go za ta, 1987, 25–44. 

•       MOL NÁR Gé za: Dárius kin cse = Fő vá ro si La pok, 1893. ok tó ber 5., 2251. [sic!] 
•       NYÁRY Gyu la: A pa lo tás-nó ták ról = Di vat csar nok, 1858. már ci us 2., 133–135. 
•       PIN TÉR Csil la: Szőnyi Er zsé bet. Bp., Má gus, 2003. 
•       PÓNYAI Györ gyi: A klasszi kus balettművészet ma gyar or szá gi tör té ne té ből. Szerk. BOLVÁRI Gá bor, 

Bp., Pla né tás, 2009. 
•       SZACSVAI KIM Ka ta lin: Az Erkel-mű hely kez de tei. Kö zös mun ka az Er zsé bet előt ti szín pa di ze -

nék ben = Ze ne tu do má nyi Dol go za tok 2009. Szerk. KIS Gá bor, Bp., MTA Ze ne tu do má nyi In té zet, 
2009, 191–243. 

•       SZENT HE GYI Ist ván: Váz la tok a ma gyar balettzenéről = Tánc tu do má nyi Ta nul má nyok 1. Szerk. 
MORVAY Pé ter, Bp., Ma gyar Tánc mű vé szek Szö vet sé ge Tu do má nyos Ta go za ta, 1958, 18–29. 

•       TÉRY Ti bor: Az Ope ra ház meg nyi tá sa utá ni 50 év ben színrekerült ba let tek, né ma já té kok, tánc -
egy ve le gek jegy zé ke = A ma gyar ba lett tör té ne té ből. Szerk. VÁLYI Ró zsi, Bp., Mű velt Nép, 1956, 
230–235. 

•       VÁLYI Ró zsi: Nem ze ti tánc ha gyo má nya ink sor sa s szín pa don, és a ba lett az ab szo lu tiz mus és  
a ki egye zés ko rá ban = Â. EGEÓ Klá ra – SZENT HE GYI Ist ván – VÁLYI Ró zsi – KÖRTVÉLYES Ág nes 
– TÉRY Ti bor – CSIZ MA DIA György: A ma gyar ba lett tör té ne té ből. Szerk. VÁLYI Ró zsi, Bp., Mű -
velt Nép Könyv ki a dó, 1956., 92–145.
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3. táblázat (folytatás)

Műcím Zeneszerző                                   Koreográfus                       Színpadon          Előadás 

A törpe gránátos Szikla Adolf                                  Nicola Guerra                    1903                     több, mint 100 

Gemma Zichy Géza                                    Nicola Guerra                    1904                     9+ 

Álom Szikla                                             Nicola Guerra                    1905                     25 

Magyar táncegyveleg Szikla, Liszt, Rózsavölgyi         Nicola Guerra                    1907                      52 

Csodaváza Hüvös Iván                                   Nicola Guerra                    1908                     34 

Pierette fátyola Dohnányi Ernő                            Nicola Guerra                    1910                      56 

Havasi gyopár Hüvös Iván                                   Nicola Guerra                    1911                       20 





Pé csi Györ gyi 

A mű vé sze ti könyv ki a dás gya kor la ta 
 

 

Elöl já ró ban: az zal min den ki egyet ért, hogy a ma gyar or szá gi mű vé sze ti és szé pi ro -

dal mi könyv ki a dás ne héz hely zet ben van, amely nek az egyik fő oka a ré teg ki a dók 

fi nan ci á lis ins ta bi li tá sa, a má sik pe dig a könyv ke res ke de lem arány ta lan mo no pol -

hely ze te. 

A rend szer vál to zást kö ve tő en a könyv szak ma, szo ro sab ban a könyv ke res ke de -

lem volt az egyet len ága zat, amely je len tő sebb ál la mi be avat ko zás és szub ven ció 

nél kül, a ma ga bel ső for rá sa it és ener gi á it föl hasz nál va lé pett pi a ci vi szo nyok kö zé. 

A lé te zett szo ci a liz mus ban a köny ves struk tú ra egy kis szá mú, ha tá ro zott pro fi lú 

kia dói kör ből és egy or szá go san igen jól ki épí tett könyvkereskedelmi há ló zat ból 

állt (bu da pes ti és vi dé ki köny ves bol tok, ta golt köz mű ve lő dé si és szak szer ve ze ti 

könyv tá ri rend szer), a meg je lent köny vek na gyon rö vid időn be lül el ju tot tak a cél -

kö zön ség hez. A köny vek nép sze rű sí té sét a szin tén jól struk tu rált mé dia tá mo gat ta. 

A rend szer vál to zás sal össze om lott ez az alap ve tő en ide o ló gi ai cé lo kat szol gá ló, 

mes ter sé ge sen fönn tar tott, de mű kö dő szer ke zet, azon ban saj nos las san há rom év -

ti zed alatt sem ala kult ki pi a ci kö rül mé nyek kö zött mű kö dő, kul tu rá lis cé lo kat is 

meg fe le lő en ki szol gá ló új struk tú ra. 

Az ál la mi szer ke zet le bon tá sá ban elő ször a könyv ki a dás lett fel sza ba dít va, majd 

ezt kö vet te – idő be li el csú szás sal – a könyv ke res ke de lem pri va ti zá lá sa. A ko ra be li 

ha zai könyv szak ma min den fő te rü le ten na gyon jó mi nő sé gű, igé nyes szak em ber -

gár dát örö költ. Do mo kos Má tyás sze rint a Szé pi ro dal mi Ki a dó ban a vi lág leg jobb 

szer kesz tő sé ge dol go zott – Il lés End re, Vas Ist ván, Pa rancs Já nos, Do mo kos Má tyás –, 

a szo ros párt fe lü gye let mi att a leg ki sebb ha tás fok kal. A pri va ti zá ci ó val alap ve tő en 

a ré gi szakembergárdából hir te len egy na gyon sok sze rep lős könyv ki a dói kör – csúcs -

idejében öt száz kö rü li könyv ki a dói vál lal ko zás – jött lét re. A mi nő sé gi vagy ré teg -

köny vek (mű vé sze ti/szé pi ro dal mi) so ha nem vol tak pi ac ké pe sek (kü lö nö sen egy kis 

nyel vi kö zös ség ben), ezért a rend szer vál tást kö ve tő en az An tall-kor mány ki egé szí tő 

tá mo ga tá suk ra lét re hoz ta a Nem ze ti Kul tu rá lis Ala pot (Fe ke te György), amely a mai 

na pig a leg főbb tá mo ga tó juk. Köz tes idő szak ban a Ma gyar Könyv Alap je len tett ki -

szá mít ha tó tá mo ga tást, az tán meg szűnt. 

A könyv ke res ke de lem új ra szer ve ző dé se vi szont tel jes egé szé ben vadkapitalista 

mó don ment vég be (a szél há mos ság tól a csőd je len té sen át a rak tár föl gyúj tá sig) 

álla mi be avat ko zás, szub ven ció nél kül. A kez de ti évek ben a két nagy könyv ke res -

ke del mi há ló zat (Mű velt Nép, Ál la mi Könyv ter jesz tő Vál la lat) he lyett na gyon sok 

csa lá di vál lal ko zás, köny ves bolt, több ki sebb-na gyobb bolt há ló zat és nagy ke res ke -

del mi köz pont ala kult or szá go san (kö zel ugyan annyi bolt szám mal). Ezek, s kis idő -

be li el to ló dás sal a ki sebb ki a dói mű he lyek is, az új év ez red re ver seny kép te len né 

vál tak. A két ez res évek ele jé re olyan mé re tű tő ke kon cent rá ció ment vég be, amely nek 

ered mé nye ként gya kor la ti lag nem csak a könyv ke res ke de lem, de a könyv ki a dás meg -

ha tá ro zó ré szét is há rom (il let ve két) nagy ki a dói-ke res ke del mi cég há ló zat bir to kol -

ja (Libri, Lí ra & Lant). Nyu gat-Eu ró pá ban el kü lön ül a könyv ki a dás és a könyv ke res -
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ke de lem, el kép zel he tet len, hogy nagy ke res ke dő, ke res ke del mi há ló zat egy szer smind 

köny ve ket ad jon ki; a ke res ke dő ke res ke dik, ugyan ak kor na gyobb könyv kia dók min -

de nütt mű köd tet nek min ta bol to kat (Gallimard, Ox ford). Ma gyar or szá gon az el múlt 

évek re a nagy ke res ke dők vagy föl vá sá rol ták a pi ac ké pes és a presz tízski a dó kat 

(Libri, Lí ra, Alexandra), vagy nagy vo lu me nű sa ját ki a dó kat ala pí tot tak. Az Alexandra 

fény ko rá ban 4–5 ezer cí met adott ki éven te, s or szá go san kö zel száz könyv áru há zat 

bir to kolt, ezek je len tős ré sze be vá sár ló köz pon tok ban volt. A cég cso por tok gya kor -

la ti lag ön el lá tó ak ká nö ve ked tek, va ló já ban nincs szük sé gük más pi a ci sze rep lő re. 

Ter mé sze tes, hogy a ke res ke de lem pi ac ori en tált, pi a ci ér de kelt sé gé nél fog va ok sze -

rű en egy re ke vés bé en ge di be há ló za tá ba az ala csony pél dány szá mú, hosszú tá von 

el ad ha tó ré teg köny ve ket, s ez ál tal fo lya ma tot ge ne rál: ha nem ke rül be a há ló zat ba 

a könyv, még ala cso nyabb lesz a pél dány szám, ha ala cso nyabb a pél dány szám, 

még ke vés bé van esé lye for ga lom ba ke rül ni. 

Bu da pes ten né hány és az egye te mi vá ro sok ban ta lál ha tunk egy-két ré teg köny -

ve ket for gal ma zó köny ves bol tot. A ré teg köny vek leg tel je sebb vá lasz té ka je len leg  

a webáruházakban ér he tő el, a webes könyv vá sár lás vi szont na gyon tu da tos vá -

sár lói ma ga tar tást fel té te lez. 

A ré teg köny vek biz tos vá sár lói vol tak ko ráb ban a könyv tá rak, ezek szá ma és 

be szer zé si ke re te fo lya ma to san csök ken, il let ve a tár sa dal mi igé nyek nek meg fe le -

lő en az elekt ro ni kus in for má ci ós szol gál ta tá sa i kat bő ví tik, a né hány száz pél dány 

he lyett ma már 30–50 pél dány a stan dard be szer zé sük. Ezt az ano má li át a Márai-

prog ram csök ken tett ke re te mi att sem ké pes kor ri gál ni. 

A hely zet azért ab szurd, mert bár erő tel je sen át ala kul nak a könyv ol va sá si szo -

ká sok is, az Y, Z ge ne rá ció ese té ben könyvanalfabétizmusról be szél nek, eköz ben 

hosszú évek óta nem csök ken a ha zai könyv el adás net tó ár be vé te le, csak ép pen az 

ará nyok bil len tek el a best sel ler ja vá ra. Ez az arány el to ló dás vár ha tó an to vább nő, 

a ha gyo má nyos köny ves bol tok for gal ma ugyan is egy re in kább idő sza kos, a leg na -

gyobb for gal mat a be vá sár ló köz pon tok könyv áru há zai bo nyo lít ják, ezek áru kí ná la -

tai pe dig az újdonságcentrikusságra, a gyor san, nagy pél dány szám ban el ad ha tó 

best sel ler re, a gye rek köny vek re, a „hasz nos” meg az „aján dék” ki ad vá nyok ra kon -

cent rá lód nak. 

 

* * * 

 

A mű vé sze ti könyv ki a dás out put ját te kint ve te hát az egyik leg fon to sabb kér dés, 

hogy hová jut nak el, ki nek ké szül nek a ma gyar mű vé sze tet és szé pi ro dal mat do ku -

men tá ló, köz ve tí tő köny vek. A má sik kér dés, hogy a je len le gi könyv ki a dá si struk -

tú ra al kal mas-e ar ra, hogy meg ter mel je azt a mennyi sé gű és mi nő sé gű ki ad ványt, 

amely az or szág kul tu rá lis (ön)el lá tá sá hoz in do kolt len ne. 

Megint a ré gi rend szer re utal nék vissza. A kis szá mú ki a dói há ló zat na gyon jó 

pro fil el osz tás sal, hosszú táv ra ter vez he tő fi nan ci á lis hát tér rel mű kö dött. (Helikon, 

Corvina – mű vé sze ti ki ad vá nyok, bibliofíliák; Mag ve tő, Szé pi ro dal mi – klasszi kus és 

kor társ ma gyar iro da lom; Eu ró pa – vi lág iro da lom; Aka dé mi ai – tu do má nyos; Móra 

– gye rek- és if jú sá gi). A pri va ti zá ci ó val az új struk tú ra tö re ke dett meg tar ta ni a ha -

gyo má nyos pro fi lo kat, de na gyon gyor san ki de rült, hogy a kor társ és klasszi kus 
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igé nyes ma gyar mű vé sze ti és szé pi ro dal mi ki ad vá nyok vá sár lói po ten ci ál ja ala csony, 

a ki a dók fi nan ci á lis hát te re pe dig ins ta bil. 

A költ ség igé nyes mű vé sze ti köny vek ki a dá sá ra két gya kor lat ala kult ki. Az egyik 

a pi a choz iga zo dó, pro fit ori en tált. Az Of fi ci na Nova, a Vin ce Ki a dó, ké sőbb más ki -

a dók is gyö nyö rű, szak ma i lag is pa za rul igé nyes mű vé sze ti ki ad vá nyo kat ad tak ki 

igen ma gas pél dány szám ban. Nem csak szo ros üz le ti kap cso lat ban áll tak a nem zet -

kö zi könyv pi a cot meg ha tá ro zó, tő ke erős kül föl di ki a dók kal, de rész ben vagy egész -

ben azok tu laj do nai is vol tak. Ki ad vá nya ik kal va ló di hi ányt pó tol tak, egyet len baj 

volt ve lük, hogy szel le mi im port ra tá masz kod tak, úgy ne ve zett könyv szi mu lán so kat 

je len tet tek meg. Az anya cég le gyár tot ta a vi lá gon min de nütt el ad ha tó stan dard mű -

vé sze ti ki ad ványt, le ány vál la la tai, al vál lal ko zói pe dig csak a nyel vet cse rél ték ki.  

A klasszi kus ma gyar mű vé szet mu ta tó ba ke rül he tett be eb be a lánc ba, a kor társ 

pedig egyál ta lán nem. (Az is ered mény volt, ha a mű vé szet tör té ne ti mű vek füg ge -

lé ké ben né mi ho nos ki egé szí tés ke rült.) 

Mind azon mű vé sze ti (be le ért ve a szé pi ro dal mat) köny vek nek, ame lyek esély te -

le nek vol tak pi a ci áru ként mű köd ni, a ki a dá suk szét szó ró dott. Csa lá di vál lal ko zá -

sok, ala pít vá nyi, egye sü le ti for mák jöt tek lét re, kü lön bö ző mű vé sze ti in téz mé nyek, 

ama tőr és al ka lom ra szer ve ző dött kis ki a dók pró bál ták meg a te rü le tet el lát ni igen 

ala csony mű kö dé si költ ség gel, ál lan dó lik vi di tá si gond dal. 

A ré teg köny vek nek, ahogy em lí tet tem, je len leg a leg na gyobb s egyút tal a leg ki -

szá mít ha tóbb me cé ná sa a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap (a kap cso la ti, elő szo bá zó, ki já ró 

me ce na tú rát nem so rol nám ide, bár erős ki vé te lek is le het nek). A szer ző pá lyáz hat 

kéz irat meg írá sá hoz ösz tön díj ra, a ki a dó pe dig a kész kéz irat meg je len te té sé re,  

a szak mai ku ra tó ri um dönt. Ez igen de mok ra ti kus, de a rend szer szin tű mű kö dés hez, 

a ki a dói stra té gia meg va ló sí tá sá hoz nem elég sé ges. 

Egy szak ma i lag igé nyes ki a dó nak leg alább há rom év re kell elő re ter vez nie. A mű -

vé sze ti ki ad vá nyok gyár tá si költ sé ge ma gas, bi zo nyos könyv tí pu sok elő ké szí té se, 

csak a meg íra tá suk is egy-két évet is igény be ve het. Ezt a je len le gi mű kö dé si kör -

nye zet ben a kis ki a dók nem, vagy csak igen óva to san, fel té te le sen tud ják föl vál lal ni. 

Ehe lyett, mint az úri sza bó, ho zott anyag ból dol goz nak. A be fo ga dó szín ház ana ló -

gi á já ra „be fo ga dó ki a dás ról” be szél he tünk. Szer ző és ki a dó föl mé ri, hogy kö rül be lül 

me lyik könyv meg je len te té sé hez nyer het va la mi lyen for rás ból tá mo ga tást, és pró bál -

ko zik. A leg na gyobb szak mai el hi va tott ság mel lett is tör vény sze rű, hogy eset le ges 

és hek ti kus lesz a mű kö dés, nem csak a köny vek mennyi sé gét, de a tar tal mi, for mai 

mi nő sé gét il le tő en is. (El in dul egy so ro zat, ab ba ma rad; lát tunk mé regd rá ga kép ző -

mű vé sze ti ki ad vá nyo kat csap ni va ló szö veg gon do zás sal, ele mi he lyes írá si hi bák kal.) 

A stra té gi ai ter vez he tő ség ins ta bi li tá sá nak ek la táns pél dá ja az Osiris Ki a dó tör -

té ne te. Amíg hosszú éve ken át ki szá mít ha tó an igen je len tős tá mo ga tást ka pott, mi -

nő sé gi, ré teg könyv ki a dá sá val is, pi a ci ér te lem ben is, a meg ha tá ro zó ki a dók kö zé 

ke rült. Nem csak tár sa da lom tu do má nyi szak könyv so ro za tai, de egye te mi tan köny vei 

is be ke rül tek az or szá gos ke res ke del mi for ga lom ba, és si ke re sen ad ta ki a ma gyar 

iro da lom klasszi ku sa it fel vo nul ta tó so ro za tot (sze ren csét len for má ban, alig ol vas -

ha tó be tűk kel). Amint el apadt a tá mo ga tás, meg szűnt a ki a dó lé tez ni. 

A be fo ga dó, egye di köny vek gyár tá sá ra be ren dez ke dő könyv ki a dás sal más gond 

is meg je le nik. A kis ki a dó ál lan dó lik vi di tá si gond dal küsz kö dik, ott spó rol, ahol le het 
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(a pá lyá za ti el szá mo lás ha tár ide je mi att a könyv ki hord á sá nak az ide je le rö vi dül, 

el ma rad a lek to rá lás, szö veg gon do zás, in do kolt eset ben az át dol go zás). Mi vel na pi 

mű kö dé sét a tá mo ga tás biz to sít ja, hogy va la me lyest ki gaz dál kod ja a költ sé ge it, ab -

ban ér de kelt, hogy mi nél több cím ki a dá sát cé loz za meg. A meg szer zett tá mo ga tás -

ból ala csony pél dány szám ban le tud ja gyár ta ni a köny vet (NKA és más tá mo ga tás 

ese tén: 150, 300, jó eset ben 500 pél dány; a csúcs tar tó egy ala pít vá nyi ki a dó 30 da -

rab di gi tá lis nyo mat tal), és szá má ra ez zel be fe je ző dik a könyv éle te, ho lott egy na -

gyon in ten zív utó élet nek kel le ne kez dőd nie. 

A je len leg el fo ga dott irány el vek sze rint a könyv gyár tá si költ sé gé nek mi ni má li -

san 10, de in kább 15, ter mék be ve ze tés kor akár 20%-át cél sze rű mar ke ting re for dí -

ta ni. Er re sem ke ret nem ma rad, sem va ló sá gos igény nincs (könyv be mu ta tó). Ha 

eh hez hoz zá vesszük a ke res ke de lem el fo gad ha tat la nul ma gas, 45–50%-os ár ré sét, 

fi nan ci á li san va ló ban „zsákbanhelybenfutás” (Nagy Gás pár) az ered mény. Ah hoz, 

hogy a kis ki a dók ré teg köny ve i nek esé lyük le gyen be ke rül ni a nagy ke res ke del mi 

há ló za tok ba: (1) leg alább ezer pél dány ban kel le ne meg je len tet ni a mű vet (passzázs -

forgalomhoz kí ná la ta bol ton ként mi ni mum 30–50 könyv); (2) a ke res ke de lem ab ban 

az eset ben haj lan dó for gal maz ni, amennyi ben a ki a dó presztízse fo lya ma to san ma -

gas, és az adott ki ad vány elő ze tes és di rekt és in di rekt mar ke ting je alap ján esélyt 

lát ar ra, hogy rö vid időn be lül ér té ke sí te ni tud ja, a kí gyó a sa ját far ká ba ha rap. 

Kép ző dik te hát egy sok cím ből ál ló, ala csony pél dány szá mú kész let, amely nem -

csak fi zi ka i lag nem jut el a na gyon óhaj tott vá sár ló hoz, de in for má ció szint jén sem 

ke rül be a szel le mi kör for gás ba. Ez utób bi ezért kü lö nö sen ag gasz tó, mert a ká nont 

egy re ke vés bé a ha gyo má nyos mű vé sze ti mű he lyek, „a szak ma” mint a mé di u mok -

kal össze fo nó dott pi a ci sze rep lők ala kít ják és irá nyít ják. (Ez már ide o ló gi ai, kul túr -

po li ti kai kér dés, most nem kí vá nom érin te ni.) Na gyon jól lát ha tó a kor társ ma gyar 

iro dal mi mű vek nél, hogy a ke res ke del mi és erős mé dia kap cso la tok kal ren del ke ző 

ki a dók nem csak pi a ci si ker re vi szi szer ző i ket, de el is tud ják ér ni, hogy a „szak ma” 

a ká non cent ru má ban je löl je ki a he lyü ket, akár va ló ban ér té kes mű vek, akár nem 

töb bek kö ze pes best sel ler nél (nem zet kö zi trend). 

A „csak az lé te zik, ami lát szik” brand ér tel mé ben ter mé sze te sen a nem lát ha tó 

mű vek a nem zet kö zi könyv pi a con, az iro da lom ex port já ban még annyi ra sem lé tez -

nek, mint itt hon. Min den év ben vi ha ros saj tó po lé mia kí sé ri Ma gyar or szág sze rep lé -

sét a frank fur ti könyv vá sá ron, a leg vi ta tot tabb az 1999-es volt, amely nek Ma gyar -

or szág volt a dísz ven dé ge. A dísz ven dég sé get, mi vel ab szo lút több ség ben vol tak 

kép vi sel ve li be rá lis írók, bot rá nyos né pi-ur bá nus saj tó po lé mia kí sér te, kö vet te. 

Rész ben ok sze rű volt a ki kül dött szer zők és mű vek so ra, ugyan is ne kik volt elő ze -

tes is mert sé gük, élő kap cso la ti há ló juk és be ágya zó dá suk a né met mé di á ba. 

Még egy prob lé mát sze ret nék érin te ni. A rend szer vál to zás előtt ál lam kö zi szer -

ző dé sek biz to sí tot ták, hogy a ha zai és a ha tá ron tú li könyv ki a dók bi zo nyos szá mú 

mű vei köl csö nö sen be ke rül je nek a má sik or szág ba. A rend szer vál to zás után sza -

bad dá vált a fi zi kai és a szel le mi moz gás, de meg szűnt az ál la mi in téz mé nyes 

könyv áru cse re, he lyü ket a sza bad pi ac vet te át. Amely nek az lett a gro teszk kö vet -

kez mé nye, hogy lé nye gé ben mind egyik nem zet rész ön el lá tás ra ren dez ke dett be.  

A ki lenc ve nes évek ben még mű kö dött a Madách Ki a dó tól örö költ bolt há ló zat Szlo -

vá ki á ban, a dik ta tú rá tól va ló meg sza ba du lás len dü le té ben Er dély ben több könyv -
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ke res ke dés is nyílt élénk áru cse re-kap cso lat tal, de ezek az évek so rán las san el sor -

vad tak. Meg le pő ta pasz ta la tom ugyan ak kor a ma ros vá sár he lyi könyv vá sá ron az 

er dé lyi ki a dók gaz dag könyv kí ná la ta, de ezek nek a köny vek nek a leg na gyobb ré sze 

egyál ta lán nem ke rül be nem csak a ma gyar or szá gi há ló za tok ba, még egy-egy ré -

teg igényt ki szol gá ló köny ves bolt ba sem. (És vi szont.) Ki vé telt a Kalligram Ki a dó 

képe zett, amely Bu da pes ten és Po zsony ban is szlo vák nyel vű köny ve i vel is iro da -

lom köz ve tí tő je len tő ség gel bírt, má ra azon ban föl ad ta a po zso nyi iro dát a ki a dó,  

a ma gyar or szá gi pe dig a Libri cég cso port tag ja lett. (Em lít het ném még a vendég-

munkás-migráns nyu ga ti szór vány ma gyar ság több száz ez res, tel jes ség gel el lá tat lan 

kö rét.) 

 

* * * 

 

Az el mon dot tak tel jes is me re té ben dön tött úgy a Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia ve -

ze té se, hogy 2017 vé gén meg ala kít ja az MMA Ki a dó Nonprofit Kft.-t az zal a cél lal, 

hogy a gaz da sá gi tár sa ság rö vid időn be lül pro fesszi o ná lis ki a dó ként gon doz za az 

MMA és tag in téz mé nyei mi nő sé gi könyv ki a dá sá nak tel jes fo lya ma tát. (Az MMA tit -

kár sá ga 2012-től je len te tett meg köny ve ket, ka ta ló gu so kat, kon fe ren cia fü ze te ket, 

azon ban ezek nem ke rül tek ke res ke del mi for ga lom ba.) 

A 2018-as év fő fe la da ta a ki a dói struk tú ra meg szer ve zé se és a ki a dó lát ha tó vá 

té te le volt. Ez ma xi má li san si ke rült, igen ered mé nyes mar ke ting kam pányt foly tat -

tunk az MMA tit kár sá ga és az új ra szer ve ző dő köz mé dia ha té kony tá mo ga tá sá val  

(a met ró pla ká tok tól az in di rekt mar ke tin gig). Va la mennyi köny vünk nek saj tó be mu -

ta tót szer vez tünk, meg le pő en jó könyv ér té ke sí té si ered ménnyel vet tünk részt az 

ün ne pi könyv hé ten. A ki a dó hon lap ján ki ala kí tot tuk a webáruházunkat, és je len leg 

mint egy más fél tu cat köny ves bolt for gal maz za a ki ad vá nya in kat. El ér tük, hogy az 

MMA Ki a dót nem mint jobb ol da li, ha nem mint mi nő sé gi mű vé sze ti könyv ki a dót de -

fi ni ál ják. 

Az MMA Ki a dó éven te 50–70 könyv cí met ter vez meg je len tet ni, va la mennyi mű -

vé sze ti te rü le tet rep re zen tál va (előny és hát rány is a sok fé le ség). Könyv so ro za to kat 

in dí tot tunk, il let ve foly ta tunk (épí té szet, mű vé szet el mé le ti, mű vé szet tör té ne ti, iro -

da lom tör té ne ti, ipar mű vé sze ti kismonográfiák, fo tó al bu mok). 

Az MMA Ki a dó ön ma gá ban nem ké pes, nem is cél ja be töl te ni a tel jes kor társ ma -

gyar mű vé sze ti könyv ki a dás űr je it, sza ka dá sa it, de a mi nő sé gi mű vé sze ti könyv ki -

a dás meg ha tá ro zó sze rep lő je kí ván len ni. A biz ton sá gos és ki szá mít ha tó mű kö dés hez 

a for rást az MMA biz to sít ja, a köz szol gá la ti mé di u mok tá mo gat ják köny ve ink nép -

sze rű sí té sét. A ke res ke de lem mel egye lő re mi sem bí runk, de ki tar tó an dol go zunk, 

és re mél he tő leg nem alap ta la nul bí zunk e té ren is ered mé nyes for du lat ban.
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Wesselényi-Garay An dor 

A pa pír te re 
Az épí té sze ti ki ál lí tás mediális le he tő sé ge i ről 
 

 

Je len ta nul mány el ső ré szé ben meg kí sér lem fel ál lí ta ni az épí té sze ti ki ál lí tás ti po ló -

gi á ját. En nek ér de ké ben négy erős ál lí tást fo gal ma zok meg. 

(I.) Az épí té sze ti ki ál lí tás mű fa ja ren ge teg át me net tel, de vi szony lag ké sőn, a ti -

zen ki len ce dik szá zad fo lya mán ala kul ki, el vá laszt va egymástól a ki ál lí tá sok előt ti, 

il let ve a ki ál lí tá sok utá ni épí té szet kor sza kát. E kor szak vál tás azon ban nem rög tön 

és nem azon nal vál toz tat ja meg az épí té szet tel va ló ta lál ko zás ad di gi ha gyo má nyát 

(az épí té szet irá nyá ból: a rep re zen tá ció stra té gi á ját). Eb ben a ha gyo mány ban evi -

den ci a ként, a ma ga konk rét do lo gi sá gá ban ta lál koz nak a lá to ga tók az épí té szet tel 

gyak ran olyan ki ál lí tá so kon is, ame lye ket el ső sor ban nem épí té sze ti nek, vi szont 

kife je zet ten a nagy kö zön ség nek szán tak, ezért ezt a ha gyo mányt az épí té sze ti evi -

den cia ha gyo má nyá nak ne ve zem. 

(II.) Az épí té sze ti ki ál lí tás mű fa ján be lül a két vi lág há bo rú kö zött a Mo dern Épí -

té szet Nem zet kö zi Kong resszu sa in (CIAM – Congres Internationaux d’Architecture 

Moderne) je le nik meg a modernista ki ál lí tá sok mel lék tra dí ci ó ja, amely ben az épí té -

sze ti pre pa rá tu mok se gít sé gé vel szak mai kér dé se ket be mu tat va szól nak a szak kö -

zön ség hez, szin te ki zá ró lag a mú ze um vagy a ga lé ria fa la in be lül. Eb ben a ha gyo -

mány ban abszt rakt köz ve tí tők se gít sé gé vel ta lál ko zik a nagy kö zön ség az épí té szet tel, 

ezért ezt a ha gyo mányt az épí té sze ti pre pa rá tu mok ha gyo má nyá nak ne ve zem. 

(III.) No ha a fő ha gyo mány ge rin cét az épí té szet evidenciája ké pe zi, így az épí té szet 

do lo gi rep re zen tá ci ó ja nem csak épí té sze ti ki ál lí tá so kon va ló sul hat meg, ad dig en nek 

iker alak za ta ként az 1960-as évek kel – az épí té szet ra di ká lis mű fa ji ex pan zi ó já val 

össz hang ban – meg szer ve ződ nek az épí té sze ti esz kö zök kel ins tal lált nem épí té szeti 

ki ál lí tá sok is. 

(IV.) A hu sza dik szá zad vé gé re az épí té sze ti evi den cia ha gyo má nya hív ja ta lá nyos 

já ték ba a pre pa rá tu mok mel lék ha gyo má nyát, ami kor a mú ze um te re it el fog lal va 

olyan önál ló kö ze get al kot, amely ben nem az ins tal lá ció tár gya, ha nem ön ma ga vá -

lik egy sze ri és meg is mé tel he tet len evidenciává a ren del ke zés re ál ló te rek ürü gyén, 

le he tő sé get ad va ar ra, hogy a nem is fel tét le nül épí té sze ti esz kö zök kel be ren de zett, 

de épí té sze ti ta pasz ta lat ként fel fo gott ki ál lí tó tér inkorporálhassa az épí té sze ti tu -

dás át adás hoz el en ged he tet le nül szük sé ges pre pa rá tu mo kat. 

Nem vé lem azt, hogy eb ben a ta nul mány ban ké pes len nék re cep tet ad ni egy jó 

épí té sze ti ki ál lí tás kom po ná lá sá hoz, hisz az alap kér dés a lát szó lag egy sze rű nek tű nő 

alap kép let el le né re vál to zat lan: mi képp le het az épí té sze ti ki ál lí tás kon tex tu sá ban 

épí té sze ti esz kö zök se gít sé gé vel épí té sze ti tu dást be mu tat ni és át ad ni úgy, hogy az 

élő és önazonos épí té sze ti kiállóteret, az ut ca, a vá ros és a ház te re it vol ta képp fo -

lya ma to san él jük. A ta nul mány má so dik fe lé ben ugyan ak kor a fen ti kér dés re adott 

le het sé ges vá lasz ként mu ta tom be azt az ins tal lá ci ót, ame lyet Ferencz Marcel ku rá tor -

tár sam mal 2010-ben a Ve len cei Bi en ná le ma gyar pa vi lon já ba ter vez tünk. Az ins tal lá -

ció szö veg sze rű új já épí té se az el ső rész ben rög zí tett té zi sek el len őr zé sét szol gál ja. 
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Két ha gyo mány 
 

Az épí té szet és hor do zó kö ze ge i nek egy más ra u talt sá gi tör té ne te jel lem ző en két fe -

je zet re osz lik. A XIX. szá zad vé gé re egymástól vi lá go san el kü lön ülő tör té net sza kasz 

el ső fe je ze tét az épí té szet(i kö ze gek) monomediális mo dell jé vel jel le mez het jük. 

Ebben a tör té net sza kasz ban az épí té szet nyil ván va ló sá ga és ki kez det len mo no me -

dia litása ha tá roz za meg a mű vé sze ti ág kap csán szer ve ző dött dis kur zu so kat. A tör -

té net sza kasz má so dik fe je ze té ben e mo dell mel lé mint egy száz év le for gá sa alatt, 

a hu sza dik szá zad kö ze pé től szer ve ző dik egy, az épí té szet tel kap cso la tos má sik 

tudás alak zat, ame lyet az épí té szet(i kö ze gek) polimediális mo dell je ként azo no sít -

ha tunk. 

Eh hez a kor szak vál tás hoz il lesz ke dik né mi időinterferációval egy má sik pa ra dig -

ma vál tás, amely nek so rán töb bé-ke vés bé vi lá gos, bár át me ne tes ha tár men tén vá -

lik el egymástól az épí té sze ti ki ál lí tás előt ti és épí té sze ti ki ál lí tás utá ni épí té sze tek 

kor sza ka. A két kor sza kot össze kö ti egy fő ha gyo mány, amely ben a ház evi den cia, 

az épí té szet tel kap cso la tos tu dás ki zá ró la gos hor do zó ja; el vá laszt ja azon ban egy 

mel lék ha gyo mány, amely ben vi szont fel ér té ke lőd nek a pre pa rá tu mok – a nyom ta -

tott, ki ál lí tott, írott, raj zolt, al kal mi és pa pírépí té sze tek – tu dás ge ne rá ló po ten ci ál ja. 

Az evi den cia fő- és a pre pa rá tu mok mel lék ha gyo má nya – bi zo nyos meg szo rí tá sok -

kal – úgy szin tén jel le mez he tő a kö ze ge ket le író mono- és polimediális mo del lek kel. 

Mint lát ni fog juk, egy vi szony lag rö vid idő szak ban, 1930 és 1960 kö zött a mo del lek 

és a ha gyo má nyok vi szont nem hoz ha tók át fe dés be egymással: az épí té szet tel kap -

cso la tos gon dol ko dás vál to zat la nul a monomediális mo del lel ír ha tó le, ám a mo dern 

épí té szet ki ál lí tá sai már a pre pa rá tu mok ha gyo má nya sze rint szer ve ző dik. 

 

 

Két mo dell 
 

Az épí té sze ti evi den cia do mi náns ha gyo má nyá ban az épí té szet és kö ze gei kap cso -

la ta leg in kább egy hagy má val mo del lez he tő, mely mo dell ben a „ház” ál tal ki je lölt 

kö ze pet ré te gek ként ve szik kör be az egyéb mé di u mok. A pre pa rá tu mok ha gyo má -

nyá ban azon ban meg vál to zik az épí té szet tel kap cso la tos is me re tek alak za ta. 

Amennyi ben az épí té szet a tu dás egy spe ci á lis for má ja, to váb bá en ged jük ki lép ni 

ab ból a monomedialitásból, amely ben e tu dás egyet len és ki zá ró la gos hor do zó ja  

a ház, ak kor a kö ze gek egymásba fo nó dó, egymást is erő sí tő rend sze ré re buk ka nunk. 

Ez a me ző leg in kább rizomatikus mé di um hal maz ként tár sul a ház hoz: utób bi val 

egyen ran gú ele mek összes sége ként ér tel me zi és konstituálja, ma gya ráz za és ter me li 

az épí té sze tet, amely ez zel nem pusz tán ré sze lesz sa ját kö ze gé nek, ha nem mű fa ji 

ha tá ra it hir te len és ra di ká li san ki ter jeszt ve a „min den épí té szet” holleini for du la tá val 

azo no sí tó dik is az zal. Az épí té sze ti evi den cia ha gyo má nyá ban épp el len ke ző leg: 

ház ra ta pa dó, ah hoz csat la ko zó és azt problematizáló ré teg rend szer, va gyis az ér -

te ke zés (Vitruvius), a rajz (Villard de Honnecourt), a mo dell (re ne szánsz), a pers pek -

tí va (Brunelleschi), de leg in kább a di ag ram (Le Corbusier) és a di gi tá lis tech ni kai kép 

olyan hi e rar chi kus rend szer ként lát tat ja az épí té sze tet, ame lyek ori gó ja vál to zat la nul 
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és meg kér dő je lez he tet le nül a ház. Eb ben a rend szer ben jól el kü lön ül a „lé nye get” 

adó – je lent sen ez bár mit is – kö zép pont kö ré szer ve ző dő hár tyák tól egy olyan hi -

erar chi kus konst ruk ci ót ala kít va, amely ben a ház az idea ki zá ró la gos for rá sa és meg -

tes te sí tő je. Ezen ré teg sor leg kül ső ele me a be széd (írás, szö veg): en nek vi szo nyát  

a ház hoz mi sem ír ja le job ban az evi den cia ha gyo má nyá ban, mint Mies van der 

Rohe dor gá lá sa: „építs, ne be szélj!”1, amely kis sé mó do sult im pe ra tí vusz ként („egy 

épí tész nem be szél, ha nem raj zol”) a köz el múl tig meg ha tá roz ta az épí té szet ok ta tást 

is. Az épí té sze ti evi den cia ha gyo mány ban te hát szük ség képp vá lik el egymástól az 

épí té szet és ami nem az, pon tos ha tár vo na la kat von va a do log és az azt ré teg ként 

kör be ve vő kö zeg rend szer kö zött. 

A pre pa rá tu mok mel lék ha gyo má nya a fen ti ek kel el len tét ben szük ség képp he lye -

zi percepcionális fény tö rés be az épí té sze tet. En nek so rán egy olyan, tér tes ti jel lem -

zők kel is le ír ha tó me ző ala kul az épí té szet ürü gyén, amely ben a kö zeg azo nos sá 

vá lik a köz ve tí tő vel és lét re hoz za a do log – va gyis az épí té szet – faktualitását vesz -

tett szimulakrumát, ere det nél kü li má so la tát, egy ben ké pes sé is vál va ar ra, hogy  

a ház zal be cse rél he tő, azt he lyet te sí tő pre pa rá tum ele me it a „ház zal” azo nos rele-

vanciával sze re pel tes se a ki ál lí tá so kon. Míg ko ráb ban a „ház” a ki zá ró la gos hor do -

zó, a pre pa rá tu mok ha gyo má nyá ban már az zal egyen ran gú mé di um ként je le nik 

meg a te ó ria, a kép, a ki ál lí tás, az épí té sze ti saj tó, a nyom ta tott és írott épí té szet. 

A ház pusz tán egy, de nem ki zá ró la gos tu dás hor do zó: épp oly revelatív fel is me ré sek 

for rá sa le het a fo tog rá fia, mint pusz tán pa pí ron meg je le nő épí té sze tek. 

 

 

Pre pa rá tu mok 
 

A fenn be mu ta tott jelentőségdiszperzió fo lya ma ta leg in kább a tech ni kai kép stá tu -

sza kap csán kö vet he tő nyo mon. Az épí té sze ti fo tog rá fi át szin te lét jo go sult sá gá ban 

ta gad ja még alig száz év vel ez előtt Adolf Loos, aki az épí té sze ti kép ér vé nyes sé gét 

fel füg geszt ve in kább ön ma ga ve ze tett be mu ta tó kat a sa ját há za i ba, sem mint bíz na 

a fo tog rá fia kép vi se le ti ere jé ben.2 A Loos-fé le vé le ke dés bi zo nyos ele mei an nak el -

le né re meg ta lál ha tók nap ja ink ban, hogy az az óta el telt év szá zad ban le zaj lott a kul -

tú ra ké pi for du la ta, a di gi tá lis esz kö zök do mi nan ci á ja okán a pe dig a kép meg ke rül -

he tet len hor do zó, adott eset ben nem hogy az épí té sze ti idea, de a meg va ló su lás 

egyet len bi zo nyí té ka, tár gyi ma ni fesz tá ci ó ja is lett. Mind ezek el le né re nyi lat ko zik 

Wolf D. Prix a Coop Himmelb(l)autól is még min dig az épí té sze ti kép stu pid por nog -

rá fi á já ról3, il let ve kép vi se li a loosiánus ál lás pon tot Herman Czech, aki hon fi tár sá hoz 
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1      Idé zi: FORTY, Adrian: Words and Buildings, A vocabulary of Mo dern Architecture. Thames & Hudson, 
2004, a cím la pon ma gya rá zó Mies van der Rohe szá já ba ad va a sza va kat. 

 
2      „Loos egy-két kez de ti pub li ká ci ó tól el te kint ve vissza uta sí tot ta bel ső te re i nek fo tog ra fi kus be mu ta tá sát, 

mond ván, a »me cha ni kus szem« nem ké pes vissza ad ni e te rek jel le gét, ez csak a te rek be já rá sa, hasz ná -
la ta so rán tá rul fel. (1907-ben ezért la kás be já rást szer ve zett az ér dek lő dők szá má ra, hogy a ko ráb bi vagy 
készülőfélben lé vő en te ri ő rö ket meg te kint hes sék.)” LOOS, Adolf: Or na mens és ne ve lés. Vá lo ga tott írá sok. 
(Be ve ze tő ta nul mány, vá lo ga tás-szer kesz tés, for dí tás: KE RÉK GYÁR TÓ Bé la), Terc Ki a dó, 2004, 14. 

 
3      WESSELÉNYI-GARAY An dor: A virtualitás Bábel tor nya – In ter jú Wolf D. Prixszel, a Coop HIMMELB(L)AU 

egyik ala pí tó já val = Atrium, 2003, 3. sz., jú ni us-jú li us, 4–11. 



ha son la tos intranzigenciával uta sít ja el pél dá ul az épí té sze ti skicc – mint az idea 

egy le het sé ges meg je le né si for má já nak – bár mi nő au to nó mi á ját is.4 Mind eköz ben 

ké pek hi á nyá ban rend kí vül prob lé más len ne az épí té sze ti tu dás át adá sa, az épí té -

szet tör té net ok ta tá sa, nem le het nem fi gye lem be ven ni azon épí té sze ti al ko tá sok 

szá mát, ame lyek egyet len és ki zá ró la gos meg je le né se a kép, és for dít va: a kat tin -

tás hi á nyá ban mű vek pusz ta lé té ről, azok mi ben lé té ről még csak tu do má sunk sem 

le het ne. 

A kép és az épí té szet el ső lát vá nyos kéz fo gó já ra a mo dern épí té szet és a mű sza -

ki fo tog rá fia ta lál ko zá sa kor ke rül sor,5 mi vel a mo dern iz mus tár gyi as sá ga jól illesz ke -

dett a ké pek ugyan csak sachlich szűk sza vú sá gá hoz. Lucien Hervé és Le Corbu sier 

együtt mű kö dé se6 azon ban szin tet lé pett kép és ház vi szo nyá ban. Fel sza ba dít va  

a fo tót a do ku men ta tív el vá rá sok alól, Hervé olyan kép re mek mű vek kel jelent ke -

zett, ame lyek ben az utó mun ká la tok – vá gás és re tu sá lás – se gít sé gé vel a ké pek új, 

önál ló va ló sá go kat ren del tek a há zak re a li tá sa mel lé. 

Ha son ló for du lat zaj lott le az épí té sze ti rajz és skicc kap csán, ame lyek épp úgy 

fel ér té ke lőd tek gra fi ka ként, mint ahogy vál tak neoplatonikus for du lat tal – Her mann 

Czech mél tat lan ko dá sa el le né re – az idea ori gi ná lis nak te kin tett hor do zó i vá. A té má -

ban meg je lent al bu mok, össze ál lí tá sok nagy szá ma, az épí té sze ti raj zot egy re in kább 

a sa ját mű fa ji tör vény sze rű sé gei fe lől meg ér te ni kí vá nó dí jak rend sze re egy szer re 

árul kod tak az épí té szet mint olyan mű fa ji tá gu lá sá ról és a tu dás disz per zi ó já ról. Az 

épí té szet ürü gyén ki ala kult és a mo dern iz mus bel ső kri ti ká i val, majd hát tér be szo ru -

lá sá val egy re megkerülhetetlenebb rizomatikus kö zeg me ző, te hát a mediális bő vü -

lés lo gi kus ered mé nye. Eb ben a kö zeg rend szer ben rá adá sul ér tel mez he tő kí sér let 

az épí té sze ti tech ni kai kép iko nog rá fi á já ról be szél ni, hi szen a kép eman ci pá ci ó já val 

szük ség képp meg je len nek az egyes al ko tók ra jel lem ző sa já tos sá gok, míg ilyes mi ről 

egy „nul la ötös” cső tol lal meg raj zolt terv, tus sal-vo nal zó val szer kesz tett pers pek tí va 

ese té ben nincs, nem le het szó. Az öt ve nes évek vé gé ig a pa u szon ki hú zott ter vek 

gra fi kai azo nos sá ga, egyen szi lárd sá ga azok te le o lo gi kus-tranzitorikus jel le gé ről 

árul kod tak, és azok pusz tán meg ke rül he tet len stá ci ók vol tak a ház lét re jöt té hez ve -

ze tő úton. 

Az hu sza dik szá zad vé ge ha son ló vál to zást ho zott a mo del lek te kin te té ben, ame -

lyek kap csán ugyan le het már önál ló stá tusz ról be szél ni, kér dé ses azon ban ezen 

tár gyak cso por to sít ha tó sá ga. Frank Gehry, a Coop Himmelb(l)au, a Herzog & de 

Meu ron vagy Peter Zumthor mo dell jei új épí té szet csi ná lá si stra té gi ák ered mé nyei, 

a te o re ti ku sok – a té má ban meg je lent köny vek7 és a ki ál lí tá sok el le né re – azon ban 

még nem áll tak elő olyan meg győ ző ér tel me zé si ke ret tel, amely az iko nog rá fi á hoz 

ha son ló an se gí te né e ha tal mas tárgy uni ver zum in terp re tá ci ó ját. No ha az el ső öt le -

68

4      http://borderlinearchitecture.com/films/czech-hermann/ (utol só le töl tés: 2019. 07. 29.) 
 
5      CSENGEL-PLANK Ibo lya – HAJ DÚ Vi rág – RITOÓK Pál: Fény és For ma. Mo dern épí té szet és fo tó 1927–1950. 

Vin ce Ki a dó, Bp., 2010. 
 
6      „Ma gá nak építészlelke van” – ír ja Lucien Hervé az el ső ta lál ko zá sá ról az épí tésszel. HERVÉ, Lucien: Épí -

té szet és fény kép, Aka dé mi ai Ki a dó, Bp., 1968. 
 
7      MORRIS, Mark: Models: Architecture and the Miniature. Architecture in Practice, Academy Press, 2006. 

Meg jegy zen dő, hogy a pub li ká ci ók a mo dell ké szí tés gya kor la ti fo gá sa it tár gyal ják. 



tek rög zí té se szem pont já ból a mun ka mo del le zés, de még a di gi tá lis pro to tí pus gyár -

tás is a skic ce lés hez ha son ló funk ci ót tölt be, ha tal mas a kü lönb ség a vég ered mény 

ha tá sát il le tő en. Míg a skicc ant ro po ló gi ai ere de te meg ke rül he tet len, sőt egy re biz ta -

tóbb ku ta tá si te rü let azt a test ér ze tek függ vé nye ként vizs gál ni, eset leg a kéz ál tal 

ve ze tett, meditatív flow-él mény hez köt ni, a mo del le zés esz köz- és gyárt mány kö -

tött sé ge el mos sa azo kat a nyil ván va ló fe no me no ló gi ai kü lönb sé ge ket, ame lyek azért 

szem be öt lők egy-egy vo nal meg hú zá sá val. 

Még ko mo lyabb ki hí vá so kat tá masz ta nak a di gi tá lis ké pek, az épí té sze ti lát vány -

ter vek. Ezek je len va ló sá ga rá adá sul nem pusz tán meg ke rül he tet len, ha nem el vá laszt -

ha tat lan az Instagramon, a Facebookon és a fil me ken szü le tett ké pek és azok vizs gá -

la ta nél kül.8 A fil te rek ál tal lét re ho zott al ter na tív kép re a li tá sok ugyan is oda-vissza 

hat nak az épí té sze ti és egyéb di gi tá lis ábrázolatokra: a kom po zí ci ók to na li tá sa, te -

lí tett sé ge vagy kromalitása túl lép már a mű fa ji au to nó mia prob lé má ján. A kö zös sé gi 

kép meg osz tó kon meg je le nő rep re zen tá ci ók fő kér dé se már nem a va ló ság vagy  

a re a li tás, ha nem a kre a tív po é zis, amely nek ered mé nye ként le het sé ges sé vá lik  

a hi he tet len, nosz tal gi kus „ott len ni vá gyást” kor bá csol va a né ző ben. Már rég túl 

va gyunk azon, hogy spek tá ku lum má vált a vi lág: az él mény utá ni vá gya ko zás lett 

a kép leg fon to sabb vonz ere je, füg get le nül at tól, hogy azt egy influenszer kat tin tot ta 

egy pi pacs me zőn, ne tán egy CAD Monkey ge ne rál ta Cinema 3D-ben. 

 

 

A ki ál lí tás 
 

Az épí té szet – fen ti ek ben váz la to san ecse telt – mű fa ji ex pan zi ó ja ala kí tot ta a múlt 

szá zad hat va nas éve i re az épí té sze ti ki ál lí tást is a monomediális kö zép pon tú, ré -

teg sze rűn fel épü lő kö zeg rend szer egy le het sé ges hár tyá já ból a te ó ri á val, a rajz zal 

és a kép pel egyen ran gú mű fa ji össze te vő vé. 

A ki ál lí tás ef fé le, te hát az épí té szet ko or di ná ta rend sze rén be lü li el moz du lá sa – 

ha úgy tet szik kö zeg vál tá sa, vagy más képp: stá tusz emel ke dé se – össze fo nó dott egy 

bel ső, a ki ál lí tás mű kö dé si gya kor la tát is érin tő vál to zás sal. En nek so rán a ti zen ki -

len ce dik szá zad vé gé ig szin te ki zá ró la go san a ma ga anya gi va ló sá gá ban meg je le -

n(ítőd)ő ház a két vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak tól pre pa rá tu mok se gít sé gé vel je lent 

meg a ki ál lí tó te rek ben, amely nem érin tet te az épí té szet tel kap cso la tos gon dol ko dás 

alak za tát, va gyis a polimediális mo dell do mi nan ci á ját. A múlt szá zad hat va nas évei 

az épí té sze ti esz kö zök kel kom po nált nem épí té sze ti ki ál lí tá sok el ter je dé sét mu tat -

ják, majd az épí té szet „leglényegét” vissza csem pész ve a nyolc va nas évek től szer -

ve zett ki ál lí tá sok bi zo nyos tér szi tu á ci ók ala kí tá sá val, rend kí vül erős idé ze tek se gít -

sé gé vel, egy faj ta az al ter na tív épí té sze ti je len lét tel kez de nek is sa ját tár gyuk ra 

utal ni. Tö mö reb ben: kö ze gé nek egyes ele me it had ra fog va ezek a ki ál lí tá sok leg in -
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8      MANOVICH, Lev: Instagram and Contemporary Ima ge (manovich.net, 2017), http://manovich.net/in -
dex.php/projects/instagram-and-contemporary-ima ge, az Instagramon meg je le nő ir dat lan fény kép -
anya got ele mez ve „Manovich ku ta tó cso port ja a ren del ke zés re ál ló min ta alap ján há rom fő ka te gó ri át 
külö ní tett el: a hét köz na pi, a pro fesszi o ná lis és a dizájn fo tó két”. DRA GON Zol tán – SEBESTYÉNY Csil la: 
#BREW: influencerkí sér let az Instagram új hul lá mos ká vé kö zös sé gé ben = Di gi tá lis Böl csé szet, 2018, 1. sz., 
203–2016. 



kább a tér fog la lás esz kö zé vel, va la mi fé le épí té sze ti ottlévőséggel eny hí tet ték a ház 

szük ség sze rű „nem je len lé vő sé gét”. Ahogy az épí té szet és kö ze gei kap cso la tá nak 

tör té ne te le ír ha tó a monomediális és a polimediális mo del lek kel, úgy né mi idő be ni 

el csú szás sal a ki ál lí tá sok tör té ne tén be lül is meg je len nek az épí té sze ti evidenciák 

és pre pa rá tu mok fő-, il let ve mel lék ha gyo má nyai. 

Az 1851-es lon do ni vi lág ki ál lí tá son Gottfried Semper még ere de ti ben lát ja a „pri -

mi tív” kuny hót, 1914-ben Köln ben még há za kat építenek a Deutsche Werkbund 

kiál lí tá sá ra, így ezek a pél dák nagy biz ton ság gal so rol ha tók az épí té sze ti evi den cia 

fő ha gyo mány ához. Ami kor azon ban 1928-ban La Sarrazban meg szer ve zik az el ső 

CIAM-ot, va gyis a Mo dern Épí té szet Nem zet kö zi Kong resszu sát, az zal szük ség képp 

fel ér té ke lőd nek azok a pre pa rá tu mok, ame lyek se gít sé gé vel a do log a ta nács ko zá -

sok hely szí né re vi he tő. Az zal rá adá sul, hogy Le Corbusier a vá rost te szi a mo dern 

épí té szet leg ma gasz to sabb és leg fon to sabb te re pé vé, egy ben an nak be mu tat ha tó -

sá gát le he tő vé té vő tech ni kai kép is csak nem ki zá ró la gos sá vá lik. A rep re zen tá ció 

egyet len le het sé ges esz kö ze ként se gít sé gül hí vott terv és fo tog rá fia al ter na tí va men -

tes sé ge csak nem ér tel mez he tet len, ezo te ri kus nyel ven meg szó la ló szak ki ál lí tá sok 

so ro za tát in dít ja el és ez zel meg te rem ti az épí té sze ti pre pa rá tu mok mel lék ha gyo -

má nyát. Az épí té sze ti pre pa rá tu mok ter mé sze tes kö ze ge ugyan is a szak ki ál lí tás – 

Werner Hofmann sza va i val – desz til lált lát szat vi lá ga, ek ként mint ins ti tú ció fel té -

te le zi a va ló ság – je lent sen ez is mé tel ten bár mit is – bi zo nyos mér té kű re duk ci ó ját. 

A lép ték he lyes – az egy az egyes épí té sze ti meg je le ní té sek ese té ben ez a re duk ció 

– a do log érin tet le nül ha gyá sá val a tér be li kon tex tus ra vo nat ko zik, a CIAM-al kal ma -

kon pe dig már min den re. 

Ahogy er ről már szó volt: az evi den cia fő- és a pre pa rá tu mok mel lék ha gyo má nya 

– bi zo nyos meg szo rí tá sok kal – jel le mez he tő a kö ze ge ket le író mono- és poli me diá lis 

mo del lek kel. Csá bí tó len ne még szo ro sab ban össze köt ni a két ha gyo mányt és a két 

kö zeg mo dellt: a fő ha gyo mány nak ugyan is ter mé szet sze rű en ré sze az épí té szet 

monomediális kö zép pont ja kö rül ré teg sze rű en fel épü lő alak zat, és an nak szí ne vál -

to zá sát nagy ban fog ja se gí te ni a rizomatikus mo dell, ám ezek kap cso la ta in kább 

mát rixsze rű, sem mit ki zá ró la gos. Ugyan is épp a CIAM-kor szak ban nem hoz ha tók 

át fe dés be a mo del lek és a ha gyo má nyok: 1930 és 1960 kö zött az épí té szet tel kap -

cso la tos gon dol ko dás fo ko za tosan vál to zat la nul a fő ha gyo mány sze rint szer ve ző dik, 

ám a mo dern épí té szet ki ál lí tá sai már a pre pa rá tu mok ha gyo má nya sze rint ala kul. 

 

 

A vá ros mint mú ze um 
 

No ha az épí té sze ti ki ál lí tás vi szony lag ké sőn ala kul ki, ez ter mé sze te sen nem je -

lenti azt, hogy az épí té szet preinstallatív kor sza ká ban ne vi szo nyul tak vol na úgy 

az egyes al ko tá sok hoz, mint ha azok mú ze um ban let tek vol na, iga zol va mint egy az 

épí té sze ti evidenciák fő ha gyo má nyát. Csak hogy ez a mú ze um – vagy kiállítóterem 

– a vá ro si tér volt, fa lai az ut cák, mennye ze te pe dig az ég. No ha nem áll tak a ren -

del ke zés re a mai ér te lemben vett ga lé ri ák, Kunstkammerek, de studiolók sem, az 

épí té sze ti re mek mű vek kel kap cso la tos vi szo nyu lás ide je ko rán meg el őz te az áhí ta -

tot, amely a ké sőb bi ek ben a mű al ko tás sal tör té nő mú ze u mi ta lál ko zás so rán je lent -
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ke zett. Amennyi ben az óko ri vi lág hét cso dá ját nem va la mi fé le – ehelyütt meg en -

ged he tő anak ro niz mus sal – spek tá ku lum ként, tö me ge ket von zó lát vá nyos ság ként 

ha tá roz zuk meg, ha nem rend szer ként, pon to sab ban egy bi zo nyos struk tú ra ele me -

ként te kint jük, ak kor belát ha tó, hogy az alak zat, amely be az irán ta mu ta tott lel ke -

se dés, a cso dák lát tán ér zett el ra gad ta tás il lesz ke dik, az könnyen át fe dés be hoz ha tó 

az zal a ka tar zis sal, az zal a Tempel der Kunstban ér zett meg ren dü lés sel, totali tás -

élménnyel, beteljesü lés érzettel, amely nek rend sze rét Go et he és Lessing dol goz zák 

ki az esz té ti kai kon cep ci ó ik ban. 

A hét cso da lát tán ér zett devóció egy ko ráb ban meg nem ne ve zett tar tal mi kö -

zép pont, egy faj ta ér zel mi-ér zé ke lé si szingularitrás kö rül szer ve ző dik, amely nek 

he lyét a mű al ko tás mo dern kon cep ci ó ja, an nak be tel je se dé se ként pe dig a Bryan 

O’Doherty9 ál tal ki dol go zott fe hér kubus el kép ze lé se je lö li ki. Ha son ló alak zat sej lik 

fel az óko ri és korakeresztény-ko ri szer zők út le írá sa i ban. Ha Pauszaniaszt10 nem is 

tart ják kü lö nö seb ben te het sé ges szer ző nek, egyet ér tés mu tat ko zik ab ban, hogy 

mun ká já val hasz nál ha tó úti köny vet kí ván ol va só ja ke zé be ad ni. A vá lasz tás ak tu sa, 

a ré gi, val lá sos funk ci ók irán ti von zó dá sa, az épí té sze ti al ko tá sok ról ké szí tett lajst -

rom sze rű le írá sa ih le tett nek ugyan nem ne vez he tő, de meg elő le gez a sa ját tár gyá -

val egy vi szonyt, mely vi szony a mú ze um fa lai kö zött tel je se dik majd ki. 

Ha son ló kö te lé kek men tén szer ve ző dik a Grand Tour ugyan csak rend szer ré, 

amely nek so rán a XVII. szá zad dal kezd ve a fel sőbb osz tály bé li eu ró pai, jel lem ző en 

an gol if jak jár ják vé gig az itá li ai és a gö rög an tik vi tás em lé ke it. A sze ku la ri zált for mát 

öl tő, ám a mű vé szet val lá sos imá da ta ál tal mű köd te tett vi lá gi za rán dok lat cél ja  

a klasszi ciz mus sal is mét a fi gye lem kö zép pont já ba ke rü lő an tik és re ne szánsz örök -

ség, amely nek meg te kin té se – él ve ze te, hasz ná la ta – önazonos tér be li és ma te ri á lis 

ke re tek kö zött tör tént akár a vá ros, akár a táj mú ze um sze rű te ré től övez ve. Go et he 

a strassbourgi Münszter11 lát tán ha son ló evi den ci a ként te kint a ka ted rá lis meg is mé -

tel he tet len ingéniumára. Go et he il lu mi ná ci ó ja, el ra gad ta tá sa ugyan csak elő fel té te lez 

va la mi fé le mú ze u mot, amely ezesetben a vá ro si tér rel, a kör nye zet tel azo no sí tó dik. 

Mi köz ben a vá ros nem mú ze um, a tér pe dig nem egy fe hér koc ka, még is ek ként 

tételeződik pél dá ul Ró ma ba rokk át ala kí tá sa i kor is, amely nek so rán szisz te ma ti ku san 

kö töt ték össze su gár irá nyú utak kal a za rán dok la tok ál lo má sa it. Mi köz ben a mód szer 

ge o met ri a i lag épp úgy il lesz ke dett a re ne szánsz egyiránypontos pers pek tí vá já hoz, 

mint a ba rokk vég te len be nyi tott di na mi ká já hoz, a ki ala kult in ter fész vagy tér vol -
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9      O’DOHERTY, Brian: Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space. Expanded edition. Berkely, 
Los An ge les, Lon don, University of California Press, 1999 (1976); az el ső esszé ma gya rul Brian O’Doherty 
(1976): A fe hér koc ká ban. A ga lé ria tér ide o ló gi á ja: Exindex, 2013. ja nu ár 3., il let ve in terp re tá ci ó ja ként 
lásd FRAZON Zsó fia: Az esz té ti ka tech no ló gi á ja – A white cube, a fe hér koc ka mint adott ság és mint 
mód szer ta ni dön tés = MúzeumCafé, 53. sz. 

 
10     GÁ BOR Sá mu el: Pauszaniasz hermeneutikája. Vi lág lá tás, tu do má nyos ku ta tás és esz té ti kai gon dol ko dás 

Pauszaniasz Gö rög or szág le írá sa cí mű mű vé ben. Bp., Eötvös Loránd Tu do mány egye tem Böl csé szet tu do -
má nyi Kar, Fi lo zó fia tu do má nyok Dok to ri Is ko la, dok to ri disszer tá ció, 2015, kéz irat, 6–8. 

 
11     „...szí vem, amely if jabb, bal gább, for róbb és jobb volt, mint most, em lék mű vet fo ga dott ne ked már vány ból 

vagy ho mok kő ből, ahogy csak ké pes le szek rá... De mi nek ne ked em lék mű! Te a leg fen sé ge seb bet emel ted 
magadnak...”, GO ET HE, Johann Wolfgang: A né met épí té szet ről. D. M. Er vi ni a Steinbach = Em lék már -
vány ból vagy ho mok kő ből. Öt év szá zad írá sai a mű vé szet tör té net tör té ne té ből. Szerk. MA RO SI Er nő, Mű -
vé szet és el mé let, Corvina Ki a dó, 1976, 250. 



ta képp posz ta mens, ame lyen az épí té szet ki emel ke dő al ko tá sai ke rül nek hely zet be. 

Min dezt Giambattista Nolli várostérképe12 is hang sú lyoz za. Az 1748-as, meg le pő en 

pon tos gra fi ka má ig ha tó ta nul sá ga, hogy az alak- és hát tér áb rá zo lá sok egy ér tel -

mű sé gé vel je löl te ki a za rán do kok ál tal be jár ha tó és hasz nál ha tó föld szin te ket és 

mos ta ez zel össze az ut cák és a bel ső te rek ha tá ra it. A Nolli ál tal fe hé ren ha gyott 

sza bad te rek kü lönb ség té tel nél kül je löl ték az ut cát és a Pantheont, a Piazza Na vo nát 

és a San Quattro alle Quirinalét, egyet len be jár ha tó tér ként te kint ve a vá ros ra. Így 

vált a vá ros te re azo nos sá a mú ze um te ré vel, mely tér ben egy ugyan azon re ali tás 

pusz tán ket tő, gra fi ka i lag el nem kü lön ülő hó fe hér ele me a ház és az ut ca. A Nolli-

tér kép a vá ro si és a ház tér össze mo sá sá val az épí té sze ti tér egy ön te tű sé ge mel lett 

sza vaz, olyan aurát elő fel té te lez ve a vá ros-mú ze um szá má ra, mely aura a ház mű -

tárgy ból ered ve, ám azon túl lép ve ki bo goz ha tat la nul össze fo nó dik a vá ros-mú ze um 

bel ső te ré nek, értsd: ut cá i nak aurájával. 

Ezt az auratikus je len le vő sé get – az épí té szet mint mű al ko tás a vá ros mint mú -

ze um kép ze tét – je le ní ti meg Peter Greenaway film je, Az épí tész ha sa (1987). Stourley 

Kracklite ame ri kai épí tész azért ér ke zik fe le sé gé vel Ró má ba, hogy meg ter vez ze 

Etienne-Louis Boullée em lék ki ál lí tá sát. A film má so dik je le ne té ben ün ne pi va cso rán 

kí ván nak olasz kol lé gái si kert a mun ká hoz, majd a film ki len ce dik per cé ben a ró mai 

Piazza della Rotondán a desszert jét el fo gyasz tó tár sa ság fel ke re ke dik asz ta lá tól, 

hogy az obe liszk kel dí szí tett kút krepidómáján he lyet fog lal va, né ző ként cso dál ják 

meg a hát tér ben ál ló Pantheont. Rö vid laudáció után az al kal mi kö zön ség lel ke sült 

taps ba kezd: elő adó mű vé szek nek ki já ró il lu mi ná ci ó val, han gos bravózással ün nep li 

Agrippa, Dominitianus és Hadrianus re me két.13 E gon do lat fu tam köz pon ti ele me az, 

hogy füg get le nül at tól, hogy mi lyen in téz mény rend szer ala kul az épí té szet kö rül, 

mű vé sze ti eman ci pá ci ó já nak ép pen me lyik stá di u má ban is jár, ki emel ke dő al ko tá -

sa i val va ló szem be sü lés és en nek ha tá sa már elő idé zi a mú ze um kör nye ze tét, így 
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12     VERSTEGEN, Ian – CEEN, Allan (szerk.): Giambattista Nolli and Rome. Studium Urbis Rome, Cen ter Archi -
tecture & Urban Planning in Italy, 2013. 

 
13     Vö.: WESSELÉNYI-GARAY An dor: A vár mint pa ra dig ma: A Vár kert Ba zár fel újí tá sá ról = Met szet: Épí té szet 

Új don sá gok Szer ke ze tek Rész le tek, 2014/5 szep tem ber/ok tó ber, 24–31. „Köl tői hit val lás ez az ar chi tek -
tú ra je len tő sé gé ről, a mű faj füg get len min den ko ri nagy mű tisz te le té ről. Greenaway je le ne té ben az épí té -
szet to tá lis eman ci pá ci ó ja zaj lik: a vá ros la kó tu da tos kul tú ra fo gyasz tó vá lesz, enthuziasztikus re ak ci ó ja 
pe dig új ra de fi ni ál ja azt a vi szonyt, amely a nagy kö zön sé get ad dig az épí té szet hez fűz te. Az al kal mi pub -
li kum adorációja pá rat lan éles lá tás sal elő le ge zi meg azt a tíz év vel ké sőb bi el ra gad ta tást, ame lyet majd 
Frank Gehry és a Guggenheim vált ki Bil ba ó ban. Greenaway ta pin ta tos, tör té ne ti táv lat ba he lye zi – ér tel -
me zé sem ben pe dig a hát tér túl raj zo lá sá val lát tat ja a sztár épí tész gestaltját – le gyen ő akár Bernini, akár 
Philippe Starck, ne tán Ka rim Rashid. A je le net – kö zép pont já ban egy meg kér dő je lez he tet len, ab szo lút ér té -
kű nek te kin tett mű al ko tás sal – egy szer re perszonalizálja a há zat és in téz mé nye sí ti ál ta lá ban az épí tészt. 
Greenaway stra té gi á ja ra di ká lis, vá lasz tá sa pe dig rend kí vül kö rül te kin tő: a Pantheon épí tés- és ha nyat -
lás tör té ne te, majd fel újí tá sa és konszekrálása kü lö nös képp al kal mas ar ra, hogy a film ben gombrichi „nyúl-
ka csa” di ag ram ként ne csak egyet len, konk rét al ko tó ra vo nat koz zon, ha nem hát tér ként (ground) egy szer re 
de fi ni ál has sa ön ma gát, és az őt ün nep lő fik tív épí tész – a Brian Dennehy ala kí tot ta Stourley Kracklite – 
sze mé lyén ke resz tül pe dig a min den ko rit. Ahogy a ró mai ku rá tor arisz tok rá cia ün nep li a Boullée-ki ál lí tás ra 
ké szü lő Stourley Kracklite-ot, úgy ün nep li Kracklite – a tár sa ság ban leg han go sabb ként – a nemcsak 
tárgy ként, ha nem au to nóm mű vé sze ti tel je sít mény ként meg je le nő Pantheont, azon ke resz tül pe dig ön ma -
gát. Az épí té szet társadalmiasodását ce leb rál ja ez a je le net: a Pantheont meg tap so lók né mi képp iro ni kus 
mi se-en-scéne-je pe dig a je len ség gel kap cso la tos ké sőb bi kri ti ká kat sej te ti. A Greenaway-epi zód relevan-
ciája azon ban épp ab ban rej te zik, hogy az épí tész institucionálása egy ben hát tér be szo rí tá sá val is jár an nak 
ér de ké ben, hogy a ra jon gá son ke resz tül perszonalizálódó al ko tás, ma ga a do log lép hes sen he lyé re. Há zak -
kal he lyet te sí te ni az épí tészt: le het sé ges el já rás ar ra az igény re, amely a sztár ki kü szö bö lé sé vel sze ret ne 
ré sze sül ni a sztár rend szer jó té te mé nye i ből.” Mind ez azon ban el kép zel he tet len egy bi zo nyos kö zeg nél -
kül, amely a ma ga nevesítetlenségében nem csak kör be ve szi, de irá nyít ja az épí té szet fo gyasz tó it. 



mú ze um ba vi te le tá vol ról sem annyi ra prob lé más, mint ahogy ez ma an nak tű nik. 

Pon to sab ban az épí té szet de facto muzealizása pusz tán lép ték be li és tech ni kai kér -

dés: perceptív muzealizálása kez dő dik az óko ri vi lág hét cso dá já val és me ta fo ri kus-

me to ni mi kus muzealizálása fe je ző dik be Peter Greenaway film jé vel. 

 

 

Épí té szet a mú ze um ban 
 

Mint lát ha tó, az épí té szet preinstallatív kor sza ká ban a ki ál lí tás mű vé sze ti ins ti tú ció -

ja nél kül is ki ala kul nak azok a vi szony rend sze rek, ame lyek emel ke dett sé gük kel és 

ér zel mi töl te tük kel meg elő le ge zik a mű al ko tás sal va ló ta lál ko zás él mé nyét. Ez a köz -

vet len ség és autopszia a las san meg szer ve ző dő je le nő mű vé sze ti aka dé mi ák kal csak 

kis mér ték ben sé rül: a mú ze um ba vo nu lás és a ki ál lí tó mű vé szek meg je le né se az 

épí té sze tet mé re te és ne héz kes sé ge okán rész le ge sen érin ti. Az épí té szet las sú de 

facto muzealizációja rá adá sul nem je len ti az épí té sze ti evi den cia ha gyo má nyá nak 

vé gét, és az épí té sze ti ki ál lí tás kor sza kát is pusz tán csak be ve ze ti. 

Sir John Soane kar ri er jé nek köz pon ti ele me, hogy részt vesz az 1768-ban ala pí -

tott Royal Academy éves ki ál lí tá sa in, ame lye ken 1772 és 1836 kö zött mind össze 

öt ször nem je lent meg. A Soane ál tal ki ál lí tott ter vek kö zül szá mos a bri li áns il luszt -

rá tor, Sir Joseph Gandy mun ká ja volt, aki 1830-ban rom táj kép ként dol goz ta fel a Bank 

of England épü le tét. Soane meg je le né se a mű vé sze ti ki ál lí tá son ket tős ta nul ság gal 

szol gál: be vo nul las san az épí té szet a ki ál lí tó ter mek be, de azt nem épí té szet ként, 

ha nem táb la ké pen meg je le nő kép ző mű vé szet ként te szi. 

Mi köz ben te hát rend kí vül bi zony ta lan a ha tá ra an nak, hogy hol is vá lik le a kép -

ző mű vé sze ti ki ál lí tá sok ról az épí té sze ti. Már az ókor tól lé te zik va la mi, ami gya nú san 

ha son la tos ah hoz, és evi den ci a ként utal rá Greenaway is. Nem te rek és ins ti tú ci ók, 

ha nem re ak ci ók és vi sel ke dé sek ala kít ják, amely vi sel ke dé sek az épí té sze ti uta zá -

sok gya kor la tá ban is a mú ze u mi tárgy hoz ha son ló esz té ti kai jó szág ként kez de nek 

vi szo nyul ni az épí té szet hez. 

Mi köz ben rend kí vül so ká ig vár ni kell az épí té sze ti ként meg fo gal ma zott épí té -

sze ti ki ál lí tá sok meg je le né sé re, az épí té szet mú ze um ba vo nu lá sa, és ez zel az épí té -

sze ti al ko tás muzealizálható, akár mű ke res ke de lem be is csa tol ha tó mű tárggyá ala -

ku lá sa azért el kez dő dik már a XIX. szá zad ele jén. A Parthenón szo bor cso port ját 

meg vá sár ló Thomas Bruce Elgin előbb 1807 so rán ál lít ja ki a gyűj te mé nyét sa ját 

költ sé ge in egy er re a cél ra eme lt épü let ben a Piccadily és a Park Lane sar kán. Gyűj -

te mé nyé ről 1810-ben kezd tár gya lá so kat a Bri tish Museummal, amely az 1816-as 

akvizícizót kö ve tő en ál lan dó ki ál lí tá sá ba eme li an nak da rab ja it. Ter mé sze te sen 

némi képp manipulatív az ál ta lam idé zett pél da: a Propülaiáról, az Erech teion ról és 

a Parthenónról – egye sek sze rint men tett, má sok sze rint lo pott épü let ele mek, kü lö -

nö sen a ka ri a ti dák ra gon dol va – a sa ját te rük ben még épí té sze ti szeg mens ként 

működ tek, ám mú ze um ba ke rü lé sük kel szük ség képp le zaj ló kontextusváltás már 

szo bor ként lát tat ta azo kat. Az zal egy részt, hogy a lá to ga tók te kin te te szá má ra ké -

nyel mes ma gas ság ba he lyez ték azo kat, fi gye lem be vé ve to váb bá, hogy Lon don ban 

a még csak jel zés ér té kűn sem vil lan tot ták fel a szob ro kat be fo ga dó ke re te ket, a kép -

szék ből re li ef, a nő osz lo pok ból pe dig fi gu rá lis plasz ti ka lett. 
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Míg Lon don ban késélre me nő vi tát le het foly tat ni ar ról, hogy a nagy kö vet tet te 

a leg ko ráb bi örök ség vé del mi ak ci ók egyi ke ként több-e net tó van da liz mus nál, ad dig 

úgy a mú ze um sze re pe, mint az ins tal lált vég ered mény szem pont já ból komp le xebb 

ered mé nyek kel szol gál az Istár-ka pu XIX. szá zad vé gi be mu ta tá sa a ber li ni Per ga -

mon Mú ze um ban. A döb be ne te sen tö re dé kes le le tet be azo no sít ha tat lan törme lék -

ha lomból, több év ti ze d es mun ká val re konst ru ál ták né met ré gé szek és mű vé szet -

tör té né szek. A mú ze um tér eb ben az eset ben a városléptékű együt tes fo ga dá sá ra 

szol gált, ha son ló képp az ugyan csak pepecs mun ká val fel tárt és Ber lin be men tett 

pergamoni Ze usz-ol tár hoz, mely utób bi ese té ben fel vil lan tot ták az épí té sze ti kon -

tex tust is. 

 

 

Műtárgykereskedelem 
 

A mú ze um ba szál lí tott épí té szet prob lé má ja ter mé szet sze rű en ve ti fel a mű tárgy -

ke reskedelem, az át he lyez he tő ség és ál ta lá ban a tér be li vi szony rend sze rek meg vál -

to zá sá nak kér dé se it is, ame lyek kö zül utób bi egy részt jó val meg el őzi a mú ze u mok 

meg je le né sét, más fe lől az épí té sze ti evi den cia fő ha gyo má nyát erő sít ve mú ze um ként 

te kin tett vá ro si tér ben ke ze li da rab ként egyes pél dá it. Caligula Kr. u. 37-ben Ale -

xand ri á ból szál lít tat ja el azt az obe lisz ket, amely 1586 óta – „ere de ti” he lyét el -

hagy va – a Szent Pé ter te ret dí szí ti. Ha son ló képp ven dég tárgy Na pó le on obe liszk je 

Pá rizs ban, mint ahogy a Karoling re ne szánsz csúcs em lé ké nek szá mí tó aacheni pa -

lo ta ká pol na osz lo pai is bi zo nyít ha tó an an tik spóliumokként, a szer ke ze ti erő já ték 

tö ké le tes meg nem ér té sé vel ke rül tek je len le gi a he lyük re. A pél dá kat még bi zo nyá ra 

le het ne so rol ni, jó val rit káb ban van pre ce dens ar ra, hogy a tér be li kon tex tus meg -

vál to zá sán túl a ház a mű ke res ke de lem ben is ér tel mez he tő artefaktumként jelen -

jen meg. Ezt a komp lex prob lé mát ve ti fel a The Cloisters, amely négy fran cia or szá gi 

kolostoregyüttes – Saint-Michel-de-Cuxa, Saint-Guilhem-le-Désert, Trie-sur-Baïse és 

Bonnefont-en-Comminges – ke ren gő jé ből, to váb bá há rom ká pol na össze épí té sé ből 

szü le tett. A vá sár lást Ge or ge Grey Barnard szob rász mű vész és mű ke res ke dő in téz -

te: az ügy let re 1934-ben ke rült sor, a mun ká la tok – kö vek re bon tás, New York ba 

szál lí tás és új já épí tés – 1839-re ér tek vé get. A The Cloisters pél dá ja nem min den na pi, 

de a skan ze nek, táj- és et nog rá fi ai mú ze u mok pél dá já ra gon dol va nem is rend kí vü -

li. Az zal azon ban, hogy a mű tárgy vé del mi szem pon tok még csak nem is kí ván ták 

el fed ni a ke res ke del mi szem pon to kat, ra di ká lis mó do sí tás ra szo rul az épí té szet tel 

kap cso la tos két mí tosz is. Az egyik mí tosz az épí té szet hely hez kö tött sé ge, a má sik 

pe dig mű tárgy ként tör té nő ér té ke sít he tet len sé ge. Az el ső a regionalista ál lás pont 

ered mé nye, a má sik a funk ci o na liz mus kö vet kez mé nye. A hely hez kö tött ség mí to -

sza ab ból az egyéb ként he lyes ter ve zés el mé le ti kép zet ből eredt, hogy egy ház ér -

té ké től el vá laszt ha tat lan a topografikus hi te les ség, a „hely szel le mé nek” meg idé zé se, 

a klí ma, a táj, a nap já rá sá nak fi gye lem be vé te le. Ezt a vé le ke dést azon ban ter -

mékeny konf lik tus sal kez di ki az az ál lás pont, amely a mű al ko tás „nagy sá gát” an nak 

kontextusváltó ké pes sé gé vel is iga zol ni lát ja. Hisz mi ért len ne ke vés sé ér té kes 

Raffaello Sixtus ma don ná ja, mi ért is ve szí tett vol na bár mit is ér té ké ből az ál tal, hogy 

1754-ből ere de ti he lyé ről, a piacenzai San Sisto-temp lom ból Drezdába szál lí tot ták? 
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Míg a regionalizmus a hely hez fű ző dő kap cso la tot te kin ti az épü let ér té ké nek, 

így el kép zel he tet len nek tart ja, hogy ko moly ér ték vesz tés nél kül a ház el moz dít ha -

tó len ne, és lás suk be, tény leg fu rán mu tat na a Víz esés ház az Atacama-si va tag ban. 

A hasz nál ha tó ság vagy meg fe le lő ség vitruviusi szem pont já val szer ve ző dő funk cio -

na liz mus olyannyi ra sze mély re sza bott hasz ná la ti rend re ter ve zi a te re it, hogy 

azok nem hogy a kon tex tust, de a tulajdonosváltást sem iga zán élik túl. Tö mö reb ben: 

a jó ház egy úri sza bó ál tal varrt öl töny ként il lik a min den na pi cse lek vé sek hez olyan 

hasz ná la ti kon tex tust te remt ve, amely rend kí vül ér zé keny bár mi nő vál to zás ra. 

Amennyib ben azon ban a Raffello-mű – ezer nyi pél da egyi ke ként – az át he lye zés -

sel já ró tér be li és hasz ná la ti vál tás el le né re is „nagy” mű al ko tás ma radt, az iga zán 

„nagy” épí té szet is ké pes ar ra, hogy tom pít sa a he lyét és hasz ná la tát érin tő ki hí vá -

so kat. No ha az ar chi tek tú ra ese té ben ke vés sé – pon to sab ban az épí té sze ti má so la -

to kat te kint ve más képp – ki éle zett ez a kér dés, to váb bá az épí té sze ti tér inherens 

pszi cho ló gi ai ha tá sa okán csak korlátosan le het a mű faj ra ol vas ni Walter Benjamin 

auraelméletét, szám ta lan pél da is mert ar ra, hogy úgy a meg vál to zott ren del te té sek 

el le né re (Ham bur ger Bahnhof, Ber lin), mint a kör nye zet át ala ku lá sa után (Notre 

Dame, Pá rizs), úgy a ra di ká lis bel ső épí té sze ti be avat ko zá sok da cá ra (Szent Már ton 

Ba zi li ka, Pan non hal ma), mint a kor társ bő ví té sek mel lett (Louvre-pi ra mis) meg ma -

radt va la mi az „ere de ti nagy ság ból”, és ez igaz az olyan tra gi kus tör té ne tű há zak ra 

is, mint a bu da pes ti Andrássy út 60. Utób bi ki hí vá sa épp ab ban a ra di ká lis kontex-

tusváltó ké pes ség ben rej lett, amely alig pár év ti zed del a ter ror után ce zú ra nél kül 

en ged te a bér pa lo ták hoz si mul ni a há zat. 

A The Cloisters rend kí vül rit ka, még sem egye di pél da az épí té sze ti mű tárgy ke -

res kedelemre. Mies van der Rohe Farnsworth vil lá ját 2003-ban bo csá tot ta ár ve rés -

re a Sothebyn má so dik tu laj do no sa, Lord Palumbo. Az ak ko ri ár ve rés tét je az volt, 

meg ment he tő-e ere de ti he lyén a Fox fo lyó part ján ál ló, épí té se kor pél da nél kü li re -

mek mű. Amennyi ben a tel ket ki né ző be fek te tő cso port li ci tált vol na töb bet a ház ra, 

azt le bont ják és új hely szín re köl töz te tik. Míg a Farnsworth-vil lát szét szed ték vol na, 

ad dig a Winton Guest House-ot, Frank Gehry pre-Bilbaó kor sza ká nak egyik re me -

két tö meg ele me i re bon tot ták és há rom pla tós ka mi on nal szál lí tot ták új he lyé re,  

a Hudson fo lyó völ gyé be, ami kor 2008-ben dollárszázezrekért kelt el egy ár ve ré -

sen. 

Mind ez egy ál ta lá no sabb gya kor lat ré szé vé vált a lon do ni Hyde park mel lett 

2000 óta fel épí tett Serpentine-pa vi lo nok tör té ne té ben. Az al kal mi, nyá ri ado mány -

gyűj tés re ter ve zett ker ti épít mé nyek – egyéb ként egy rend kí vül össze tett mű vé -

sze ti kon cep ci ón túl – ele ve az zal a szán dék kal épül tek, hogy azo kat el ár ve rez ve 

biz to sít sák a Serpentine Ga lé ria tá gabb költ ség ve té sét. Így ke rült pél dá ul Frank 

Gehry Serpentine-ka ta pult ja a Château La Coste sza bad té ri épí té sze ti mú ze u má ba, 

vagy Toyo Ito tea há za a St. Tropezra né ző Hôtel Le Beauvallon kert jé be. Ha las san is, 

de ki ala kult te hát az épí té sze ti mű tárgy pi ac, ami – akár úgy, hogy a sza bad te ret 

te kin tet te épí té sze ti mú ze um ként, akár úgy, hogy a há zat ke zel te muzealizálható 

da rab ként – il lesz ke dett az épí té sze ti evi den cia fő ha gyo má nyá hoz. Csak uta lás 

szint jén: eb ben a ha gyo mány ban ter mé sze te sen két ség kí vül ha tár ese tet kép vi sel -

nek a léptékazonos ki ál lí tá sok, il let ve a ha gyo mányt kí vül ről iga zo ló farce-ok: az 

épí té sze ti után za tok, a ha mi sí tá sok és a pla gi zált te ma ti kus par kok. 
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A tu dás for rá sa 
 

Ahogy már er ről esett szó, 1851-ben Gottfried Semper élő ben lát hat ja a karib „pri -

mi tív” kuny hót, amely – lát szat vi lág ide, lát szat vi lág oda – a ma ga tek to ni kai je len -

lé té vel na gyon is al kal mas ar ra, hogy ab ból Semper a nap ja in kig ha tó el mé le tet 

vezes sen le az épí tő mű vé szet négy alap ele mé vel négy alap mes ter sé get pár hu zam ba 

ál lít va.14 Az zal, hogy Semper az alé pít ményt, a tü zet, a szer ke ze tet és a fe lü let ki -

töl tő be bur ko lást te kin ti az épí té szet négy alap ele mé nek, egy ben a négy ős mes ter -

sé get: a fa ze kas sá got, a nehézföldmunkát, az ácso lást és a ta kács mes ter sé get is kör -

vo na laz za. Rend kí vül komp lex, nap ja ink ban a re ne szán szát élő kon cep ció ez, amely 

at tól füg get le nül meg szü le tett, hogy a szer ző az ere de ti kon tex tu sá ból ki sza kít va 

lát ta meg ezt a há zat. 

Nem ez az egyet len pél da ar ra, hogy a ki ál lí tás lát szat vi lá ga va lós tu dá sok kal és 

fel is me ré sek kel gaz da gít ja az épí té sze tet. Az 1867-es pá ri zsi vi lág ki ál lí tá son ere de -

ti ben épül fel a Szi á mi Ele fánt pa vi lon, amely – a kí nai és ja pán pa vi lo nok kal együtt 

– az Eu ró pán vé gig söp rő japonizmus és chinoise di vat hul lám el in dí tó ja lesz. 1883-

ban Chi ca gó ban Frank Lloyd Wright élő ben lát hat ja a Ho-o-dent – Fő nix Pa lo tát –, 

amely nek köz pon ti te re, a Tokonama meg ha tá ro zó lesz az if jú zse ni épí té sze ti tér -

kon cep ci ó já ra, a pa vi lon ban ki ál lí tott raj zok pe dig gyö ke re sen ala kít ják át Wright 

gra fi ká ját. Ezek a pél dák jel zik, hogy a temporalitástól és a tér be li kon tex tus tól füg -

get le nül a léptékazonos ki ál lí tá sok a ki ál lí tás te ma ti ká já tól – ipa ri?, épí té sze ti?, 

ipar mű vé sze ti?, kép ző mű vé sze ti? – füg get le nül bír nak tu dás ge ne rá ló po ten ci ál lal, 

legitimálva ez zel az épí té sze tet be mu ta tó nem épí té sze ti ki ál lí tás mű fa ját. Mert 

arra, va gyis az épí té sze ti ki ál lí tás ra – ugyan nem so ká ig, de – még vár ni kell. A nem 

épí té sze ti ki ál lí tá sok so rá ba il lesz ked nek a századelőn el in du ló ipar mű vé sze ti ki ál -

lí tá sok pa vi lon jai – akár Peter Behrens 1904-es To ri nói Ipar mű vé sze ti Ki ál lí tás ra 

ké szült, Né met Pa vi lon já nak össz mű vé sze ti elő csar no ká ra, akár Maróti Gé za 1909-

ben a Giardiniban fel épült Ve len cei Ma gyar Há zá ra gon dol va. Mind két épü let – de 

kü lö nös képp a Ma gyar Ház – úgy volt összeművészeti al ko tás, hogy lét re jöt té nek 

és tér so rá nak metamúzeumává is vált egy ben. 

 

 

Az épí té sze ti ki ál lí tás 
 

No ha az épí té sze ti ki ál lí tá sok tör té ne te tud tom mal még nincs fel dol goz va, to váb bá 

bi zony ta lan azok mű fa ji ha tá ra is, hisz az épí té szet – úgy is mint a kép ző mű vé sze -

tek egy ága, úgy is mint a kul tú ra és a ha gyo mány egy faj ta le nyo ma ta, de úgy is 

mint a min den na pi élet ke re te – már meg je le nik a nem épí té sze ti ki ál lí tá so kon. 

Annyi biz ton ál lít ha tó, hogy a ti zen ki len ce dik szá zad ban zaj lik le az a fo lya mat, 

ame lyek vé gén önál ló vá szer ve ző dik az épí té sze ti be mu ta tó. 
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14     SEMPER, Gottfried: Die vier Ele men te der Baukunst. Ein Beitrag zur vergleichenden Baukund. Braunschweig, 
Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn, 1851. 



Ehelyütt nem vál lal koz ha tom ar ra, hogy en nek akár csak fon to sabb lé pé se it re -

konst ru ál jam, egy biz tos: 1791-ben Lon don ban meg ala pít ják az Architects’ Clubot, 

amely nek pél dá ját kö vet ve szer ve ző dik meg a ké sőbb kulcs sze re pet ját szó chi ca gói 

klub is. A Royal Academy éves ki ál lí tá sa in rend sze re sen sze re pel nek há zak – fest -

mé nyek for má já ban –, 1886-ban pe dig elő ször ren dez nek Bos ton ban épí té sze ti kiál -

lí tást, igaz, a ka ta ló gus sze rint még a Beaux Arts ré sze ként.15 A szak iro da lom sze -

rint 1894-ben Chi ca gó ban Frank Lloyd Wright ins tal lál ja az el ső mo dern épí té sze ti 

ki ál lí tá sok egyi két a Chi ca go Architectural Sketch Clubban.16 Wright az épí té sze ti 

evi den cia fő ha gyo má nyá hoz il lesz ked ve mu tat ja be a mun ká it úgy, hogy a ren del -

ke zé sé re ál ló te re ket a sa ját iro dá ja ként ren de zi be. Wright ez zel az el já rás sal nem -

csak a „nem ott lé vő ség” prob lé má ját old ja meg, hisz a há za kat he lyet te sí tő ter vek 

és raj zok min den épí tész iro da kons ti tu tív ré sze, ha nem si ker rel je le ní ti meg az ál -

ta la kö ve tett to tá lis en te ri őr ide á ját, ami kor a sa ját stú di ó ja ként te kint a ki ál lí tó tér -

re. A Wright-ki ál lí tás ered mé nye ként olyan léptékazonos idé zet jön lét re, amely 

nem fel tét le nül va ló ság hű, de a va ló ság akár olyan is le het ne. Ez a ki ál lí tás vál to zat -

la nul az épí té sze ti evidenciák fő ha gyo má nyá hoz tar to zik, ám meg je le nik benne  

a pre pa rá tu mok mel lék ha gyo má nya, ami kor Wright rej tett ra fi né ri á val ugyan, de 

kény te len hely zet be hoz ni a há za kat he lyet te sí tő ter ve ket, mo del le ket és egyéb 

litog rá fi á kat. Wright be mu tat ko zá sa egy vi rág zó kiállításhagyományba il lesz ke dik, 

amely – Vass Jo han na ér tő és pó tol ha tat lan kéz ira ta sze rint – üz le ti ala pon is inkor-

porálja az ipa ri, ipar mű vé sze ti- és épí té sze ti tár la to kat.17 
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15     First Architectural Exhibition, Under the Auspices of the Bos ton Society of Architects. Bos ton Art Club 
Gallery, 1886, 62. https://archive.org/details/catalogueoffirst00bost/page/n3 (utol só le töl tés: 2019. 
07. 29.) 

 
16     Vass Jo han na kéz ira ta, jegy ze tei és a té má ban tett ér tő meg jegy zé sei és ön zet len ku ta tá sa sze rint az 

Internet Archive-ban je len leg el ér he tő éves ki ál lí tá si ka ta ló gu sok alap ján mond ha tó, hogy Wright 
1894-től sze re pelt a ki ál lí tá so kon – má sok mel lett – sa ját ter ve i vel, raj za i val és bi zo nyos, hogy az évek 
elő re ha lad tá val egy re na gyobb szá mú ki ál lí tá si anyag gal je lent meg. (Az 1899-es ka ta ló gus In dex to 
Architectural Exhibits 131–158. ré szé ben Wright ki ál lí tott mű vei 582–592. sor szám alatt; az 1907-es 
ka ta ló gus ban a 400-as sor szám tól a 437-ig ta lál ha tók.) Emel lett már 1899 már ci u sá ban elő adást tar tott 
a klub ban The Practical Nature of the Artistic cím mel. (Calendar 1898–1899, 27. Catalogue of the Twelfth 
Annual Exhibition by the Chi ca go Architectural Club at the Art Institute Chi ca go, March 30 to April 16, 
1899, 27. https://archive.org/details/4751664_1/page/n611) 

 
17     „Frank Lloyd Wright, for one, knew how to use exhibitions to build and sustain individual fame. He mounted 

the first exhibition of his own work at the Chi ca go Architectural Sketch Club in 1894, only a year after he 
began practicing his recognizable style of a total environment.” „Frank Lloyd Wright pél dá ul tud ta, ho gyan 
hasz nál ja a ki ál lí tást hír név kel tés re és an nak öreg bí té sé re. 1894-ben ins tal lál ta sa ját mun ká i nak el ső 
kiállí tá sát a Chi ca go Architectural Sketch Clubban, alig egy év vel azu tán ki dol goz ta a to tá lis kör nye zet rá 
jel lem zőn be azo no sít ha tó stí lu sát.” PELKONEN, Eeva-Liisa: Exhibit A, Exhibitions That Transformed Archi -
tecture 1948–2000, Phaidon, 2018, 8. Ezek alap ján tény leg ta lán meg koc káz tat ha tó a fel ve tés, hogy  
a ki ál lí tás mint olyan, a XIX. szá zad vé gé re a ter ve zők, épí té szek, ipa ro sok, ipar mű vé szek, va la mint  
a be fek te tők, meg ren de lők, va gyis a ke res let és a kí ná lat ta lál ko zá sá nak meg szo kott és be vett for má -
já vá lett az Egye sült Ál la mok ban. Anél kül, hogy az ipa ri ki ál lí tá sok tör té ne tét itt érin te nénk, de ugyan -
er re le het jel lem ző az a hír adás, amely az 1881-es Milwaukee Industrial Exhibition kap csán je lent meg 
a The Manitowoc Pilot ha sáb ja in: „Milwaukee is crowded these days by visitors to the exposition which 
is a very creditable affair in all its departments and appointments.” „Milwaukee a min den ese mé nyé ben 
és szeg men sé ben rend kí vül el is me rés re mél tó ex pó ra lá to ga tók tól zsú folt ma nap ság.” The Manitowoc 
Pilot, October 06, 1881, 2. https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn85033139/1881-10-06/ed-1/seq-2/. 
Az ipa ri – és egyéb mű faj ban meg ren de zett – ki ál lí tá sok nak min den bi zonnyal volt egy erős gaz da sá gi 
fel haj tó ha tá sa, ami re szük ség is volt an nak is me re té ben, hogy az Egye sült Ál la mo kat épp re cesszió 
súj tot ta. A ki ál lí tá son va ló meg je le nés és sze rep lés egy faj ta rek lám volt, amely az ese ményt kö ve tő en 
fel te he tő en meg ren de lé se ket ered mé nye zett, nem le he tett ez más képp az épí té sze ti ki ál lí tá sok ese té -
ben sem. Kü lön elem zést ér de mel ne a kü lönb ség, amely a sza bad ver se nyes ka pi ta lis ta és a ren di struk -
tú rá kat ek kor még őr ző szemifeudális eu ró pai ese mé nyek kö zött van. 



Mi köz ben las san for mát ölt az épí té sze ti ki ál lí tás mű fa ja – és ez zel egy re erő -

sebb lesz az épí té sze ti pre pa rá tu mok ha gyo má nya is –, ez nem érin ti az épí té sze ti 

evidenciák fő ha gyo má nyát, ma gya rán az épí té sze ti ki ál lí tás meg szer ve ző dé se nem 

je lent pa ra dig ma vál tást az épí té sze ti tu dást monomediálisként jel lem ző mo dell 

tekin te té ben. Vál to zat la nul az evi den cia fő ha gyo má nyá ba il lesz ked nek a Deutsche 

Werkbund 1914-es köl ni, il let ve 1927-es stutt gar ti Weissenhofsiedlung-meg je le né -

sei, ame lyek – a köl ni épít mé nye ket má ra el bon tot ták, a stuttgartiak nagy ré sze 

még áll – idő be li sé gük től füg get le nül let tek a mo dern épí té szet for du ló pont jai. Mint 

ahogy vál to zat la nul a fő ha gyo mányt erő sí ti a vi lág ki ál lí tá sok nap ja in kig tar tó so ra 

is, ame lyek majd’ mind egyi ke – füg get le nül at tól, hogy nem épí té sze ti nek szán ták 

őket – rend kí vül ha tást gya ko rolt az épí té szet re. Kü lön köny vet ér de mel ne a nem -

zet kö zi ex pó kon fel vo nul ta tott épí té sze ti mér föld kö vek elem zé se: Makovecz Im re 

se vil lai pa vi lon ja és az or ga ni kus épí té szet, az oszakai Ex po és a High Tech épp úgy 

épí té szet tör té ne ti ese mé nyek, mint ahogy az 1925-ös pá ri zsi Art Decón meg je le nő 
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       Az interneten di gi tá li san el ér he tő, éves ki ál lí tá si ka ta ló gu sok alap ján – az el ső ilyen a Catalogue 
Seventh Annual Exhibition (Chi ca go Architectural Sketch Club, Art Institute Chi ca go, May 1894 
https://archive.org/details/4751664_1/page/n1) – az ame ri kai gya kor lat üz let ori en tált sá gát iga zol ja, 
hogy a ka ta ló gu sok ban nagy szám ban sze re pel nek hir de té sek, il let ve az egyes ki ál lí tá si da ra bok árak kal 
van nak fel tün tet ve. A nö ve ke dés nek in du ló nagy vá ro sok, az újon nan emelt köz épü le tek nagy szá ma, 
il let ve a ma gán meg ren de lők je len lé te fel pör get te a ter ve ző- és kivitelezőipart, a sze rep lők kö zött nyil -
ván va ló ver seny hely ze tet is te remt ve a meg ren de lé se kért. A kü lön bö ző klu bok ál tal szer ve zett, il let ve 
egyé ni ki ál lí tá sok már-már túl sá go san is nagy szá má ról tesz em lí tést a ren de ző bi zott ság tit ká ra, H. V. 
von Holst To Our Friends cím mel a ka ta ló gus hoz írott be ve ze tő jé ben: „Unfortunately, the dates of the 
different exhibitions often conflict, [...] Our club expresses the hope that all the principal clubs of the country 
will cooperate in a satisfactory arrangement of dates and interchange of exhibits.” „Saj ná la tos, hogy az 
egyes ki ál lí tá sok gyak ran üt köz nek egymással [...] Klu bunk ab bé li re mé nyét fe je zi ki, hogy a leg fon to -
sabb szer ve ze tek egyet ér tés ben tud nak együtt mű köd ni an nak ér de ké ben, hogy köl csö nös meg elé ge -
dés re szer vez zék a dá tu mo kat és cse rél hes sék a ki ál lí tá so kat.” (HOLST, H. V. von: To Our Friends = 
Catalogue of the Twelfth Annual Exhibition by the Chi ca go Architectural Club at the Art Institute Chi ca go. 
March 30–April 16, 1899, 11–12. https://archive.org/details/4751664_1/page/n595) 

       Ugyan ak kor az éven te köz re adott ka ta ló gu sok ban egy-egy el mé le ti igé nyű írás is meg je lent, pél dá ul  
a ha gyo má nyos mű vé sze ti stí lu sok és a mo dern mű vé szet egymáshoz va ló vi szo nyá ról, az épí té szet 
előtt ez zel össze füg gés ben ál ló fe la da tok ról és le he tő sé gek ről, il let ve a mo dern épí té sze ti anya gok 
elsőbb sé gé ről, mint pél dá ul az ép pen Wright ál tal írott, kor sza kos The Art and Craft of the Machine 
című; vagy a Ge or ge R. Dean ál tal jegy zett Mo dern Architecture prog ram cik kek. ([Frank Lloyd Wright?]: 
The Art and Craft of the Machine = Catalogue of the Fourteenth Annual Exhibition of the Chi ca go Archi -
tectural Club. March 20–April 15, 1901, 7–22. Meg jegy zen dő, hogy a szer ző sé get csak az írás vé gén 
meg adott kapcsolatfelvételi ada tok alap ján le het fel té te lez ni. https://archive.org/details/4751664_1/ 
page/n891; DEAN, Ge or ge R.: Mo dern Architecture = Catalogue of the Twelfth Annual Exhibition by the 
Chi ca go Architectural Club at the Art Institute Chi ca go. March 30–April 16, 1899, 13–20. 
https://archive.org/details/4751664_1/page/n597) 

       Az Internet Archive gyűj te mé nyé ben sze rep lő utol só, 1907-es ka ta ló gus ban fel tű nő, hogy egyál ta lán 
nin cse nek hir de té sek, ol vas ha tó vi szont a ki ál lí tást tá mo ga tók név so ra. Ehelyütt sza ki ro dal mi alá tá -
masz tás nél kül csak meg koc káz tat juk a fel te vést, hogy eset leg gaz da sá gi és szo ci o ló gi ai vál to zá sok kö -
vet kez té ben meg vál to zott az az ex pan zív gaz da sá gi kör nye zet, amely nek a ko ráb bi évek fel fu tá sa volt 
kö szön he tő. Ér de mes len ne meg vizs gál ni, hogy va ló ban iga zol ha tó-e eb ben az idő ben a be ru há zá sok 
csök ke né se; és amennyi ben ez le las sí tot ta a ke res le ti ha tá so kat, il let ve ez zel egy idő ben erő sö dik fel 
a (ter ve ző)mű vé szek mű ve i nek mint „csu pán” mű vé sze ti al ko tá sok nak ki ál lí tó ter mek ben va ló meg je le -
né se, az ér de kes mű vé szet szo ci o ló gi ai kö vet kez te té sek le vo ná sá ra ad na le he tő sé get. (A mű vész és kö -
zön sé ge el sza ka dá sá nak fo lya ma ta itt épí tész és meg ren de lő jé nek el vá lá sa ként len ne meg mu tat ha tó.) 
Min den eset re ezt a fel ve tést tű nik iga zol ni, hogy az 1871-es, és a még pusz tí tóbb 1873-as tűz vé szek 
után az 1893-as expóval zá rul le a vá ros új já épí té se, amely egy be esik a vál ság utá ni kon junk tú rá val 
is. Az óvo da- és játszótérmozgalmak, az ok ta tá si prog ra mok és az új par ko sí tott városszövet olyan új 
városszociológiai pa ra dig ma men tén szer ve ződ tek, ame lyet épí té szek és urbanisták egya ránt Chi ca go 
School né ven ha tá roz tak meg. Lo gi kus len ne azt fel té te lez ni, hogy ez a hul lám az 1907-es ame ri kai 
bank pá nik kal ér vé get. 

       Ez úton sze ret ném még egy szer meg kö szön ni, hogy Vass Jo han na ren del ke zé sem re bo csá tot ta jegy ze -
te it és kéz ira tát. 



Melnyikov- és Corbusier-pa vi lo nok, vagy ugyan csak Pá rizs ban 1936-ban egymás-

nak fe szü lő Bo risz Jofán- és Al bert Speer-há zak is egy szer re pél dáz zák az épí té -

szet tör té ne ti for du la to kat és a szimp to ma ti kus egyi de jű sé get. 

A hu sza dik szá zad má so dik fe lé ben egy szer re szer ve ződ nek épí té sze ti és nem 

épí té sze ti ki ál lí tá sok az evi den cia fő ha gyo má nya sze rint: két ség te len tény, hogy 

ezek költ sé gei, lép té ke és szá ma el ma rad az évi tu cat nyi, vi lág szin ten is je len tős 

kiál lí tás tól, ame lyek már a pre pa rá tu mok mel lék ha gyo má nyá hoz tar toz nak. A fő ha -

gyo mány ban azon ban vál to zat la nul a léptékazonos épí té sze ti tárgy – leg gyak rab ban 

ház – a ki ál lí tá si tárgy, le gyen szó akár a Ber li ni Internationale Bauaus stel lung ról, 

akár a si ker te len ség be ful ladt Ordos-pro jekt ről. Ber lin és Kí ná ban – akár csak a két 

vi lág há bo rú kö zött Köln ben és Stutt gart ban – va lós lép té kű há zak árul kod nak az 

épí té szet mi ben lé té ről, a né met fő vá ros vál la lá sa annyi ban volt am bi ci ó zu sabb, 

hogy egész ne gye de ket tett épí té szet ku ta tá si la bo ra tó ri um má. 

 

 

Az épí té szet ön kén te len mú ze u mai 
 

Té mánk szem pont já ból meg kell em lí te nünk két pél dát, ame lyek – vol ta képp ere deti 

szán dé kuk tól, ter ve ző ik in ten ci ó ja nél kül – let tek ki ál lí tá si és/vagy mú ze u mi tár -

gyak. Daniel Libeskind ber li ni Zsi dó Mú ze u ma, il let ve Frank Lloyd Wright Guggen -

heim Mú ze u ma (Bilbaó) egya ránt az zal a szán dék kal for má ló dott, hogy épí té sze ti 

meg je le né sük, tér kon cep ci ó juk egy szer re vál jon ama bi zo nyos benjamini aura meg -

te rem tő jé vé és ré sze sé vé. A ber li ni és a bil ba ói te rek nem pusz tán hár tyái, ha nem 

ala kí tói, konstituálói is an nak a kö zeg nek, ame lyet a ki ál lí tott da ra bok hi á nyá ban is 

mú ze u mi nak ér zünk. Míg Brian O’Doherty fe hér koc ká ja pusz tán tér be li fe hér zaj 

(Ganzfeld) a mű tárgy hi á nyá ban, ad dig Libeskind Zsi dó Mú ze u má nak üres te re – az 

ab ban ala kí tott, ma gyar ra ne he zen for dít ha tó hi ány tét – me ta fo ri kus-me to ni mi kus 

kap cso lat ban áll a Ber lin ből el tűnt zsi dók em lé ké vel. Min dezt jól iga zol ja azt, hogy 

az épü let a hi va ta los múzeumkiállítás előtt meg nyi tott és pusz ta ilyen sé gé vel is 

hatal mas kö zön ség si kert ért el. A szo bor sze rű ség ha tá sát, an nak plasz ti kai po ten -

ci ál ját hit val lás sze rű en had ra fo gó Frank Gehry ha son ló si kert ért el a Guggen heim -

ben. Gehry si ke re azon ban már túl zó: a bel sők hi te le sen vál tak for mai szem pont ból 

a mű tárgy ré szé vé, azon ban a jár ha tó plasz ti ka ként meg je le nő en te ri ő rök ben kis -

plasz ti ka ként ha tot tak Richard Serra ele men tá ris acél sza lag jai. Akár hogy is: Libeskind 

és Gehry mű ve egy-egy – igaz, nem sok szor meg is mé tel he tő – pél da ar ra, amely -

ben a ház az épí té szet és/vagy mű vé szet dichotómiájára egyet len tér be li ál lí tás sal 

re a gál tö ké le tes exemplumot szol gál tat va a kö zeg épí té sze ti evi den ci a ként tör té nő 

meg je le ní té sé re. Prog ram ju kon kí vül lett mind két ház az épí té szet ön kén te len mú -

ze u ma. 
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A pre pa rá tu mok ha gyo má nya 
 

Az épí té sze ti evi den cia fen ti, nap ja in kig tar tó do mi náns ha gyo má nyán be lü li alap -

ve tő vál to zás Le Corbusier meg je le né sé vel és a CIAM-ok kal zaj lik le. Az 1928-tól 

kezd ve páréven ként meg ren de zett mo dern épí té szek nem zet kö zi kong resszu sán 

meg szó la ló elő adók és ki ál lí tók szük ség képp nyúl nak a pre pa rá tu mok hoz an nak ér -

de ké ben, hogy ér dem ben vi tat has sák meg a szak má ju kat ért leg fon to sabb ki hí vá -

so kat. A CIAM-okon – egy vi lág ki ál lí tás költ ség ve té sé nek hi á nyá ban – esély sincs 

ar ra, hogy ha tal mas ma ket te ket szál lít sa nak a ki ál lí tó te rek be. Ami kor pe dig a ta lál -

ko zók hom lok te ré be a lak ha tás he lyett a vá ros prob lé má ja ke rül,18 a he lyet te sí tő -

mé diumok még ra di ká li sabb abszt ra há lá sá ra lesz szük ség. 

A fo lya mat csú csa, egy ben for du ló pont ja is a IV. CIAM. 1933. jú li us 29-én fu tott ki 

Mar se il le ki kö tő jé ből az S.S. Patris II ne vű ten ger já ró, fe dél ze tén a vi lág ti zen nyolc 

or szá gá ból ér ke zett mint egy har minc há rom kül dött ség gel. Az épí té szek a IV. CIAM 

(Congres Internationaux d’Architecture Moderne – Mo dern Épí té szet Nem zet kö zi 

Kong resszu sa) részt ve vői vol tak. A kong resszus több szem pont ból is mér föld kő nek 

bi zo nyul: úgy Le Corbusier kar ri er jé ben, mint az épí té szek nek szó ló szak ki ál lí tá sok 

tör té ne té ben. No ha a vá ros ról ér te kez nek, az S.S. Patris II fe dél ze tén vá lik a vá ros 

elő ször pusz tán a vo na lak prob lé má já vá, amely nek meg ol dá sá ra a konk rét tér be li 

él mé nyek, ta pasz ta la tok és meg fi gye lé sek he lyett nyúl nak a tér kép ana lí zi sek hez és 

gra fi kai mű ve let so rok hoz, ka no ni zál va ez zel a pre pa rá tu mok mel lék ha gyo má nyát. 

A Le Corbusier ál tal el várt egy sé ges for má tum hoz szin te ál lan dó ki ál lí tá si nyelv 

is tár sul, ami kor Edoardo Persico és Marcello Nizzoli a Mostra dell'Aeronautica 

1934-es mi lá nói ki ál lí tá sán a Salle delle Medaglie d'Oróban a pad ló és a mennye -

zet kö zé fe szí tett ékelt fa póz nák hoz rög zí tett ke ret ins tal lá ci ó val je lent ke zett. Ez  

a rend szer rend kí vül hosszú éle tű nek, ma ra dan dó nak19 és kü lö nö sen al kal mas nak 

bi zo nyult ar ra, hogy se gít sé gé vel össze ha son lí tó ana lí zi sek nek ves sék alá az épí té -

sze ti ter ve ket. Nizzoliék egy le be gő – el té rő derivátumaival va ló ban a nap ja in kig 

meg je le nő –, egy sé ges mé ret sze rint ki ala kí tott raszterkeretbe il lesz tet ték a re pü -

lés tör té ne ti ki ál lí tás ké pe it. Az ins tal lá ció ha tá sa majd hogy nem egy az egy ben je -

lent ke zett a Le Corbusier és az ASCORAL ál tal a II. vi lág há bo rú után ki dol go zott 

CIAM-rács iko nog rá fi á ján.20 A me rev, gra fi kai Prokrusztész-ágyá nak bi zo nyu ló 

rend szer cél ja sem pusz tán raj zi sza ba tos ság volt, ha nem – Corbu sa ját di ag ram jai -

hoz ha son la to san – olyan ál ta lá nos vi zu á lis nyelv ré sze ként je lent ke zett, amely 

nagy ban hoz zá já rult ah hoz, hogy az ábrázolatról an nak ál ta lá nos és kontextus-

mentes al kal maz ha tó sá gát su gall ják. Nem csak az egyes vá ro sok prob lé mái vál tak 

az egy sé ges ke re te ken ke resz tül össze ha son lít ha tó vá, össze mér he tő vé, ha nem az 

azok ra nyúj tott meg ol dá sa ik uni ver zá lis al kal maz ha tó sá gát is ígér ték. 
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18     LE CORBUSIER: L’urbaniste roi = L’Urbanisme. Utopies et realités, ed. Francoise CHOAY. Éditions du Seuil, 
Pa ris, 1965, 234–248. 

 
19     FRAMPTON, Kenneth: A mo dern épí té szet kri ti kai tör té ne te. Terc Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft., 2009. 
 
20     STRUM, Suzanne: The Ideal of Total Environmental Control: Knud Lönberg-Holm, Buckminster Fuller, and 

the SSA. (Routledge Research in Architecture), Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2018. 



Mind ez tö ké le te sen be le il lett Le Corbusier sze mé lyes gra fi kai kon cep ci ó já ba is: 

míg az ál ta la ké szí tett 1914-es di ag ram a Dom-Ino-ház ról csak le beg a fe hér pa pí ron 

és füg get len a tér től, hi het nénk, hogy épp úgy fel épít he tő egy hó me zőn, mint ahogy 

egy ho mok si va tag ban, ad dig Frank Lloyd Wright Bear Run-i há zá hoz pél dá ul mi ni mum 

kell egy víz esés. Le Corbusier ide á i nak és a mo dern épí té szet ta na i nak univerzali -

zálhatósága te hát kö szön he tő a gra fi kai nyel ve zet és a pre pa rá tu mok egy sé ges sé -

gé nek is. A modernista terv fe hér ala pon szer kesz tett tus raj za, a kör nye ze tet és az 

anyag sze rű sé get el mo só hó fe hér ma ket tek nem csak hit tek az ál ta lá no san al kal maz -

ha tó meg ol dá sok ban, de sugallták is azo kat, ame lyek ér vé nyét a tö meg em ber re ter -

ve zett uti li ta ris ta-funkcionalista-ra ci o na lis ta alap raj zok is hang sú lyoz ták. A tu dás 

eme új, ge ne ra li zált meg je le né se in dí tot ta út já ra an nak ge ne ra li zált pert rak tá lá sát 

is, amely épp úgy il lett Le Corbusier vá te szi fel lé pé sé hez, mint az épí té sze ti ki ál lí -

tás újon nan szü le tett, ikonoklaszta pre pa rá tu ma i hoz. 

Mind ez zel nem csak hogy meg szer ve ző dött a pre pa rá tu mok mel lék ha gyo má nya, 

ha nem meg szü le tett az épí té szek hez szó ló épí té sze ti ki ál lí tás mű fa ja is, ame lyen 

be lül a kí vü lál lók, a beavatatlanok szá má ra ezo te ri kus mű sza ki rajz lett az épí té -

sze ti kom mu ni ká ció fran ca linguája. A pre pa rá tu mok mel lék ha gyo má nya szük ség -

képp szo rí tot ta ki azt a nagy kö zön sé get a ki ál lí tó ter mek ből, ame lyik vál to zat la nul 

te ret, ha tást és en te ri őrt akar lát ni. A mo dern épí té szet és ki ál lí tás leg na gyobb bel -

ső el lent mon dá sa – egy ben tra gé di á ja is – az volt, hogy mi köz ben min den ki hez pró -

bált szól ni és ál ta lá ban akar ta az em be ri éle tet job bá ten ni, ezt olyan nyel ven és 

esz kö zök kel tet te, ame lyet sen ki sem kért, sen ki nem ér tett. 

Az, hogy az épí té szet pre pa rá tum ként ke rült ki ál lí tó ter mek be, meg le het, csor bí tot -

ta él mény sze rű sé gét, de nem érin tet te sem a ki ál lí tás tu dás fel hal mo zó és -ge ne rá ló 

in téz mé nyét, sem pe dig az épí té szet tel kap cso la tos gon dol ko dá si rend mono me diá -

lis mo dell jét. 

Az 1932-ben ren de zett International Style a MoMA-ban kulcs fon tos sá gú nak bi -

zo nyult a mo dern iz mus ame ri kai el ter je dé sé hez, mint ahogy éppígy el vá laszt ha tat lan 

volt a dekonstruktivizmus stí lus át tö ré sé től az ugyan ott ha son ló cím mel ren de zett 

ki ál lí tás 1988-ban. A két tár la tot – a ku rá tor Philip Johnson sze mé lyén túl – az is 

össze kö töt te, hogy vál la lá sa i kat ke vés sé él mény sze rűn, mint in kább az épí té sze ti 

pre pa rá tu mok vissza fo gott esz kö ze i vel: ké pek kel, raj zok kal és ma ket tek kel tel je sí -

tet ték úgy, hogy a leg cse ké lyebb mér ték ben sem tá masz kod tak a kö zön ség inter-

aktivitására. Je len ta nul mány szá mos nem épí té sze ti ki ál lí tást em lí tett, ame lyek ben 

bi zo nyos há zak az épí té sze ti evidenciák fő ha gyo má nya ként meg je len ve vál tak épí -

té szet tör té ne ti ha tár kö vek ké. Ha son ló képp szá mo sak a pre pa rá tu mok mel lék ha -

gyo má nya sze rint szer ve zett épí té sze ti ki ál lí tá sok, ame lyek a ma guk abszt rakt esz -

kö ze i vel, de úgy szin tén rend kí vü li ha tást gya ko rol tak az épí té szet me ne té re. 

 

 

A ha gyo mány(ok) szí ne vál to zá sa 
 

Míg a XIX. szá zad vé gén nem épí té sze ti ki ál lí tá so kon evi dens mó don le he tett az 

épí té szet tel ta lál koz ni, ad dig a vi lág há bo rú után, kü lö nö sen a mo dern moz gal mak 

ki ful la dá sá val, meg je len nek azok az épí té sze ti ki ál lí tá sok, ame lyek ke vés sé a ház zal, 
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mint in kább a meg élt vi lág gal, a kör nye zet vé de lem mel fog lal koz nak. Szim bo li kus 

pél dá ja en nek Bernard Rudofsky 1964-es Architecture without Architects21 cí mű 

össze ál lí tá sa a MoMA-ban, amely az ele mi épí té sze ti pél dá in ke resz tül mu ta tott be 

olyan kör nye ze te ket, ame lyek nagy gesz tu sok tól men te sen, rend kí vül egy sze rű esz -

kö zök kel ala kí tot ták az élet te re it, fá jó kont raszt ba ál lít va azo kat a vi lág há bo rú 

utá ni eu ró pai városrehabilitációk so rán ki ürült köz te rek kel. A ki ál lí tá sok environ -

mentalista for du la ta bi zony ta lan ná tet te, le het-e eze ket épí té sze ti nek ne vez ni – 

Rudofskyé is in kább környezetlélektani volt –, ha csak annyi ban nem, hogy a ku rá to -

rok az épí té szet esz kö ze i vel vál lal koz tak ar ra, hogy meg je le nít se nek va la mit a vi lág 

prob lé má i ból. Önál ló épí té sze ti tet té vá lik ek kor az ins tal lá ció, amely nek tar tal ma 

te hát nem fel tét le nül és nem pusz tán épí té sze ti. Hans Hollein „min den épí té szet”-

kon cep ci ó ja egy gi gan ti kus ása tás ként je le ní tet te meg a ga lé ria te ret a mönchen -

glad bachi Städtliches Museumban, hogy ott a lá to ga tók a hét köz na pi tár gyak után 

a ho mok ban ku tat va ne ta lál koz za nak egyéb bel mint a sa ját világu(n)k ren det len -

sé gé vel, sze me tes sé gé vel.22 Mind ez egy beesik az épí té szet mű faj ha tá ra i nak fel ol -

dó dá sá val, az épí té szet csi ná lás ra di ká li san új stra té gi á i nak meg je le né sé vel, to váb bá 

az épí té szet disz cip li ná ris for du la tá val, amely be ve ze ti az épí té szet te ó ria kor sza kát. 

Ez a komp lex for du lat azon fel is me rés szük ség sze rű kö vet kez mé nye ként zaj lott le, 

hogy az épí té szet nem te kint he tő töb bé a vi lág ele me i től el sze pa rált je len ség nek, 

ha nem meg ér té se, fo gyasz tá sa és ter me lé se el vá laszt ha tat lan a tár sa da lom ban zaj -

ló po li ti kai és szocioökonómiai ese mé nyek től. 

A tör té ne ti épí té sze tek a ren del ke zés re ál ló és a klasszi ká ban ki ala kult elem -

kész let he lyén va ló sá gát vizs gál ták egy-egy ren del te tés kap csán. 

A mo dern a tö meg em ber szá má ra kí vánt em be ri lak ha tást biz to sí ta ni, és a há -

bo rú pusz tí tá sa eh hez ki vá ló la bo ra tó ri um má tet te a vá rost, amely nek re ha bi li tá ció -

ját az At hé ni Char ta el vei sze rint kép zel ték el. Az így lét re jött kül ső és bel ső la kó -

kör nye ze tek si vár sá ga – meg ter mé ke nyít ve a szituacionista moz gal mak ra di ká lis 

épí té szet- és de sign el le nes sé gé vel, vagy épp el len ke ző leg: az an gol proto-hightech 

techno-op ti mis ta utó pi á i val – vi szont olyan ide o ló gi ai sík ra te rel te a ter ve zést, 

amely nek ins pi rá ci ós for rá sai nem vol tak le ír ha tók sem a mo dern, sem a klasszi ka 

pa ra dig má i val. A drá ma i an el té rő te rü le tek ről ér ke zett ins pi rá ci ók – meg en ged he tő 

nagy zo lás sal: az épí té szet politikoszociológiai mikrofordulata23 – nem hagy ták érin -

tet le nül sem a mú ze u mo kat, sem a bennük meg je le nő épí té szet rep re zen tá ci ós stra -

té gi á it. A mú ze um ki tört a Tempel der Kunst sze re pé ből és a kí sér le tek, ku ta tá sok 

spe ci á lis te re pé vé vált24, amely el ve ze tett az épí té sze ti esz kö zök kel szer ve zett 

nem épí té sze ti ki ál lí tá sok gya kor la tá hoz. Eb ből a szem pont ból szim bo li kus év az 

1970-es. Hans Hollen Alles ist Architektur: Eine Ausstellung zum Thema Tod cí mű 
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22     PELKONEN, Eeva-Liisa: Exhibit A, Exhibitions That Transformed Architecture 1948–2000. Phaidon, 2018. 
 
23     STEIERHOFER, Esz ter: The Exhibitionary Complex of Architecture = OASE#88, Jo ur nal for Architecture, 
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24     VIDLER, Anthony: Architecture’s Expanded Field: Finding Inspiration in Jellyfish and Geopolitics, architects 
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kiál lí tá sa szin te ka no ni zál ja a hat va nas évek teoretikai for du la tát, ez zel pe dig az 

építé szet mint olyan ex pan zi ó ját, be ve ze ti to váb bá a het ve nes éve ket, amely nek 

so rán a fen ti ek szo ros kö vet kez mé nye ként je le nik meg egy re hang sú lyo sab ban  

a ki ál lí tá so kon a kon cep tu á lis épí té szet. Ugyan eb ben a kor szak ban kris tá lyo sod nak 

ki a mo dern épí té szet bel ső, a ke re te ket egye lő re nem ta ga dó kri ti kái, amely nek 

leg fon to sabb je le a tör té ne ti épí té sze tek irá nyá ba mu ta tott ér dek lő dés. Arthur 

Drex ler 1977-es, The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts cí mű ki ál lí tá sa  

a MoMA-ban a kép ző mű vé sze ti is ko lák rajz gyűj te mé nyé ből vá lo ga tott, amely nem -

csak azt a fel is me rést hoz ta el, hogy az elektika több mint pusz ta má so lat, ha nem 

meg te rem tet te a szerveződőfélben lé vő poszt mo dern épí té szet vi zu á lis hi vat ko zá si 

alap ját is. Ugyan ott egy év vel ko ráb ban ren de zik meg Luis Barragán me xi kói épí -

tész ki ál lí tá sát, amely rend kí vül si ke re sen mu ta tott be egy, a mo der nen be lü li re gio -

ná lis al ter na tí vát. Az iker alak zat ként is mű kö dő két ki ál lí tás je len tő sé gét az ad ta, 

hogy az el ső a mo der nen be lü li re gi o ná lis, a má sik pe dig a mo der nen kí vü li for mai 

al ter na tí va fel vil lan tá sá val sej te tett ki u tat a mo dern épí té szet egy re nyil ván va lóbb 

vál sá gá ból. Faj sú lyos, meg ke rül he tet len épí té szet tör té ne ti ese mé nyek ké rögzülnek 

te hát olyan ki ál lí tá sok, ame lyek szer ve ződ het tek akár a mel lék-, akár a fő ha gyo má -

nyok sze rint, még sem vol tak fel tét len épí té sze ti ek. 

A nyolc va nas évek már a poszt mo dern épí té szet ál tal ki kény sze rí tett sti lisz ti kai 

pa ra dig ma vál tás ról szól nak, amely el kép zel he tet len az épí té sze ti ki ál lí tás kö zön -

ség for du la ta nél kül. A stí lus vál tás mint egy kö te le ző ve le já ró ja ként fel ér té ke lőd nek 

a pa pír épí té sze tek is, hi szen a kor szak haj na lán még nin cse nek há zak, csak ter vek. 

Aldo Rossi ko rai terv lap ja it fel idéz ve pe dig egy ér tel mű: az épí té szet tör té ne ti re fe -

ren ci ák vizs gá la ta vissza hat az épí té sze ti kép iko nog rá fi á já ra, amely gra fi ka i lag is 

ér tel mez he tő, egye di és kü lön le ges, akár műtárgykereskedelemben is si ker rel cir ku -

lál tat ha tó da ra bo kat ered mé nye zett. Ha son ló a hely zet az al ko tás tech ni kai szem -

pont ból a poszt mo dern zá ró fe je ze té nek bi zo nyu ló dekonstruktivizmus meg je le né sé -

vel is. Zaha Ha did, Bernard Tschumi és Daniel Libeskind25 ugyan is épp úgy vász non, 

pa pí ron rög zí tik el ső meg nyil vá nu lá sa i kat – Jakov Csernyikov nyo ma ta i ra és Kazimir 

Malevics fes té sze té re nem mel les leg gon dol va: ins pi rá ci ó i kat –, mint ahogy anyag- 

és le he tő ség hi á nyá ban a szov jet Pa pír épí té szek26 sem ké pe sek ki lép ni a sík ból és 

el ső si ke re i ket kép ző mű vé szek ként érik el. Az épí té szet szük ség sze rű mediális bő -

vü lé sé nek lo gi kus kö vet kez mé nye ként kez dik el gyűj te ni a raj zot, a mű al ko tás 
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25     LIBESKIND, Daniel: Three Lessons in Architecture. The Pilgrimage of Absolute Architecture = LIBESKIND, 
Daniel: Countersign. Rizzoli, New York, 1992, 37–45. Ma gya rul: Há rom épí té sze ti lec ke (1985), Za rán dok -
lat az Ab szo lút Épí té sze tért. For dí tot ta és jegy ze tek kel el lát ta: Bun Zol tán. http://meonline.hu/vizualis-
kultura/daniel-liebeskind-harom-epiteszeti-lec ke-1985/ (utol só le töl tés: 2019. 07. 30.) „Az írás [...] 
1985-ben szü le tett. Ak kor, ami kor a dekonstrukció épí té sze té hez so rolt al ko tók jó részt még nem ren del -
kez tek meg va ló sult épü le tek kel, de egy re több he lyen je len tek meg, egy re több ki ál lí tá son vet tek részt. Ez 
a szö veg, a »Palmanova-terv« pél dá ul az 1985-ös Ve len cei Bi en ná lén Kő orosz lán-dí jat ka pott. Al ko tó tár -
sa i hoz ha son ló an Daniel Libeskind is el ső sor ban szö veg ben és rajz ban al ko tott ek kor, meg pró bál va 
Jacques Derrida iro da lom kri ti kai-fi lo zó fi ai gon dol ko dás mód ját az épí té szet re al kal maz ni.” 

 
26     BRANCH, Mark Alden: Paper architects ’build’ in New York gallery [exhibition review] = Progressive archi-

tecture, 1990, 71. sz., 25; il let ve NESBITT, Lois: Brodsky and Utkin: The Complete Works. New York, 
Princeton Architectural Press, 2003, 128. 



önál ló stá tu szát köl csö nöz ve ez zel a mo dern szem lé let ben pusz tán az idea el len őr -

zé sé re szol gá ló mé di um nak. 

A poszt mo dern épí té szet kö zön ség si ke ré től el vá laszt ha tat lan volt 1980-ban az 

I. Nem zet kö zi Épí té sze ti Ki ál lí tá son Ve len cé ben Paolo Portoghesi ku rá tor sá gá val 

meg ren de zett Strada Novissima cí mű ins tal lá ció, amely nem csak kö zön ség si ke re 

okán se gí tet te a poszt mo dern tár sa dal mi be ágya zá sát, de az épí té sze ti evi den cia 

fő- és mel lék ha gyo má nyá nak össze fo nó dá sá ra, to váb bá a fő ha gyo mány szí ne vál -

to zá sá ra is pél da.27 

Paolo Portoghesi si ker rel fog ta had ra az ins tal lá ció önál ló mediális ere jét és  

a mi ni mál mű vé sze tek tér fog la lás-kon cep ci ó ját, amely ra di ká li san ré gi-új stra té giá -

val – is mét épí té szet ről szól va, is mét kö zel léptékazonos mó don – ren de zett be egy 

poszt mo dern hom lok za tok kal ha tá rolt ut cát a Ve len cei Köz tár sa ság kö tél ve rő csar -

no ká ban. A ki ál lí tás ról szá mos elem zés szü le tett, ezek mind egyi ke kü lön ered -

mény ként köny vel te el, hogy si ke rült a nagy kö zön ség szá má ra is von zó vá ten ni 

egy kur rens épí té sze ti je len ség ről szó ló ki ál lí tást. A meg hí vott épí té szek mu tat ták be 

mun ká i kat – egyéb ként pre pa rá tu mok se gít sé gé vel –, hogy az ins tal lá ció lát vány -

ele me ként egy, az épí té sze ti evidenciák ha gyo má nyá ba il lesz ke dő kö zös ut ca ké pet 

hoz tak lét re az Arsenale tér so rá ban. Könnyű ze nei ha son lat tal szól va, Portoghesi 

tár la ta vol ta képp egy mashup. Épp úgy tar to zott a fő ha gyo mány hoz, mint az ana li ti -

kus tu dás át adás ra rend kí vül al kal mas mel lék ha gyo mány hoz, épp úgy hasz no sí tot ta 

a nem épí té sze ti esz kö zök kel szer ve zett ki ál lí tá sok ta nul sá gát, mint ahogy az épí -

té sze ti esz kö zök kel kom po nált nem épí té sze ti ki ál lí tá sok ered mé nyét. Leg na gyobb 

ta nul sá ga pe dig leg in kább az volt, hogy az épí té sze ti ki ál lí tás ürü gyén – a tér fog la lás 

se gít sé gé vel – a nem épí té sze ti nek szánt ki ál lí tá sok is épí té sze ti vo nat ko zá sú vá 

vál hat nak az ál tal, hogy a fény ről és a tér ről, azok ér zé ke lé sé ről és ta pasz ta la tá ról 

mon da nak va la mi újat az adott hely szí nen. 

Olafur Eliasson 2003-as Weather Pro ject je épp úgy a Tate Mo dern tur bi na csar no -

ká nak te rét hoz ta já ték ba, mint ahogy a Your Split Second cí mű ins tal lá ci ó ja is evi -

dens mó don ka pott he lyet 2010-ben Ve len cé ben a nem zet kö zi épí té sze ti ki ál lí tá son. 

Tetsuo Kondo és a Transsolar mes ter sé ges fel hő je hi á ba volt ugyan ezen a tár la ton 

egy épü let gé pé sze ti cso da, az el té rő klí ma ré te gek ből fel épü lő je len ség megint csak 

a tér re, a konk rét és adott hely szín re hív ta fel a fi gyel met. Ezek a ki ál lí tá sok épí té -

sze ti szán dék nél kül vál tak épí té sze ti vé pon to san fel is mer ve azt, hogy a ki ál lí tó tér 

újrafelfedezése és -de fi ni á lá sa, az ins tal lá ci ós kö zeg au to nóm mű ként, önál ló mé di -

um ként tör té nő ki dol go zá sa ad le he tő sé get ar ra, hogy a ki ál lí tás ma gá ba szül hes se 

és ez zel át is ad ja a rizomatikus épí té sze ti kö zeg rend szer ke vés sé él mény sze rű ele -

me it. Akár ha Milo Mindenbinder gya pot cso ko lá dé ja A 22-es csap dá ja cí mű Joseph 

Heller-re gény ben28. Kín já ban, hogy meg sza ba dul jon a nya kán ma radt gya pot tól, 

töl tött cso ko lá dé ként sze ret né pi ac ra dob ni. A ha gyo má nyok szí ne vál to zá sá ban  
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28     HELLER, Joseph: Catch-22. Dell Publishing Co., Inc., New York, 1963. 



a cso ki a tér fog la lá sok ered mé nye ként ki ala kult ins tal lá ci ós gya kor lat, a gya pot pe -

dig az épí té sze ti tu dás gya ra pí tá sát cél zó pre pa rá tum. 

Tá vol ról sem kí vá nom azt su gal la ni, hogy lé tez ne ér vé nyes receptúra egy-egy 

épí té sze ti ki ál lí tás stra té gi á já hoz, hisz az alap kér dés a lát szó lag egy sze rű nek tű nő 

alap kép let el le né re vál to zat lan: mi képp le het az épí té sze ti ki ál lí tás kon tex tu sá ban 

épí té sze ti esz kö zök se gít sé gé vel épí té sze ti tu dást be mu tat ni és át ad ni úgy, hogy az 

élő és önazonos épí té sze ti kiállóteret, az ut ca, a vá ros és a ház te re it vol ta képp 

folya ma to san él jük. E kér dés meg vá la szo lá sá ra tett kí sér let volt az ins tal lá ció, ame -

lyet Ferencz Marcel ku rá tor tár sam mal 2010-ben a Ve len cei Bi en ná le Ma gyar Pa vi -

lon já ba ter vez tünk. En nek re konst ruk ci ó ját az alant ol vas ha tó szö veg mon tázs szol -

gál ja.29 

 

 

Két tör té net 
 

2009 ta va szán egy zág rá bi épí té sze ti kon fe ren cia utol só elő adó ja Alvaro Siza volt. 

Az elő adás vé gén a Ma gyar Pa vi lon ban fel épült ki ál lí tás épí té sze, Ferencz Marcel is 

be állt az au tog ra mot ké rők so rá ba. No ha las san meg szo kot tá vál nak a hí res épí té -

szek fe lé kí gyó zó so rok, az épí té sze ti sztár rend szer kül ső sé gei me gannyi za var ba 

ej tő pil la na tot hor doz nak. Egy ilyen pil la nat pél dá ul az, ami kor va la ki szem től 

szem ben ke rül az zal az em ber rel, akit ad dig csak mun ká in, fény ké pe in ke resz tül 

ismer he tett. Ami kor Marcel pár perc el tel té vel Alvaro Sizához ért, a mo nog rá fi át30 

át nyújt va annyit mon dott: „A big graphic please!” Sza va i ba a szi tu á ció ter mé sze tes 

fe szült sé ge ál tal össze mo sott autograph, biograph és monograph ki fe je zé sei tö mö -

röd tek. 

Siza Marcelre né zett. El mo so lyo dott, majd így vá la szolt: „Úgy lá tom, hogy ön 

komo lyan spor tol... tud ja mit? Raj zo lok ide egy at lé tát, amint épp be fut a sport köz -

pont ba.” Vál to zat la nul mo so lyog va vet te el a fe lé je nyúj tott fil cet, majd né hány 

moz du lat tal a cím lap ra vá zolt egy sprintelő ala kot. 

Amíg skic celt, meg állt Alvaro Siza kö rül a le ve gő. A sor ban ál lók el csen de sed tek, 

a kör ben to por gók né mán fi gyel ték, ahogy a rajz ké szül. Ele men tá ris ha tá sa volt 

an nak, ahogy egy épí tész fel vil lan tot ta azo kat a pil la na to kat, ahogy az iro dá já ban 

dol go zik. Az au tog ram ra vá rók vissza foj tott lé leg ze te épp úgy szólt Sizának, mint  

a je len ség nek; épp úgy tisz tel te az em bert, mint azt, ami vel ak kor fog lal ko zott. Má gi -

kus ere je volt an nak a kis rajz nak, de leg in kább an nak, hogy egy ad dig hul lám zó, 

az él mény ha tá sá ra meg der me dő tö meg kö ze pén szü le tett. 
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29     Az ere de ti szö veg for rá sok: Ferencz Marcel, Wesselényi-Garay An dor: BorderLINE Architecture – Mun -
ka nap ló / Working Diary. 12th Architecture Exhibition – La Biennali di Venezia, Hungarian Pavilion 29 
August 2010 – 21 No vem ber 2010. 21. (ex. cat.) Szerk. FERENCZ, Marcel – WESSELÉNYI-GARAY, An dor, 
Mű csar nok – Kunsthalle, 2010, 118.; FERENCZ Marcel – WESSELÉNYI-GARAY An dor: BorderLINE Archi -
tecture. 12th Architecture Exhibition – La Biennali di Venezia, Hungarian Pavilion 29 August 2010 – 21 
No vem ber 2010. 21. (ex. cat.) Szerk. WESSELÉNYI-GARAY, An dor, Mű csar nok – Kunsthalle, 2010, 340. 

 
30     El croquis n° 140 – Alvaro Siza 2001/2008. 



Nem csak az vált vi lá gos sá, hogy az épí té szek még min dig raj zol nak. Az is egy -

ér tel mű volt, hogy az, ahogy raj zol nak, ér de kes. 

A má sik fel is me rés ugyan csak Zágrábhoz Aaron Betsky – a 2008-as Out There...31 

cí mű ve len cei bi en ná le ku rá to rá nak – 2009-es őszi kon fe ren cia sze rep lé sé hez kö tő -

dik. Betsky rend kí vül ér zék le te sen tag lal ta a kö zép-eu ró pai vá ro sok azo nos sá ga it 

és kü lön bö ző sé ge it. Be szé dé ben rend kí vül pon to san mu ta tott rá ar ra, hogy mi köz -

ben Bécset, Bu da pes tet, Triesztet és Zágrábot az ott ho nos ság és is me rős ség ér ze te 

kap csol ja egymáshoz, ki mu tat ha tók azok a je gyek, ame lye ket ész re vé ve csal ha tat -

lan bi zo nyos ság gal tud juk me lyik vá ro sban is va gyunk. Az azo nos ság és a kü lön bö -

ző ség ket tő sén gon dol kod va óha tat la nul fel me rült, me lyek le het nek azok az ele mek, 

ame lyek egye di vé te szik a kor társ ma gyar épí té sze tet, il let ve lé tez nek-e olyan 

érze tek és cse lek vé sek, ame lyek bár mennyi re is spe ci fi kus nak tűn nek, egy jó val 

szé le sebb, mint egy ar che tí pu sos él mé nyen ke resz tül csa tol hat ják a ha zai szcé na 

kép vi se lő it a nem zet kö zi hez. A Ma gyar Pa vi lon ban 2010-ben ren de zett épí té sze ti 

ki ál lí tás leg főbb ins pi rá ci ó ját ez a két fel is me rés és an nak ta nul sá gai je len tet ték: 

meg győ ző dé sünk ké vált ugyan is, hogy a parametrizáció irá nyá ba tar tó szak ma gya -

kor lá son túl az épí té szek még min dig raj zol nak, az nem csak fon tos, de ér de kes is, 

így elég bá tor sá got érez tünk ar ra, hogy 2009 őszén el in dul junk a ku rá to ri mun ká -

ra ki írt pá lyá za ton. 

 

 

BorderLINE Architecture 
 

A pá lyá zat prog ram ja a BorderLINE Architecture ne vet kap ta. A ta lá nyos, több ér tel -

mű név egy ok ta tá si prog ram ként in dult a Deb re ce ni Egye tem Mű sza ki Ka ra Épí tész -

mér nö ki Tan szé kén, amely fris sen el nyer ve akkreditációját 2009-ben az egyet len 

hely volt a Du ná tól ke let re, ahol egye te mi szin tű épí tész kép zést le he tett kap ni. Ez 

a spe ci á lis föld raj zi ki tett ség, ame lyet si ker rel egyen sú lyo zott Deb re cen önál ló re -

gi o ná lis köz pont ként tör té nő meg je le né se, a ha tá ron tú li te rü le tek irá nyá ba is ha tó 

gra vi tá ci ó ja fel ve tet te an nak le he tő sé gét, hogy a BME-n fo lyó épí tész kép zés től né -

mi képp füg get len, a he lyi adott sá go kat job ban ki hasz ná ló ok ta tás jöj jön lét re. A tá -

vol ság, a ha tá ros ság okán is ké zen fek vő nek tűnt ak kor a BorderLINE Architecture 

– ha tár épí té szet – for du la tá val jel le mez ni a prog ra mot, amely ek kor még egy szűk 

egye te mi szi tu á ci ót írt le. Az Alvaro Sizához és Aaron Betskyhez fű ző dő tör té ne tek 

azon ban új kon tex tus ba he lyez ték a ne vet, és ké zen fek vő nek tűnt, hogy a prog ra mot 

az ok ta tá si ke re tek kö zül ki lép tet ve egy ki ál lí tás kon cep ci ó ja ként is ér tel mez zük. Ez 

a kon cep ció pe dig épp úgy vo nat ko zik a mű fa jok kö zöt ti ha tá rok ra, mint azok át jár ha -

tó sá gá ra. Épp úgy vo nat ko zik a ha tá ros ság föld raj zi ér ze té re, mint ahogy a kur rens 

és ata visz ti kus ter ve zői tech ni kák ra és a kö zöt tük fel ha sadt al ko tói sze mé lyi ség re. 

Épp úgy vo nat ko zik a rajz és az épí té szet szü le té sé re, mint az itt és az ott, a kül ső 

és a bel ső, az ÉN és a MÁS dichotómiájára. 
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A név vá lasz tás a fen ti meg fon to lá so kon túl is sze ren csés nek bi zo nyult. 2009 

őszén az épí té sze ti sza ki ro dal mat és adat bá zi so kat bön gész ve a „borderline archi -

tecture” ki fe je zést job bá ra egyet len he lyen, Alekszander Burcev The „Borderline” 

Architecture of Russia (APXHTEKTOH, 2009/04, N28.) cí mű ta nul má nyá nak cí mé ben 

le he tett ol vas ni. Burcev cik ké ben a „borderline” ki fe je zés a „progranyícsnaja” szó 

for dí tá sa ként sze re pelt, és az orosz or szá gi spon tán vagy ön kén te len épí té szet tel 

fog lal ko zott. A cikk a köz el múlt ban zaj ló, fő leg nya ra lók konst ru á lá sa so rán meg je -

le nő „új né pi” épí té szet szo ci o ló gi ai és ka rak te ro ló gi ai vizs gá la tát tűz te cé lul. Az 

orosz tör té nész ta nul má nya a „borderline” ki fe je zést ke vés sé tar tal mi, mint in kább 

az ál ta la vizs gált je len ség magasépítészeten be lü li po zí ci ó já nak le írá sá ra hasz nál ta. 

 

 

Prog ram 
 

A ház és az idea kö zöt ti át me ne te ket ku tat va a Ma gyar Pa vi lon ban ren de zett ki ál -

lí tás cél ja az lett, hogy meg ke res se és be mu tas sa azt a vi zu á li san még ér tel mez he tő 

ele met, amely az épí té szet alap egy sé gé nek te kint he tő. A Ma gyar Pa vi lon ins tal lá -

ció ja az épí té sze ti gon do lat ori gó ja ként ezért nem a HÁZ-at, ha nem a VO NAL-at ha -

tá roz ta meg, és ez zel az épí té szet elő ze tes ál la po tá ra kí vánt ref lek tál ni. A ki ál lí tás 

ra di ká lis ma ni fesz tum mal je len tet te ki, hogy az épí té szek nem há za kat építenek; az 

épí té szek nem te re ket al kot nak, ha nem raj zol nak. Vo na la kat raj zol nak szá mí tó gép pel, 

vo na la kat tol lal vagy ce ru zá val. Vo na la kat, ame lyek pusz ta lé tük ben per sze még nem 

al kot nak te re ket, mert szin te ki zá ró la go san csak két di men zi ós fe lü le te ken je len nek 

meg. A vo nal azon ban ős ere de ti ki fe je zés mód egy épí tész szá má ra, olyan mé di um, 

amely a ház zal egyen ran gú an kép vi se li az épí té szet ide á ját. En nek be mu ta tá sá ra  

a ki ál lí tás az épí té szek raj za it, raj zo lá si tech ni ká it és ál ta lá ban az épí té szet alap -

anya gá nak te kint he tő vo na lat ál lí totta kö zép pont ba an nak ér de ké ben, hogy vissza -

ve zes se a lá to ga tót az al ko tás és az épí té szet alap él mé nyé hez, a vo nal hoz és an nak 

meg raj zo lá sá hoz. 

Egy vo nal meg hú zá sa, meg ta lá lá sa olyan „tér ben” tör té nik, amely nem he lyi 

vagy nem zet kö zi; nem la i kus vagy szak ma be li; nem föld raj zi vagy utó pi kus, ha nem 

uni ver zá lis. Ez az uni ver zá lis tér a raj zo lás, tá gabb ér te lem ben pe dig a nyom ha gyás 

te re. A ki ál lí tás szel le mi kö zép pont ja ar ra a – ter mé sze te sen szub jek tív – vé le ke -

dés re épült, hogy a VO NAL és a raj zo lás ál tal kép vi selt univerzália szük ség képp 

hidal ja azt a kü lönb sé get, amely az egyes nem ze tek épí té sze te kö zött hú zó dik. 

Meg győ ző dé sünk volt ugyan is az, hogy a raj zo lás mű ve le te az, ami az épí té szek 

min den na pi te vé keny sé gé nek kö zös ne ve ző jét je len ti. A raj zo lás mű ve le te az, ami 

össze köt egymással szak em bert és la i kust; öre get és fi a talt. 

Az zal, hogy a prog ram a vo nal ke let ke zé sét, majd épí té szet té tör té nő szer ve ző -

dé sét mu tat ta be, egy rend kí vül épí té szes nem épí té sze ti ki ál lí tás el kép ze lé se mel -

lett vok solt. Eb ben a kon cep ci ó ban nem pusz tán a rajz, ha nem an nak szü le té se; 

nem pusz tán a vo nal, ha nem an nak épí té sze ti gon do lat ként tör té nő ani má ci ó ja állt. 

A raj zo lást be mu ta tó, ma gyar és kül föl di épí té szek köz re mű kö dé sé vel fel vett fil -

mek mel lett a vo na lak szü le té sét ani má ló ve tí té sek egy olyan ins tal lá ci ós kö zeg ben 

zaj lot tak, amely a vo na lat a heteronóm, két di men zi ós lé te zé sé ből ki rob bant va előbb 
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önál ló fi zi kai en ti tás ként, majd épí té sze ti szer ve ző dés ként tár ta fel. A vo na lak tér -

be lé pé sé vel a pa vi lon ban egy olyan új hely zet ala kult ki, amely ben szán dé ka ink 

sze rint át él he tő vé vált a tö meg és a test, va la mint a gra fi ka és az épí té szet kö zötti 

ha tár. 

 

 

Az ins tal lá ci ó ról 
 

Az ins tal lá ció ter ve zé se so rán az volt a cé lunk, hogy olyas faj ta tér kom po zí ci ót al -

kos sunk, amely egy szer re re a gál azok ra az el len irá nyú, re duk ci ós és szer ve ző dé si 

fo lya ma tok ra, ame lyek – je len ta nul mány ban már rész le te sen tár gyal va – az épí té -

sze ti al ko tá sok ki ál lí tó ter mi meg je le nít he tő sé gét, il let ve az egyes raj zok épí té szet té 

vá lá sát kí sé rik. A vo nal ból konst ru á ló dó épí té szet ugyan is a szer ve ző dés af fé le 

folya ma ta, amellyel szem ben – mint egy alakhát tér kom po zí ci ó ként – az épí té szet 

ki ál lí tó ter mi abszt rak ci ó ja áll. A vá ros te re ugyan is va ló ban a leg lát vá nyo sabb épí -

té sze ti mú ze um. Olyan in te rak tív kö zeg, amely től el vá laszt ha tat lan, ahogy benne 

az em be rek sé tál nak, ahogy moz gá suk kal fo lya ma to san ala kít ják. Egy épí té sze ti ki -

ál lí tás – a vá ros te ré vel el len tét ben – azon ban már egy lé pés az abszt rak ció irá nyá ba. 

Egy ki ál lí tás – is mé tel ten Werner Hofmannal szól va – tény leg olyas faj ta desz til lált 

lát szat vi lág32, ahol a mű – egy táb la kép pel vagy szo bor ral el len tét ben – a fi zi kai 

való já ban már nincs je len. Az abszt rak ció te re, amely ben a mű pusz tán kü lön bö ző 

mé di u ma in ke resz tül kép vi sel te tett. Fo tók, ma ket tek, épí té sze ti ter vek és fil mek al -

kot ják a pre pa rá tu mok azon kö ze gét, ame lyet jobb hí ján épí té szet nek ne ve zünk. 

A re duk ció újabb lé pé se ként szü let nek a terv ki ál lí tá sok, ahol már nem is fo tók, 

ha nem csak renderek vo nat koz nak egy olyan vir tu á lis hely zet re, ame lyet a „va ló -

ság”, va gyis a vá ros vagy a táj szö ve te még nem kont rol lál ha tott. A hor do zó mé di -

um ként te kint he tő ter vek, lát vány ter vek és ma ket tek eb ben az eset ben már tisz tán 

ön ma guk ról szól nak, re fe ren ci á juk nem a re a li tás ra, ha nem egy áhí tott jö vő kép re 

vo nat ko zik. 

Az abszt rak ció újabb fo ko za ta ként te kint he tő az, ami kor a ki ál lí tó ter mek ben az 

épí té szet tör té net nagy, meg nem épült al ko tá sai je len nek meg úgy, hogy ma ket tek 

sem szol gál ják a meg ér tést, amely egye nes úton ve zet a skic cek vi lá gá ig, ahol a so -

kat sej te tő vo na lak egyet len fe la da ta az, hogy az épí té sze ti ide á val kap cso lat ban 

kelt se nek kép ze te ket. 

Egy skicc le gi ti mi tá sa azon ban fo lya ma to san meg kér dő je lez he tő. Biz tos, hogy az 

el ső te rem tő öt le tet mu tat ja be? Biz tos, hogy előbb ké szült, mint az épü let? Ez zel 

együtt jog gal tűn het úgy, hogy a skicc je len ti az ab szo lút null pon tot azon a re duk -

ci ós ská lán, amely a táj ban ál ló épü let vég pont já tól ve zet az ide ák ki ál lí tó ter mi vi -

lá gá ig. Lé te zik azon ban még egy abszt rak ci ós lé pés: en nek vé gén már csak a rajz 

szü le té sé nek be mu ta tá sa ma rad. Ez a fo lya mat a vég ered mé nyé től füg get le nül 
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auten ti kus. Egy ép pen ké szü lő skicc ese tén az ön azo nos ság kul csa ugyan is nem az 

ál ta la áb rá zol tak kal kap cso la tos vi szo nyok ban, ha nem a fo lya mat ban rej te zik. A skicc 

el ké szül tét fi gye lő te kin tet ugyan is fel füg gesz ti az el ső ség relevanciáját, he lyet te  

a vo na lak ból ki bon ta ko zó vi lág idő be li sé gé re he lye zi a hang súlyt, amellyel el is ju -

tot tunk a skic cek alap egy sé gé hez, az el ső vo nal hoz. 

Kér dés ként per sze, hogy me rül het fel, hogy mennyi ben foly tat ha tó az imént vá -

zolt re duk ci ós lánc? Te he tő-e még egy lé pés az épí té szet va ló sá gá tól az épí té szet 

ide á i nak irá nyá ba? Az abszt rak ció egyik utol só lép cső fo ka az épí té sze ti írás és be -

széd (azo kat már csak a ki nem mon dott gon do la tok, ösz tö nök, épí té sze ti ál mok kö -

ve tik), csak hogy ez már ke vés sé egy ki ál lí tás mű fa já nak, mint in kább az épí té szet tel 

kap cso la tos dis kur zus nak az alap anya ga. A sza vak nyelv hez kö tött sé gé vel el len tét -

ben azon ban a vo nal uni ver zá lis kom mu ni ká ci ó vá szer vez he tő. Ugyan is min den ki 

raj zol. 

 

 

A tér ről 
 

A fen ti ek ben be mu ta tott re duk ció el len irá nya ként te kint he tő a fo lya mat, ahogy  

a null pont ként meg ha tá ro zott vo nal épí té szet té szer ve ző dik. Az elő ző ek hez ha son ló 

– hang sú lyo zom: el len irá nyú – lé pés sor ként a pa pí ron meg je le nő vo nal előbb skic cé, 

majd a skic cek raj zok ká; a raj zok ter vek ké, a ter vek pe dig a raj zok mű fa ját alap jai -

ban meg kér dő je le ző abszt rakt jel so rok ká, ki vi te li ter vek ké szer ve ződ nek, hogy 

utol só lé pés ként – Makovecz Im rét meg idéz ve – az épí tés drá má ja ré vén eme 

abszt rakt jel hal maz ból vé gül há zak épül je nek. 

Az zal, hogy a Ma gyar Pa vi lon te ré ben a vo na lak tér be li abszt rak ci ó ja ként – és 

az ins tal lá ció alap sejt je ként – a meg fe szí tett fo na lat ha tá roz tuk meg, a szer ve ző dés 

fent em lí tett lé pé sei az ins tal lá ci ó val is el vé gez he tők let tek. Ahogy egy skicc szer -

ve ző dik, a kü lön ál ló pász mák pil lér idé ze tet al kot nak. Ahogy a skic cek raj zok ká szer -

ve ződ nek, a pil lér idé ze tek pil lér kö te gek ké tö mö röd nek. Ahogy a raj zok ter vek ké 

ren de ződ nek, a pil lér kö te gek az épí té sze ti tér egyik ar che tí pu sát, a rasz ter ben szer -

ve zett pil lér csar no kot idé zik meg. Úgy ahogy a leg komp le xebb terv is vissza bom lik 

vo na lak ra, ez a pil lér csar nok is őr zi leg főbb al ko tó ele mét, a gra vi tá ció ál tal meg fe -

szí tett pász mát. 

Az, ahogy a vo nal ins tal lá ci ó vá, vég ső so ron pe dig épí té sze ti idé zet té szer ve ző -

dött a Ma gyar Pa vi lon te ré ben, az nem más, mint a tér be li di ag ram ar ról a fo lya mat -

ról, ahogy az üres pa pír ra ve tett el ső gesz tu sok vé gül a ház fel épü lé sé hez ve zet nek. 

Meg ke rül he tet len a vo nal nak az a ket tős ter mé sze te, ami vel az ide ák vi lá gát és 

a va ló sá got kö ti össze. Ez a ket tős ség jel le mez te a pa vi lon en te ri őr jét és ud va rát. 

Míg az en te ri őr az ide ák vi lá gá val fog lal koz va a vo nal szü le té sét, szer ve ző dé sét 

mu tat ta be, ad dig az ud va ron a vo na lak ered mé nye ként lét re jött raj zok je len tek meg, 

hogy azok még egy lé pést té ve a komp le xi tás irá nyá ba egy va lós épí té sze ti tér kép -

ze tét kelt sék. Így vál tak az ud var ban meg je le nő skic cek egy vo na lak ba ol va dó új tér 

ala kí tó i vá. 

A Ma gyar Pa vi lon ban ren de zett ki ál lí tás kon tex tu sá ban vo nal és tér be li meg fe -

le lő je, a gra vi tá ció ál tal meg fe szü lő fo nal je len tet te az épí té szet ha tár ele mét. Ezen 
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a ha tár vo na lon túl az épí té sze ti ki ál lí tás fel szá mol ja ön ma gát, hogy a sza vak vagy 

a gon do la tok vég te len csend jé be ol dód jon. 

A Ma gyar Pa vi lon ban meg je le nő ins tal lá ció te hát a rajz köz(ös) te ré nek lett az 

idé ze te, az ins tal lá ció te re pe dig a pa pír me ta mor fó zi sa. Je len ta nul mány szó hasz ná -

la tá val él ve: a fő- és mel lék ha gyo mányt össze fon va egy nem épí té sze ti esz kö zök -

kel szer ve zett épí té sze ti él ményt nyúj tó ki ál lí tás szü le tett, amely ké pes volt ar ra, 

hogy egy ki ál lí tó ter mi kö zeg ben ne he zen ér tel mez he tő fo lya ma tot, a raj zo lást is  

a tér se gít sé gé vel mu tas son be. 

 

 

Össze fog la lás 
 

Ez a ta nul mány ar ra tett kí sér le tet, hogy egy részt váz la to san be mu tas sa az épí té -

szet és kö ze gei kap cso la tát, il let ve ezen kap cso la tok tör té ne tét, meg pró bál ta to -

váb bá fel ál lí ta ni az épí té sze ti ki ál lí tás mint kö zeg ti po ló gi á ját. En nek ér de ké ben  

a szö veg négy erős ál lí tást fo gal ma zott meg. Rög zí tette egy részt, hogy az épí té szeti 

ki ál lí tás mű fa ja ren ge teg át me net tel, de vi szony lag ké sőn, a ti zen ki len ce dik szá zad 

fo lya mán ala kul ki, el vá laszt va egymástól a ki ál lí tá sok előt ti, il let ve a ki ál lí tá sok 

utá ni épí té szet kor sza kát. E kor szak vál tás azon ban nem rög tön és nem azon nal vál -

toz tat ja meg az épí té szet tel va ló ta lál ko zás ad di gi ha gyo má nyát, az épí té szet irá -

nyá ból: a rep re zen tá ció stra té gi á ját. Eb ben a ha gyo mány ban evi den ci a ként, a ma ga 

konk rét do lo gi sá gá ban ta lál koz nak a lá to ga tók az épí té szet tel gyak ran olyan ki ál lí -

tá so kon is, ame lye ket el ső sor ban nem épí té sze ti nek, vi szont ki fe je zet ten a nagy kö -

zön ség nek szán tak, ezért ezt a ha gyo mányt az épí té sze ti evi den cia ha gyo má nyá nak 

ne ve zem. 

A ta nul mány meg ál la pí tot ta más rész ről, hogy az épí té sze ti ki ál lí tás mű fa ján be -

lül a két vi lág há bo rú kö zött a Mo dern Épí té szet Nem zet kö zi Kong resszu sa in (CIAM 

– Congres Internationaux d’Architecture Moderne) je le nik meg a modernista ki ál lí -

tá sok mel lék tra dí ci ó ja, amely ben épí té sze ti pre pa rá tu mok se gít sé gé vel, szak mai kér -

dé se ket be mu tat va szól nak a szak kö zön ség hez, szin te ki zá ró lag a mú ze um vagy  

a ga lé ria fa la in be lül. Eb ben a ha gyo mány ban abszt rakt köz ve tí tők se gít sé gé vel 

talál ko zik a nagy kö zön ség az épí té szet tel, ezért ezt a ha gyo mányt az épí té sze ti 

pre pa rá tu mok ha gyo má nyá nak ne ve zem. 

Har ma dik pont ként szö gez te le, hogy no ha a fő ha gyo mány ge rin cét az épí té szet 

evidenciája ké pe zi, így az épí té szet do lo gi rep re zen tá ci ó ja nem csak épí té sze ti 

kiállí tá so kon va ló sul hat meg, ad dig en nek iker alak za ta ként az 1960-as évek kel – az 

épí té szet ra di ká lis mű fa ji ex pan zi ó já val össz hang ban – meg szer ve ződ nek az épí té -

sze ti esz kö zök kel ins tal lált nem épí té sze ti ki ál lí tá sok is. 

Utol só pont ként fel hív tam a fi gyel met ar ra, hogy a hu sza dik szá zad vé gé re az 

épí té sze ti evi den cia ha gyo má nya hív ja ta lá nyos já ték ba a pre pa rá tu mok mel lék ha -

gyo má nyát, ami kor a mú ze um te re it el fog lal va olyan önál ló kö ze get al kot, amely -

ben nem az ins tal lá ció tár gya, ha nem ön ma ga vá lik egy sze ri és meg is mé tel he tet len 

evidenciává a ren del ke zés re ál ló te rek ürü gyén, le he tő sé get ad va ar ra, hogy a nem 

is fel tét le nül épí té sze ti esz kö zök kel be ren de zett, de épí té sze ti ta pasz ta lat ként fel -
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fo gott ki ál lí tó tér inkorporálhassa az épí té sze ti tu dás át adás hoz el en ged he tet le nül 

szük sé ges pre pa rá tu mo kat. 

A szö veg má so dik ré szé ben – mint egy a fen ti té zi sek iga zo lá sa ként – be mu tat tam 

azt az ins tal lá ci ót, ame lyet Ferencz Marcel ku rá tor tár sam mal 2010-ben a Ve len cei 

Bi en ná le Ma gyar Pa vi lon já ba ter vez tünk. Az ins tal lá ció szö veg sze rű új já épí té se az 

el ső rész ben rög zí tett té zi sek el len őr zé sét szol gál ta.
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Kollarik Ta más1 

A film mint stra té gi ai ága zat 
A film tá mo ga tás gaz da sá gi és jog fej lesz tő ha tá sa Ma gyar or szá gon2 
 

 

Be ve ze tés 
 

A film szek tor nap ja ink ban a pro duk ci ók szá mát, a nem zet kö zi fesz ti vál si ke re ket 

ille tő en, va la mint a gaz da sá gi ki mu ta tá so kat te kint ve is fény ko rát éli Ma gyar or szá -

gon. A film ipar az el múlt évek ben meg sok szo roz ta mé re tét és ha zánk stra té gi ai 

ága za tá vá nőt te ki ma gát, a leg na gyobb mér ték ben hoz zá já rul va az or szág GDP-nö -

ve ke dé sé hez egész Eu ró pá ban.3 

A ta nul mány a szek tor ban vég zett friss ku ta tá si ada tok fel hasz ná lá sá val a film 

ha zai in téz mény rend sze rén ke resz tül kí ván ja be mu tat ni, hogy a fil mek tá mo ga tá sá -

nak a kul tú ra te rem tés mel lett mi lyen gaz da sá gi, jog fej lesz tő vo nat ko zá sai van nak 

ha zánk ban. 

Mi e lőtt azon ban rá tér nék a ma gyar film ipar ak tu á lis hely ze té re, a té ma ki je lö lé se 

cél já ból ér de mes a film tör té net egy-egy ön ké nye sen ki ra ga dott sze le tén ke resz tül 

ma gá ról a film ről mint mé di um ról és rö vi den an nak ket tős ter mé sze té ről szól ni.  

A film szek tor ugyan is nap ja ink ban mind kul tu rá lis, mind üz le ti szem pont ból meg -

ha tá ro zó, stra té gi ai szin tű ága zat nak szá mít a nagy vi lág ban, így ha zánk ban is. Nem 

gon dol ták azon ban ezt min dig így: 1895-ben, az el ső nyil vá nos film ve tí té sen még 

ma guk a Lumiére-fi vé rek sem jó sol tak nagy jö vőt az ál ta lá nos szó ra koz ta tás ra szánt 

ta lál má nyuk nak, mú ló lát vá nyos ság nak tart va 1–2 év nyi hasz not re mél tek csak 

belő le. A film azon ban je len tő sen rá cá folt az elő ze tes vá ra ko zá sok ra, a szá zad for -

du ló ra a mu tat vá nyos ipar ré sze ként ugyan is be jár ta Eu ró pát. A film gyár tás ra egy 

tel jes ipar ág épült ki, ál lan dó mo zik jöt tek lét re, ame lyek ol csó és köz ked velt szó -

ra ko zást nyúj tot tak a tár sa da lom szé les kö ré nek.4 
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1      Kollarik Ta más: a Nem ze ti Mé dia- és Hír köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak tag ja, a Ma gyar Mé dia Me ce -
na tú ra Prog ram ko or di ná to ra. Jo gász, böl csész, igaz ga tás szer ve ző, a Nem ze ti Au di o vi zu á lis Ar chí vum 
és a Bűvösvölgy mé dia ér tés-ok ta tó köz pont volt ve ze tő je. Könyv ki a dó ként, pro du cer ként, öt let gaz da -
ként, for ga tó könyv író ként, szer kesz tő ként és szak ér tő ként szá mos könyv, DVD, do ku men tum- és rek -
lám film meg al ko tá sá ban vett részt. A Károli Gás pár Re for má tus Egye tem, a Szín ház- és Film mű vé szeti 
Egye tem, va la mint a Metropolitan Egye tem meg bí zott ok ta tó ja. 

 
2      Je len ta nul mány Kollarik Ta más A mű vé szet kö ze ge cí mű mű vé szet el mé le ti és jo gi kon fe ren ci án 2019. 

már ci us 12-én el hang zott elő adá sá nak írott vál to za ta. Az elő adás lo gi kai fel épí té sét, törzs szö ve gét  
a szer ző ko ráb bi vá lo ga tott tu do má nyos mű vei ad ják, amely for rás anya gok a ta nul mány ban fel tün te -
tés re ke rül tek. A tanulmány és annak bizonyos szakaszai dr. Kollarik Tamás művészettudományi dok -
to ri kutatásának része, és dolgozatában is szerepel, címe: Az állami felelősségvállalás keretei és lehe tő -
sé gei a kortárs magyar audiovizuális művészet és kultúra támogatásában. A Magyar Média Mecenatúra 
program. Deák Kristóf Mindenki című filmjének útja, az ötlettől az Oscar-díjig. 

 
3      KOLLARIK Ta más – TAKÓ Sán dor: Film financing and audiovisual policy in Hun gary after the accession to 

the European Union. Hungarian Yearbook of International Law and European Law, Ele ven International 
Publishing, 2017, 305. 

 
4      THOMPSON, Kristin – BORDWELL, David: A film tör té ne te. Szerk. KO VÁCS And rás Bá lint, ford. MÓ DOS 

Mag dol na, Bp., Új Palatinus Köny ves ház, 2007, 56. 



A kez de tek ben még csak ácsolt, ké sőbb már ál lan dó sí tott ve tí tő ter mek csor dul tig 

meg tel tek a né ző se reg gel. A fil mek be mu ta tá sa egy re gyak rab ban át lép te az or szág -

ha tá ro kat, egyes kó pi ák te kin te té ben pe dig az óce án sem je len tett le küzd he tet len 

aka dályt.5 A moz gó kép az eu ró pai be ván dor lók nak kö szön he tő en a sok nem ze ti sé -

gű ame ri kai kon ti nen sen is vil lám kar ri ert fu tott be, hi szen a né ma film Dévai Bé la 

ki fe je zé sé vel él ve „az el ső iga zi tö meg mű vé szet ként” egy nyel ven tu dott szól ni min -

den ki hez.6 

A film az üz le ti relevancián túl év ről év re egy re je len tő sebb kul tu rá lis és po li ti kai 

be fo lyás sal is bírt. A mun kás osz tály mel lett az ér tel mi ség is kezd te meg lát ni a benne 

rej lő mű vé sze ti po ten ci ált. A moz gó kép pel fő ként a szín ház vi lá gá ból jö vő al ko tói 

mű he lyek kezd tek fog lal koz ni, „he te dik mű vé sze ti ág gá” ne me sít ve a fil met az öreg 

kon ti nen sen.7 

A film út ja a két kon ti nen sen el té rő irányt vett. Míg az eu ró pai film gyár tás az el -

múlt bő száz év ben meg ma radt el ső sor ban mű al ko tás-szem lé le tű nek, ad dig a ten -

ge ren tú lon a fil met kez de tek től fog va gaz da sá gi jó szág ként ke zel ték, a cél pe dig  

a fo gyasz tói tö me gek mi nél szé le sebb kö rű ki szol gá lá sa volt. A multikulturális 

Egye sült Ál la mok ban, a kü lön bö ző nyel ve ket be szé lő be ván dor lók ha zá já ban pe dig 

a nyel vi kor lá to kat nem is me rő né ma fil mek gyor san nép sze rű és jö ve del me ző „üz -

let ág gá” vál tak.8 

A film ket tős ter mé sze te mind a mai na pig tet ten ér he tő. Mű vé sze ti ág egy rész -

ről, amely kü lö nös sze re pet ját szik a kul tú ra és a nem ze ti iden ti tás for má lá sá ban, 

gaz da sá gi ága zat más rész ről, amely re egy komp lett ipar ág épül.9 

Nap ja ink ban azon ban jó val ne he zebb ilyen éles vo na lat húz ni a két kon ti nenst 

el vá lasz tó szem lé let kö zött. A film ipar az év ti ze d ek so rán szük ség sze rű en nem zet -

kö zi vé vált, amely nek kö vet kez té ben már nem csak a for gal ma zás, de a film gyár -

tá sa is sok szor át lé pi a nem ze ti ha tá ro kat. A film ké szí tés mint vál lal ko zá si mo dell 

eb ből ki fo lyó lag ma már nem csak az Egye sült Ál la mok ban, de az Eu ró pai Uni ó ban, 

így ha zánk ban is egy re hang sú lyo sab ban van je len. 

A film tör té net kez de tén az eu ró pai nagy vá ro sok hoz ha son ló an Bu da pes ten is dü -

bör gött a fil mes ipar. Ko lozs vá ron mind emel lett ha zánk el ső film mo gul ja, Janovics 
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5      TAKÓ Sán dor: A film for gal ma zás ma gán jo gi kér dé sei = In Medias Res, 2018, 2. sz., 309. 
 
6      HEVESY Iván – DÉVAI Bé la: A film ku lissza tit kai. Bp., 1928, 108–128. 
       http://epa.oszk.hu/00300/00336/00007/devai.htm 
 
7      BÍ RÓ Yvette: A he te dik mű vé szet. Bp., Osiris, 2001. BÍ RÓ Yvette – CANUDO, Ricciotto 1911-ben meg je -
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8      PE TŐ Ka ta – TAKÓ Sán dor: A köz ve tett film tá mo ga tás tag ál la mi min tái = Moz gó kép és pa rag ra fu sok.  

A film gyár tás in téz mé nyi és sza bá lyo zá si kér dé sei. Fundamenta Produnda 10. Szerk. KOLLARIK Ta más – 
VAR GA Ba lázs, Bp., Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet, 2018, 
201. 

 
9      MOL NÁR Alexandra: A film mint áru és mű al ko tás. Bp., Studia Collegii de Tephano Bibó Nominati, Bibó 

Ist ván Szak kol lé gi um, 2001, 352. 



Je nő szín ház igaz ga tó böl csész dok tor te rem tet te meg a ma gyar film mű vé szet fel leg -

vá rát. Janovics nem ze ti té mák hoz nyúlt, a ma gyar kul tú rá ban gyö ke re ző tar tal mat 

ke re sett. Ná la dol go zott egy idő ben Ker tész Mi hály és Kor da Sán dor is. Mű he lyé ben, 

a Corvin Film gyár ban ké szült 1914-ben az el ső ma gyar vi lág si ker is, Csepreghy Fe -

renc nép szín mű vé nek film re vi te le, a Sár ga csi kó, amely 137 kó pi á val in dul va hó -

dí tot ta meg a vi lá got.10 

Janovics már az 1910-es évek ele jén egy ér tel mű en lát ta az el múlt száz év ben 

be iga zo lód ni lát szó té telt, hogy a ma gyar moz gó kép leg na gyobb és va ló di szak mai 

si ke re it ak kor fog ja el ér ni, ha ró lunk szól, ha nem ze ti tör té nel münk be vagy nem zeti 

kul tú ránk ba ka pasz ko dik, és nem szol ga i an má sol nem zet kö zi tren de ket. Így val lott 

er ről egyik írá sá ban: „Szo mo rú an lát tam, hogy a bu da pes ti té to va kap ko dá sok csak 

lé lek te len, üres után za to kat tud nak a film vász ná ra ve tí te ni. Erős volt a hi tem, hogy 

a ma gyar film gyár tás csak nem ze ti nyo mon el in dul va ér het el si ke re ket.”11 E kör ben 

fo gal maz ta meg to váb bá, hogy „Ez a ki csi or szág a ma ga szűk re ha tá rolt nyelv te rü -

le té vel csak va la mi kü lön le ges stí lus sal [...] va la mi za ma tos ere de ti ség szí né ben von -

hat ja ma gá ra a kül föld fi gyel mét.”12 

A má ra már 120 éves moz gó ké pet és az ab ban rej lő erőt, amely nem csak a szó -

ra koz ta tó ipar ré sze ként, nem csak kul tú ra köz ve tí tő ként vagy új mű vé sze ti ág ként, 

ha nem a XX., és úgy tű nik, a XXI. szá zad ban is – Nemeskürty Ist ván sza va i val él ve 

– a leg ha té ko nyabb „szel le mi és esz té ti kai vi lág kép”13 formálómechanizmusaként 

je le nik meg, ame lyet ér te lem sze rű en na gyon ko rán fel is mer tek nem csak a gaz da -

sá gi élet sze rep lői, ha nem az egyes ál la mok, így a ma gyar ál lam is. 

A ma gyar film a két vi lág há bo rú alatt fény ko rát él te, amely ben nagy sze re pet 

ját szott az ál la mi tá mo ga tá si rend szer ki épü lé se is. A ma gyar film ipar tá mo ga tá sá ra 

ugyan is 1920-ban Film ipa ri Ala pot ál lí tot tak fel,14 amely nek költ ség ve té si for rá sa 

a kül föl di fil me ket for gal ma zó cé gek nek „a ma gyar or szá gi film gyár tás elő moz dí tá sa 

ér de ké ben a mozifilmek min den en ge dé lye zett mé te re után” fi ze tett 3000 ko ro na 

pót díj össze gé ből állt.15 

A kom mu niz mus év ti ze d ei alatt az ál lam kü lön bö ző szer ve ze te ken, ál la mi lag fel -

ügyelt stú di ó kon ke resz tül ha tá roz ta meg az el ké szü lő fil mek szá mát, va la mint biz -

to sí tot ta a fi nan szí ro zá si hát te ret. Az ál lam en ge dé lye zett és egy ben fel ügyelt is. 

Az aczéli „tűr, tilt, tá mo gat” di men zi ó ban ér tel me zett mű vé szet gaz da sá gi és fi nan -

szí ro zá si szem pont ból is kö tött pá lyán moz gott.16 
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10     NEMESKÜRTY Ist ván: A kép pé va rá zsolt idő. Bp., Mag ve tő, 1984, 113–114. 
 
11     JANOVICS Je nő: A Hunyadi té ri szín ház. Ko lozs vár, Ko runk Ba rá ti Tár sa ság Komp-Press Ki a dó, 2001, 247. 
 
12     BALOGH Gyön gyi – ZÁGONI Bá lint (szerk.): A ko lozs vá ri film gyár tás ké pes tör té ne te 1913-tól 1920-ig. 

Ko lozs vár, Film tett Egye sü let, 2009. 
 
13     NEMESKÜRTY Ist ván: Nemeskürty Ist ván Füveskönyve. Bp., Sza bad Tér, 2010, 211. 
 
14     A m. kir. mi nisz té ri um 4.963/1925. M. E. szá mú ren de le te a ma gyar film gyár tás fej lesz té sé ről. 
 
15     A m. kir. mi nisz té ri um 1925. évi 6.292. M. E. szá mú ren de le te a ma gyar film gyár tás fej lesz té sé ről szóló 

kor mány ren de let vég re haj tá sá ról. 
 
16     RÉ VÉSZ Sán dor: Aczél és ko runk. Bp., Sík Ki a dó, 1997, 144–184. 



A rend szer vál tás után is az ál lam ma radt a leg na gyobb fi nan szí ro zó, meg je len -

tek ugyan ak kor a füg get len film pro duk ci ós iro dák is. Az újon nan át ala ku ló, de mok -

ra ti kus be ren dez ke dé sű Ma gyar or szá gon az ál lam és a szak ma kö zöt ti pár be széd 

ered mé nye kép pen jöt tek lét re a gya kor la ti lag ki zá ró lag köz pénz nek ne vez he tő for -

rá so kat vál to zó rend szer ben el osz tó szer ve ze tek.17 

A film gyár tás vo nat ko zá sá ban a 2000-es évek ben az ál la mi for rá sok el osz tá sá -

nak leg fon to sabb szer ve ze te a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány volt. A szer ve zet 

mel lett to váb bá a Ma gyar Tör té nel mi Film Köz ala pít vány, a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap 

Moz gó kép szak mai Kol lé gi um, az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let – Mű sor szol -

gál ta tá si Alap, a Nem ze ti Film iro da, va la mint a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz -

té ri u ma fog lal ko zott ma gyar film tá mo ga tás sal.18 

 

 

A 2004-es eu ró pai uni ós csat la ko zás 
 

2004-es uni ós csat la ko zá sunk alap ja i ban vál toz tat ta meg a fil mes igaz ga tás ban ko -

ráb ban ki ala kult hely ze tet. A csat la ko zás sal el fo gad tuk az Eu ró pai Unió sza bá lyo -

zá si rend sze rét és fi lo zó fi á ját az ál la mi tá mo ga tá si rend sze rek re vo nat ko zó an, így 

az au di o vi zu á lis szek tor te kin te té ben is. Az au di o vi zu á lis sza bá lyo zás te rü le tén  

a Film mű vé sze ti Köz le mény19 lett a leg fon to sabb uni ós jog for rás, amely a tag ál la mi 

tá mo ga tá sok le het sé ges ke re te it tar tal maz ta. 

A köz le ménnyel össz hang ban szü le tett meg még a csat la ko zás évé ben, 2004-ben 

a tel jes kon szen zus sal el fo ga dott a moz gó kép ről szó ló 2004. évi II. tör vény20, amely 

a nem zet kö zi ver seny ké pes sé get és a ma gyar film kul tú ra jö vő be li mű kö dé sé nek 

alap ja it te rem tet te meg. A tör vény meg al ko tá sá nak cél jai a preambulum ér tel mé ben 

az aláb bi ak vol tak: „a ma gyar moz gó kép kul tú ra ér té ke i nek gya ra pí tá sa és meg őr zé -

se, a ma gyar or szá gi film ipar fej lesz té se, nem zet kö zi vi szony lat ban va ló ver seny ké -

pes sé té te le, a moz gó kép kul tú ra fej lő dé sét szol gá ló for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sát 

elő se gí tő tá mo ga tá si rend szer, va la mint az ezt szol gá ló és az eu ró pai uni ós sza bá -

lyo zás sal össz hang ban ál ló jog sza bá lyi hát tér meg te rem té se”.21 

A tör vény rög zí tet te egye bek mel lett a moz gó kép szak mai tá mo ga tá si rend szer 

alap el ve it, a tá mo ga tá sok el osz tá sá nak sza bá lya it, a Ma gyar Nem ze ti Film alap jog -

ál lá sát, szer ve ze tét, tá mo ga tá si te vé keny sé gét, a Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum ra 

vo nat ko zó sza bá lyo zást, a Nem ze ti Filmirodára vo nat ko zó sza bá lyo zást, va la mint 

a kis ko rú ak vé del mé ben meg al ko tott film be so ro lá si sza bá lyo kat is. 
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17     KOLLARIK Ta más – VINCZE Zsu zsan na: Az ál la mi fe le lős ség vál la lás, avagy a ma gyar ál lam le he tő sé gei és 
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in té zet, 2016, 65. 

 
18     Uo. 
 
19     A bi zott ság köz le mé nye a film mű vé sze ti és más audovizuális al ko tá sok kal kap cso la tos bi zo nyos jo gi 

szem pon tok ról szó ló, 2001. szep tem ber 26-i bi zott sá gi köz le mény (film mű vé sze ti köz le mény) ál la mi 
tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ér té ke lé si kri té ri u ma i ról. 

 
20     A to váb bi ak ban: film tör vény. 
 
21     A film tör vény preambuluma. 



A ko ráb bi, köz pon ti tá mo ga tó sze re pet vég ző, ál la mi for rás ból táp lál ko zó in téz -

mé nyek nem vol tak ké pe sek el lát ni fe la da tu kat, és 2010 kör nyé kén egy ér tel mű vé 

vált a hely zet, hogy tel je sen új struk tú rát kell fel épí te ni. Az egy sé ges és át lát ha tó 

ága za ti szin tű sza bá lyo zás hi á nya, va la mint az ál la mi for rá sok el osz tá sá ért fe le lős 

in téz mé nyek gaz dál ko dá sa okán ugyan is a fil mes igaz ga tá si szek tor vál toz ta tást 

igé nyelt.22 

2010-től kez dő dő en megin dult az új, az unió tá mo ga tás po li ti ká já nak meg fe le lő 

in téz mé nyi rend szer ki épí té se is. A rend szer fel épí té sé nek alap do ku men tu ma a film -

tör vény 2011-es mó do sí tá sa23, va la mint az 1203/2011. (VI. 21.) szá mú Kor mány -

ha tá ro zat volt, ezek hoz ták lét re az új in téz mé nye ket. 

A ma gyar ál lam kö te les sé gé nek te kin tet te és te kin ti az óta is a ha zai au di o vi zuá -

lis ipar tá mo ga tá sát a film gyár tás, az ér ték meg őr zés és a kép zé sek tá mo ga tá sán 

keresz tül. 

 

 

A film tá mo ga tás há rom pil lé re 
 

A film tá mo ga tás rend sze re az el múlt évek ben há rom alap ve tő pil lér re épült. Az új 

rend szer ben két csúcs szerv, a Ma gyar Nem ze ti Film alap és a Nem ze ti Mé dia- és Hír -

köz lé si Ha tó ság Mé dia ta ná csá nak Me ce na tú ra Prog ram ja vált a fil mek köz vet len tá -

mo ga tó já vá. A 2004-ben lét re jött és a film tör vény 2011. évi mó do sí tá sát kö ve tő en 

a NMHH hi va ta li struk tú rá já ba ágya zott Film iro da biz to sít ja a köz ve tett tá mo ga tá -

so kat, amely rö vi den össze fog lal va nem más, mint át en ge dett ál la mi be vé tel. Az ál -

lam en nek biz to sí tá sá val a Film alap, a Mé dia ta nács vagy az egyéb, ma gán tő ke 

bevo ná sá val meg va ló su ló fil mek fi nan szí ro zá sát egé szí ti ki. A ki ala kult struk tú rát 

és mű kö dést 2011-ben az film tör vény mó do sí tot ta, majd a to váb bi mó do sí tá sok kal 

egy re ked ve zőbb fel té te lek szü let tek. 

A Film alap a film tör vény 2011-es mó do sí tá sá val jött lét re.24 Fon tos ga ran ci á lis 

vál toz ta tás volt, hogy míg a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít vány költ ség ve té si hát te re 

ko ráb ban év ről év re vál to zott, ad dig a Film alap a tör vény ál tal ga ran tált ál lan dó és 

ki szá mít ha tó be vé te li for rá sa a ha tos lot tó já ték adó já nak 80%-a.25 A Film alap mo zi -

ban be mu ta tás ra ke rü lő egész es tés já ték fil mek, do ku men tum fil mek és ani má ci ós 

fil mek el ké szí té sé hez nyújt pénz ügyi és szak mai tá mo ga tást a for ga tó könyv- és  

a filmtervfejlesztés, a gyár tás-elő ké szí tés, a gyár tás és egyes ese tek ben a fil mek 

meg je le né sé hez kap cso ló dó mar ke ting te vé keny ség te rü le tén. A Film alap 2011–2017 

kö zött for ga tó könyv- és filmtervfejlesztésre 640 mil lió fo rin tot, gyár tás-elő ké szí -

tés re össze sen 1,1 mil li árd fo rin tot, gyár tás ra 25 mil li árd fo rin tot, mar ke ting te -

vékeny ség re és egyéb tá mo ga tá si te vé keny ség re 1,4 mil li árd fo rin tot for dí tott. 

97

Kollarik Tamás: A film mint stratégiai ágazat

22     KOLLARIK-VINCZE: i. m. (2016), 67. 
 
23     2011. évi CLXIX. tör vény a moz gó kép ről szó ló 2004. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról. 
 
24     2011. évi CLXIX. tör vény a moz gó kép ről szó ló 2004. évi II. tör vény mó do sí tá sá ról. 
 
25     Film tör vény, 9/A. §. 



2017 vé gé ig össze sen 98 film (já ték film, do ku men tum film, ani má ci ós film), va la -

mint 39 vizs ga film el ké szí té sé hez já rult hoz zá.26 

A Ma gyar Mé dia Me ce na tú ra Prog ram pá lyá za ti rend sze rét szin tén 2011-ben 

hoz ta lét re az NMHH Mé dia ta ná csa. A prog ram két na gyobb egy ség ből áll: egy részt 

a mé dia szol gál ta tók mű kö dé si költ sé ge it, mű sza ki fej lesz té sét, mű so ra ik gyár tá sát 

tá mo ga tó, más részt a köz szol gá la ti cé lú te le ví zi ós, rá di ós és online tar tal mak gyár -

tá sát tá mo ga tó ún. fil mes pá lyá za tok ból.27 A Mé dia ta nács tá mo ga tá sá val a Me ce -

natú ra Prog ram 2011-es in du lá sa óta össze sen 3768 al ka lom mal 22,3 mil li árd Ft 

ér ték ben nyúj tott tá mo ga tást. A Mé dia ta nács 2540 al ka lom mal tá mo ga tott mé dia -

szol gál ta tó kat több mint 9,9 mil li árd fo rint ér ték ben, és 1341 fil mes és rá di ós al -

ko tás el ké szí té sé hez já rult hoz zá 12,4 mil li árd fo rint ér ték ben. 

A Mé dia ta nács tá mo ga tá sá val 2011 óta 43 te le ví zi ós be mu ta tás ra ké szült já ték -

film, 83 for ga tó könyv, 117 kis já ték film, 343 do ku men tum film, 232 is me ret ter jesz tő 

film, 161 ani má ci ós film és 30 ani má ci ós so ro zat, 19 tör té nel mi do ku men tum film, 

70 rá dió já ték, 156 online, le kér he tő tar ta lom ké szül(t) el, va la mint 54 al ka lom mal 

já rult hoz zá a Mé dia ta nács ad hoc for ga tás fi nan szí ro zá sá hoz.28 

Az új tá mo ga tá si rend szer ben szü le tett kor társ ma gyar fil mek a leg na gyobb nem -

zet kö zi fesz ti vá lo kon kép vi se lik Ma gyar or szá got, több száz ran gos fesz ti vál dí jat 

el hó dít va az el múlt évek ben. 

A Film alap tá mo ga tá sá val el ké szült al ko tá sok kö zött olyan fil mek van nak, mint 

az Oscar-díj jal és Golden Globe-bal ju tal ma zott Saul fia, amely hez 360 mil lió fo rint 

tá mo ga tást nyúj tott a Film alap, vagy az Arany Med ve-dí jas, Oscar-je lölt Test ről és 

lé lek ről Enyedi Il di kó ren de zé sé ben. Ani má ci ós al ko tá sok kö zül ki emel ke dik a Ruben 

Brandt, a gyűj tő, amely a Film alap 885 mil lió fo rin tos tá mo ga tá sá nak kö szön he tő -

en va ló sul ha tott meg, és szin tén sze re pelt idén az Oscar tí zes shortlistjén. 

A Me ce na tú ra Prog ram ke re té ben ké szült fil mek 1584 ma gyar és nem zet kö zi 

fesz ti vál ról 353 ran gos dí jat, el is me rést hoz tak el, köz tük 2017-ben De ák Kris tóf 

Min den ki cí mű film je a leg jobb élő sze rep lős rö vid film ka te gó ria Oscar-dí ját, leg -

utóbb pe dig Topolánszky Ta más Yvan CURTIZ cí mű film je nyer te meg a Mont re a li 

Film fesz ti vál fő dí ját, va la mint a Riviera International Film Festival leg jobb ren de zés 

dí ját.29 

A ha zai fil mek si ke rei mel lett a ma gyar film szek tor pár év le for gá sa alatt a szer -

viz ipar eu ró pai köz pont já vá is vált.30 Több száz nem zet kö zi pro duk ció vá lasz tot ta 

ha zán kat film for ga tá si hely szí nül az el múlt évek ben. Ez kö szön he tő töb bek kö zött 

a film tör vénnyel be ve ze tett, a nem zet kö zi fil mek szá má ra is el ér he tő köz ve tett tá -
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26     A Ma gyar Nem ze ti Film alap hon lap ján ta lál ha tó éves be szá mo lók össze sí té se alap ján. 
 
27     http://mecenatura.mediatanacs.hu/cikk/19 
 
28     Ma gyar Mé dia Me ce na tú ra Prog ram – Egy re több ér té kes film al ko tás. 
       http://nmhh.hu/cikk/187248/Ma gyar_Me dia_Mecenatura_Prog ram__Egy re_tobb_ertekes_filmalkotas 
 
29     5. Ma gyar Film hét ka ta ló gus (szerk. Gurugi Ág nes), Bp., 2019, 2. 
       https://issuu.com/magyarfilmhet/docs/fhet19_katalogus_vegleges2 
 
30     HUNDIC, Stjepan: 'Game of Thrones' to 'Spider-Man': Why Big TV and Film Productions Shoot in Eastern 

Europe. The Hollywood Reporter, 2019. 
       https://www.hollywoodreporter.com/lists/big-tv-film-productions-shoot-eastern-europe-1210700 



mo ga tá si rend szer nek, a fej lett ha zai inf rast ruk tú rá nak, a szak kép zett szakember -

gárdának és az eu ró pai vi szony lat ban is ki emel ke dő film igaz ga tá si há ló nak. Olyan 

fil mek ké szül tek az el múlt évek ben ha zánk ban rész ben vagy tel jes egész ben, mint 

a Terminátor 3. – A gé pek lá za dá sa, a Szár nyas fej va dász 2049, a Die Hard 4.0 – Leg -

drá gább az éle ted, a Men tő ex pe dí ció, va la mint szá mos hí res so ro zat is, mint a Borgiák 

vagy a Marco Polo. 

 

 

A ha zai film szek tor ered mé nyei szá mok ban31 
 

A ma gyar film ipar ered mé nye it nem csak a fesz ti vál dí jak és a min ket vá lasz tó holly -

wo o di pro duk ci ók, de a gaz da sá gi mu ta tók is alá tá maszt ják. Ugyan is míg a ma gyar 

film ipar mé re te 2003-ban alig ér te el a 3 mil li árd fo rin tot, ad dig 2018-ben már több 

mint 110 mil li árd fo rin tot köl töt tek el ha zánk ban.32 Azt, hogy ez mit je lent eu ró pai 

vi szony lat ban, azt az Eu ró pai Au di o vi zu á lis Ob szer va tó ri um az összes uni ós or -

szág ra ki ter je dő fel mé ré se szem lél te ti.33 A ta nul mány sze rint ugyan is 2013 óta  

a film ipar az eu ró pai or szá gok kö zül az or szág gaz da sá gá nak mé re té hez ké pest 

Magyar or szá gon já rul hoz zá leg na gyobb mér ték ben a GDP-nö ve ke dés hez. Míg az 

uni ós tag ál la mok ban a film ipar ban el köl tött pénz a gaz da ság szá má ra át la go san 
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31     A fe je zet a Ma gyar Nem ze ti Film alap hon lap ján el ér he tő Orientax adó ta nács adó cég elem zé sé nek fel -
hasz ná lá sá val ké szült. 

 
32     http://mnf.hu/hu/film ipar/1101-milliard-forintbol-keszultek-fil mek-magyarorszagon-2018-ban 
 
33     European Audiovisual Observatory: New report on the impact of fiscal incentive schemes on the pro -

duction of film and audiovisual works in Europe, Strasbourg, 6.2.2015. 
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1,6–3-szo ros be vé telt je lent, ad dig ez a szám Ma gyar or szá gon 3,24-sze res.34 Ez azt 

je len ti, hogy 1000 fo rint adó-visszatérítés ha zánk ban 3240 fo rint tal nö ve li a GDP-t. 

A film ipar tel jes kon junk tú ra ha tá sa még en nél is ma ga sabb, össze sen 12,4-sze res, 

va gyis 1000 fo rint adó-visszatérítés for má já ban nyúj tott tá mo ga tás – az in du kált 

ha tá so kat is fi gye lem be vé ve – 12 384 fo rint ke res let bő vü lést okoz a pi ac sze rep -

lő i nél. 

To váb bi be szé des ada to kat mu tat a Film alap meg ren de lé sé re az OrienTax füg -

get len adó ta nács adó és a Candole Partners ta nács adó cég ál tal 2017-ben ké szí tett 

át fo gó szak mai ta nul mány. Az elem zés az egyes pro duk ci ók költ ség ve té sé nek rész -

le tes elem zé sét kö ve tő en, va la mint az NMHH Nem ze ti Film iro da ál tal köz zé tett, 

álla mi tá mo ga tás ban ré sze sü lő fil mek adat bá zi sát, il let ve a NAV és a KSH sta tisz ti kai 

ada ta it ala pul vé ve ké szült, az aláb bi főbb meg ál la pí tá sok kal. 

A ta nul mány ki mu ta tá sai sze rint 1 mil li árd Ft adó-visszatérítés az ál la mi tá mo ga -

tás, va la mint 416 be áram ló kül föl di ke res let ré vén mind össze sen 555 mun ka hely 

lét re jöt tét se gí ti.35 Egy film nek nyúj tott adó-visszatérítés mel lett az ál lam ház tar tás 

szá má ra 31% be vé tel ke let ke zik, va gyis 1000 fo rint adó-visszatérítésre 1248 fo rint 

adó be vé tel jut. 

A tá gabb ér te lem ben vett film ipa ri fog lal koz ta tott ság 2017-re el ér te a 10 ezer 

főt. 2017-ben a kül föl di fil mek kel, a kop ro duk ci ós és a ma gyar al ko tá sok kal együtt -

vé ve össze sen 285 film gyár tá sát re giszt rál ták itt hon. 

Az OrienTax elem zői ti zen egy or szág, Bul gá ria, Cseh or szág, Hor vát or szág, Ír or szág, 

Len gyel or szág, Lit vá nia, Ma gyar or szág, Szer bia, Szlo vá kia, Szlo vé nia és Ro má nia 

film ipa rát ha son lí tot ták össze, amely ben meg vizs gál ták, hogy amennyi ben lé te zik, 

mi lyen az adott or szág tá mo ga tá si rend sze ré nek ha té kony sá ga és mér té ke. Ezen kí -

vül fi gye lem be vet ték a po li ti kai kör nye ze tet, az át la gos ár- és bér szín vo na lat,  

a de vi za sta bi li tást, va la mint a ren del ke zés re ál ló film ipa ri inf rast ruk tú rát és a nyelv -

is me re tet. 

A ta nul mány ban meg vizs gált ti zen egy or szág kö zül Ma gyar or szág film ipa ra a leg -

ver seny ké pe sebb a kül föl di pro duk ci ók for ga tá si hely szí né nek ki vá lasz tá sa kor.  

A lis ta má so dik he lyé re Ír or szág, a har ma dik ra Cseh or szág ke rült. Ma gyar or szág 

jelen tős versenyelőnnyel ren del ke zik a tá mo ga tá sok mér té ké ben és ha té kony sá gá -

ban, va la mint a film ipa ri inf rast ruk tú ra fej lett sé gé ben is.36 

Az elem zés alap ján a film ipa ri ver seny ké pes sé gi élbolyba Ma gyar or szág, Ír or szág 

és Cseh or szág ke rült. Ezen or szá gok kö zött csak né hány pont nyi kü lönb ség van. 

Ma gyar or szág je len leg va la me lyest ver seny előny ben van két leg fon to sabb ri vá li -

sá hoz ké pest, és je len tő sen meg el őzi a töb bi nyolc vizs gált or szá got. 

Ma gyar or szág je len tős versenyelőnnyel ren del ke zik a tá mo ga tá sok mér té ké ben és 

ha té kony sá gá ban, va la mint a film ipa ri inf rast ruk tú ra fej lett sé gé ben, utób bi te rü le ten 

is leg fel jebb csak Cseh or szág ren del ke zik ha son ló fej lett ség gel. Az ár- és bér szín -
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vo nal te kin te té ben ha zánk a kö zép me zőny ben sze re pel, a fő ri vá lis Cseh or szág hoz 

ké pest né mi leg ver seny ké pe sebb. A po li ti kai és sza bá lyo zá si kör nye zet vo nat ko zá -

sá ban – vi lág ban ki ada tok alap ján – Ma gyar or szág a köz vet len ri vá li sá tól, Cseh or -

szág tól és Ír or szá gtól kis sé le ma rad. Nyelv is me ret szem pont já ból sze re pelt leg -

rosszabbul ver seny tár sai kö zött Ma gyar or szág, itt csak a la kos ság 20%-a be szél – 

az Eurobarometer 2012-es fel mé ré se sze rint – leg alább tár sal gá si szin ten an go lul, 

ez töb bek közt ta lán an nak is be tud ha tó, hogy a ver seny tár sa ink hoz ké pest Ma -

gyar or szá gon több fil met szink ro ni zál nak. Ma gyar or szág össze sí tett el ső he lye zé se 

an nak is kö szön he tő, hogy bár a szem pon tok ki sebb ré szé ben sze re pelt az el ső 

helyen, a nyelv tu dást le szá mít va szin te min den té nye ző ese tén át la go san vagy 

afelett tel je sí tett.37 

A je len tés az ered mé nyek tag la lá sa kap csán ki fej tet te, hogy Ma gyar or szá gon az 

el múlt né hány év ben több olyan in téz ke dés szü le tett, amely se gí tet te a je len le gi 

ver seny ké pes sé gi po zí ció el éré sét. A köz vet len tá mo ga tást nyúj tó szer ve ze tek átlát -

ha tó mó don, meg fe le lő for rás sal mű köd tek, je len tő sen ja vult a gyár tá si költ ség ve -

té sek át lát ha tó sá ga, a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak tisz ta sá ga. Ez zel pár hu za mo -

san vissza szo rult a film ipar ban a ko ráb ban ta pasz talt erős kor rup ci ós ha tás, en nek 

kö szön he tő en a kül föl di pro duk ci ók na gyobb bi za lom mal vá laszt ják for ga tá si hely -

szí nül Ma gyar or szá got. Az ön kor mány za ti te rü let fog la lá si dí jak egy sé ge sed tek, 
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amely a sza bá lyo zá si kör nye zet ben je len tős ja vu lást ho zott. Szin tén meg ha tá ro zó 

elem, hogy nagy ság ren dek kel töb ben dol goz nak a film ipar ban a ko ráb bi ak hoz ké pest, 

a film ipar gaz da sá gi je len tő sé ge sok szo ro sá ra nőtt, fon tos gaz da sá gi té nye ző vé vált. 

Az elem zés egyik leg fon to sabb meg ál la pí tá sa, hogy a fil mes tá mo ga tá si rend szer 

ma az egyet len tá mo ga tá si for ma Ma gyar or szá gon, amely mű kö dé se ré vén ki mu -

tat ha tó an és már rö vid tá von pro fi tot ter mel a nem zet gaz da ság nak. 

 

 

A film tá mo ga tá si rend szer vál to zá sai 
 

A ver seny előny meg tar tá sá hoz és eset le ges to váb bi nö ve lé se ér de ké ben a kö vet -

ke ző vál to zá sok zaj lot tak le a szek tor ban. 

2018 nya rá tól 25-ről 30 szá za lék ra nőtt a film szak mai köz ve tett tá mo ga tás 

mér té ke. A vál toz ta tás cél ja az volt, hogy a ma gyar film ipar meg őriz ze ve ze tő po -

zí ci ó ját, to vább nö vel je ver seny ké pes sé gét az eu ró pai film gyár tás ban. A meg emelt 

ál la mi tá mo ga tás a ki sebb költ ség ve té sű, ma gyar kul tú rát, tör té nel met be mu ta tó 

film al ko tá sok meg va ló su lá sát is elő se gí ti. A tá mo ga tás mér té ké nek eme lé sét az 

Euró pai Bi zott ság 2024. de cem ber 31-ig jó vá hagy ta.38 A szak ok ta tás fej lesz té sé vel, 

a stáb ka pa ci tás bő ví té sé vel mind ezen fe lül a Film alap to váb bi hang súlyt he lyez 

arra, hogy ma gyar szak em be rek na gyobb hoz zá adott ér té kű szol gál ta tást tud ja nak 

nyúj ta ni. Fon tos cél ki tű zés, hogy a sza bá lyo zá si kör nye ze tet a film ipar ban és ál ta -

lá nos ság ban fo lya ma to san az igé nyek hez ala kít sa a jog al ko tó, amely kap csán az 

en ge dé lye ző ha tó sá gok ré szé ről még in kább se gí tő együtt mű kö dést kell ki ala kí ta ni. 

A film tör vény 2018 de cem be ri mó do sí tá sa ér tel mé ben az Or szág gyű lés ezen túl 

lét re hoz ta a „Te le ví zi ós Film Me ce na tú rát, egy el kü lö ní tett pénz ala pot, amely nek fel ada -

ta a mé dia szol gál ta tás ban be mu ta tás ra szánt, [...] köz szol gá la ti cél meg va ló su lá sát 

szol gá ló film al ko tá sok és film so ro za tok tá mo ga tá sa”.39 

A ja vas lat in do ko lá sa sze rint az el múlt idő szak ban meg erő sö dött a ma gyar film -

gyár tás tá mo ga tá sá nak rend sze re, amely nek ha té kony sá gát a ha zai film al ko tá sok 

nem zet kö zi si ke rei is vissza iga zol ják. Ez a je len tős elő re lé pés min de nek előtt az el -

sőd le ge sen film szín há zi be mu ta tás ra szánt film al ko tá sok te rén ta pasz tal ha tó, ugyan -

ak kor ha son ló an in do kolt más, a ma gyar film gyár tás ban szin tén nagy ha gyo mánnyal 

ren del ke ző fil mes mű fa jok (pél dá ul tör té nel mi te le ví zi ós fil mek és film so ro za tok) 

meg erő sí té se. A pénz alap lét re ho zá sá nak cél ja, hogy az el sőd le ge sen mé dia szol gál -

ta tás ban va ló köz zé té tel re szánt fil mek és film so ro za tok gyár tá sá nak tá mo ga tá sát 

elő moz dít sa, biz to sít va ez zel, hogy az ál lam pol gá rok le he tő leg szé le sebb kö ré hez 

jut has sa nak el ér té kes, töb bek kö zött a ma gyar tör té nel mi múl tat és kul tú rát be mu -

ta tó film al ko tá sok. A tör vény ja vas lat ar ra a meg győ ző dés re épül, hogy ez a cél ak kor 

ér he tő el a leg ha té ko nyab ban, ha a meg lé vő tá mo ga tá si rend szer olyan új elem mel 
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do sí tá sá ról. 
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egé szül ki, amely a te le ví zi ós fil mek gyár tá sá nak tá mo ga tá sá ra sza ko sod va ki fe je -

zet ten e mű faj sa já tos sá ga i ra szab hat ja fi nan szí ro zá si rend jét.40 

A Me ce na tú ra jo gi sze mély, ke ze lő je a Te le ví zi ós Film kol lé gi um. A Me ce na tú ra 

tá mo ga tás po li ti ká ját, üz le ti ter vét és éves be szá mo ló ját a Te le ví zi ós Film kol lé gi um 

ha tá roz za meg, és a Mé dia ta nács hagy ja jó vá. A Me ce na tú ra költ ség ve té sét – az 

NMHH költ ség ve tés mel lék le te ként – az Or szág gyű lés hagy ja jó vá. A Me ce na tú ra 

ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya it a Te le ví zi ós Film kol lé gi um ha tá roz za meg.41 

A Te le ví zi ós Film kol lé gi um öt tag ból ál ló tes tü let. El nö két a Mé dia ta nács el nö ke 

je lö li ki öt év re. A Te le ví zi ós Film kol lé gi um tag ja it a Kor mány ren de le té ben meg ha -

tá ro zott mi nisz te rek de le gál ják öt év re. A Te le ví zi ós Film kol lé gi um tag jai a film -

művé szet te rü le tén jár tas, szé les kör ben el is mert szak em be rek kö zül je löl he tők, 

de le gál ha tók. A szer ve zet fel állt, és 2019. de cem ber 31-én szűnt meg. 

 

 

Konk lú zió 
 

Mint lát hat tuk, a ha zai film ipar és film tá mo ga tás sza bá lyo zá si és in téz mé nyi struk -

tú rá ja ko moly vál to zá son és fej lő dé sen ment ke resz tül az el múlt évek ben. A gaz -

da sá gi ada tok ból és a fesz ti vál si ke rek ből is lát ha tó, hogy a film szek tor nap ja ink ban 

fény ko rát éli Ma gyar or szá gon, ahol re kord szá mú pro duk ció ké szül. A film ipar az el -

múlt évek ben meg sok szo roz ta mé re tét és ha zánk stra té gi ai ága za tá vá nőt te ki ma -

gát, a leg na gyobb mér ték ben hoz zá já rul va az or szág GDP-nö ve ke dé sé hez egész 

Eu ró pá ban. Több egymástól füg get len szak elem zés is alá tá maszt ja, hogy az el múlt 

évek re form jai ko moly ver seny ösz tön ző ha tás sal vol tak a szek tor ra, amely nem 

csak re gi o ná lis szin ten, de eu ró pai uni ós lép ték kel is té nye ző vé tet te ha zán kat  

a film pi a con. Eb ben el évül he tet len sze re pe van az újon nan ki épült ha zai film igaz -

ga tá si in téz mé nyi há ló nak, va la mint a transz pa rens ága za ti sza bá lyo zás nak. Összeg -

zés ként meg ál la pít ha tó, hogy az el múlt évek ben fel épí tett ma gyar tá mo ga tá si 

 rendszer át te kint he tő, il lesz ke dik az unió sza bá lyo zá si rend sze ré hez. A gyár tás 

szem pont já ból ta lán a leg fon to sabb, hogy a köz ve tett és köz vet len ma gyar ál la mi 

for rá sok feszhasználásával akár 100%-os, te hát tel jes in ten zi tá sú fi nan szí ro zást is 

kap hat nak a ma gyar fil mek. 

Ah hoz azon ban, hogy a ha zai film ipar kon junk tú ra ha tá sa meg ma rad jon, a jog al -

ko tó nak és a tá mo ga tá si in téz mé nyek nek is fo lya ma to san újí ta ni kell a ma gyar film -

tá mo ga tás rend sze rén. Aho gyan a pi a ci vi szo nyok vál toz nak, úgy szük sé ges a szek -

tor nak is eze ket a vál to zá so kat fo lya ma to san kö vet nie. Le szö gez he tő azon ban, hogy 

az ál lam lé pést tud tar ta ni a nem zet kö zi pi ac ál tal dik tált tem pó val, és min den esély 

meg van rá, hogy a kö vet ke ző évek ben is ma gyar si ke rek től le gyen han gos a nem -

zet kö zi saj tó. 
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Jarjabka Ákos – Kuráth Gab ri el la 

A mű vé sze ti al ko tá sok sze re pe 
Avagy egy ju bi le u mi pro jekt nek le het hosszú tá vú ha tá sa a fel ső ok ta tás ban?1 
 

 

Be ve ze tés 
 

A ta nul mány ban a Pé csi Tu do mány egye tem eu ró pai mér ték kel is je len tős Ju bi le um 

650 pro jekt je ke rül be mu ta tás ra, kü lö nös te kin tet tel a meg va ló sult mű vé sze ti al ko -

tá sok ra. A pro jekt alap ját az je len tet te, hogy V. Or bán pá pa 1367. szep tem ber 1-jén 

kelt ok le ve lé ben en ge dé lyez te Nagy La jos ki rály nak a pé csi egye tem meg ala pí tá sát. 

A cél a ha zai fel ső ok ta tás meg ün nep lé se volt, ez zel pár hu za mo san a PTE erő sí -

te ni kí ván ta a ha zai és nem zet kö zi imázsát, il let ve nö vel ni az egye te mi iden ti tás -

tu da tot és el kö te le zett sé get a mun ka tár sak ban, va la mint a hall ga tók ban. Az így a le -

zaj lott 650 éves ala pí tá si év for du ló mél tó meg ün nep lé se nem csak Pécs, de a ma gyar 

kul tú ra és ok ta tás ügy ki emel ke dő ese mény so ro za ta is volt. 

A ta nul mány ban ar ra a kér dés re ke res sük a vá laszt, hogy a ju bi le u mi pro jekt hez 

kö tő dő, meg va ló sult mű vé sze ti al ko tá sok mi lyen mó don tá mo gat ták, il let ve tá mo -

gat ják ma is a ha zai fel ső ok ta tást, és azon be lül a pé csi egye te met. Ezért a tanul -

mány első részében bemutatjuk a projekt főbb paramétereit (alapelvek, főbb célok, 

szervezeti megvalósítás, főbb eszközök és eredmények), majd a megvalósult mű -

vé szeti alkotásokat és hatásukat elemezzük. Végül összegezzük, hogy a művészet 

a maga szimbolikájával hogyan tudja időszakokon át nyúlóan támogatni a felső ok -

ta tási intézmény által kitűzött célokat. 

 

 

Pé csi Tu do mány egye tem ju bi le u mi pro jekt: alap el vek és szer ve ze ti meg va ló sí tás 
 

Ma a Pé csi Tu do mány egye tem ha zánk egyik leg na gyobb egye te me, a Dél-Du nán túl 

tu dás köz pont ja, ki ter jedt ok ta tá si kí ná la tá val messze meg ha lad ja Pécs ha tá ra it, 

Szek szár don önál ló ka ra, Ka pos vá ron, Szom bat he lyen és Za la e ger sze gen je len tős 

kép zé si prog ram ja mű kö dik (1. táb lá zat). 

Az egye tem klasszi kus ér té ke ket kép vi sel, ugyan ak kor si ke re sen kell al kal maz -

kod nia a je len és a jö vő ki hí vá sa i hoz; ezt tá mo gat ják az in téz mény fej lesz té si terv ben 

rög zí tett stra té gi ai cé lok és a kö vet ke ző idő szak ban ki emel ten ke ze len dő stra té gi ai 

irá nyok meg ha tá ro zá sa. 
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1      Je len ta nul mányt a szer zők a pé csi egye tem ala pí tás 650. év for du ló ja em lé ké nek szen te lik. Kü lön kö -
szö net Bódis Jó zsef rek tor úr nak és Zel ler Gyu lá nak, a Ju bi le um 650 pro jekt fe le lős rektorhelyet te sé nek 
a tá mo ga tá sá ért. 



Alap el vek 
 

Az ün nep ség so ro zat cél ja, hogy min den ma gyar em ber ré sze se le hes sen a tu do -

mány, az ok ta tás és a mű ve lő dés mél tó meg ün nep lé sé nek. 

A Ma gyar Or szág gyű lés pe dig az el ső ma gyar egye tem ala pí tá sá nak 650 éves 

év for du ló ja al kal má ból szep tem ber 1. nap ját a ma gyar fel ső ok ta tás nap já vá, a pé csi 

egye tem ala pí tás em lék nap já vá nyil vá ní tot ta.2 

A PTE Ju bi le u mi Prog ram 650 ese mény so ro zat alap ve tő cél ja 

– a PTE ha zai és nem zet kö zi hír ne vé nek je len tős eme lé se, va la mint 

– az egye te mi iden ti tás tu dat erő sí té se az ok ta tók ban, a ku ta tók ban, a dol go zók -

ban és a hall ga tók ban egya ránt. 

A kon cep ció lé nye ge a part ner ség, a cél mi nél több part ner szer ve zet be vo ná sa az 

együtt mű kö dés be, amely te vé keny sé ge ket az egye tem köz pon ti lag ko or di nált. 

En nek ér de ké ben 

1. a ju bi le u mi prog ram so ro za tot 

2. vá ro si és or szá gos kom mu ni ká ci ós kam pány kí sér te, ame lye ket 

3. kü lön le ges em lék tár gyak, mű vé sze ti al ko tá sok tet tek em lé ke ze tes sé. 
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2      Ma gyar Köz löny. Az Or szág gyű lés 6/2016. (IV. 5.) OGY ha tá ro za ta a ma gyar fel ső ok ta tás nap já ról, 2016, 
46. sz., 4208. 

1. táblázat: A Pécsi Tudományegyetem számokban

A Pécsi Tudományegyetem 

Karok száma (db)                                                       10 

Hallgatók száma (fő)                                                20 000 

Külföldi hallgatók száma (fő)                                4500 

Külföldi partneregyetemek száma (db)             500 

Képzési kínálatok száma (db)                                300 

Doktori iskolák száma (db)                                     22 

Kutatóegyetem                                                          Szentágothai János Kutatóközpont, több kutatási centrum 

Forrás: PTE honlap, www.pte.hu, letöltés: 2019. május 20.



A meg va ló sí tó szer ve zet 
 

A pro jekt le bo nyo lí tá sá nak főbb el ve it a pro jektala pí tó do ku men tum (PAD) rög zí tet te3, 

en nek ér tel mé ben többszin tű, ún. funk ci o ná lis pro jekt szer ve zet4 jött lét re. A PAD 

de fi ni ál ta a pro jekt szer ve ze ti sze rep lők mun ka- és ha tás körmeg osz tá sát.5 

A pro jek tet a pro jektirá nyí tó bi zott ság (PIB) irá nyí tot ta, a PIB mun ká ját a pro -

jekt fel ügye lő bi zott ság (PFB) fel ügyel te. 

A szak mai te vé keny sé get a ku ra tó ri um se gí tet te, amely a ha zai köz- és gaz da -

sá gi élet meg ha tá ro zó szer ve ze te i nek és tes tü le te i nek kép vi se lő i ből ál ló stra té gi ai, 

ta nács adó tes tü let ként mű kö dött. 

A pro jekt ele mek meg va ló su lá sát, a tel jes szak mai ko or di ná ci ót a ju bi le u mi pro -

jekt iro da (JPI) se gí tet te, a kom mu ni ká ci ó ért a mar ke tingosz tály, a nem zet kö zi kap -

cso la to kért a kül ügyi igaz ga tó ság fe lelt.6 

A pro jekt funk ci o ná lis te rü le tei kö zül ki emelt volt a je len tő sé ge a köz be szer zé si, 

a jo gi, a pénz ügyi, va la mint a kom mu ni ká ci ós te rü le tek nek. Ezen te rü le te ken mun ka -

cso por tok lát ták el az egyes pro jek tek ope ra tív fe la da ta it. A pro jekt me nedzs ment 

pénz ügy tech ni kai, a be szer zé si, jo gi, mű sza ki meg va ló sí tá si te vé keny sé ge ket és  

a fenn tar tó fe lé irá nyu ló je len tés té telt a kan cel lá ria érin tett egy sé gei vé gez ték ki -

ne ve zett pro jekt me ne dzser ve ze té sé vel. 

 

 

Ju bi le u mi prog ram so ro zat – Ese mény kon cep ció 
 

Az ese mény kon cep ció ki dol go zá sa so rán a kul tu rá lis ér té kek köz ve tí té se, meg őr zé -

se, a ha gyo má nyok hang sú lyo zá sa, ez zel összeg füg gés ben a ma gyar fel ső ok ta tás, 

va la mint a PTE ha zai és nem zet kö zi sze re pé nek erő sí té se fo gal ma zó dott meg cél -

ként. Az ese mé nyek kö zött tu do má nyos, kul tu rá lis, ok ta tá si és in no vá ci ós ele mek 

is meg ta lál ha tó ak, va la mint az ese mé nyek ki emelt cél ja volt a mű vé sze ti al ko tá sok 

mél tó be mu ta tá sa a nagy kö zön ség szá má ra. 

 

Az ese mény kon cep ció há rom szin ten va ló sult meg: 

1. ki emelt (ún. köz pon ti) ese mé nyek, ame lyek fi nan szí ro zá sa tel jes egé szé ben ju bi -

le u mi ke ret ből tör tént vagy ki emelt té má juk mi att ke rül tek be eb be a tá mo ga tott 

ka te gó ri á ba, 

2. tá mo ga tott (ún. ju bi le u mi pá lyá za ti) ese mé nyek, ame lyek tá mo ga tást kap tak a meg -

va ló sí tás hoz, 

3. csat la ko zó (ún. tár sult) ese mé nyek, ame lyek a ju bi le u mi ar cu la tot hasz nál hat ták. 
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3      PTE Ju bi le um 650 pro jekt, PAD. Pécs, Pé csi Tu do mány egye tem, 2016. 
 
4      JARJABKA Ákos: Pro jekt me nedzs ment-is me re tek I. Pécs, Pé csi Tu do mány egye tem Köz gaz da ság tu do má -

nyi Kar, Carbocomp, 2008; JARJABKA Ákos: Pro jekt me nedzs ment-is me re tek II., Pécs, Pé csi Tu do mány -
egye tem Köz gaz da ság tu do má nyi Kar, Carbocomp, 2009. 

 
5      PTE Ju bi le um 650 pro jekt, PAD. Pécs, Pé csi Tu do mány egye tem, 2016, 4. 
 
6      PTE Ju bi le um 650 pro jekt, PAD. Pécs, Pé csi Tu do mány egye tem, 2016, 4. 



A Pé csi Tu do mány egye tem 2015-ben bel ső pá lyá za tot írt ki a ju bi le u mi ren dez vény -

so ro zat cél ja i hoz iga zo dó ese mé nyek, kez de mé nye zé sek meg szer ve zé sé re, tá mo ga -

tá sá ra „PTE-Prog ra mok a 650 éves ju bi le um je gyé ben” cím mel két prog ram tí pus ban 

(szak mai és tu do má nyos prog ra mok, kul tu rá lis, sport-, hall ga tói prog ra mok). 

A pá lyá za tok so rán és a pro jektirányí tó bi zott ság ál tal jó vá ha gyott kon cep ció 

alap ján össze sen 137 prog ra mot fo ga dott el, ame lyek meg va ló sí tá sa is meg tör tént 

2016–2017-ben. Össze sen a köz pon ti lag ko or di nált ren dez vé nyek kel együtt 650 nap 

alatt 153 ren dez vény zaj lott a pro jekt ke re té ben. 

 

 

Re gi o ná lis és or szá gos kom mu ni ká ci ós kam pány 
 

Mi vel a PTE tra dí ci ói el le né re má ra igen sok szí nű in téz ménnyé vált, így a kom mu ni -

ká ci ós stra té gia köz pon ti ele me volt, hogy a tra dí ci ók mel lett a len dü le tet, az in no -

vá ci ót is hang sú lyoz zuk, min dezt egy kü lön le ges at mosz fé rá jú és kul tú rá jú vá ros -

ban. A re gi o ná lis és or szá gos kam pány so rán ki emel tük, hogy in téz mé nyünk nagy 

múl tú, ugyan ak kor meg fe lel a kor ki hí vá sa i nak, po zi tív ha tást gya ko rol a tár sa dal mi 

gon dol ko dás mód ra, jel lem ző rá a tár sa dal mi fe le lős ség vál la lás.7 

Az elő ze tes in téz mé nyi fel mé ré sek8 alap ján lát ha tó volt, hogy az in téz mény köz -

vet len von zás kör ze té ben más cé lo kat kell ki tűz ni, ezért te rü le ti leg két, ugyan ak kor 

egymásra épü lő in teg rált kom mu ni ká ci ós kam pány ter ve zé se tör tént9: 

– Vá ro si és ré gi ós kam pány cél: a ré gió, ki emel ten Pécs vá ros szá má ra meg is mer -

tet ni azt a kü lön le ges tör té nel mi örök sé get, amely nek gyö ke re i ből ki ala kult  

a mai mo dern pé csi egye tem. Be mu tat ni a PTE tör té ne tét, ér té ke it, tu do má -

nyos/in no vá ci ós tel je sít mé nyét. 

– Or szá gos és nem zet kö zi kam pány cél: a ma gyar la kos ság, a nem zet kö zi és a ha zai 

tu do má nyos, ok ta tá si szfé ra és a di asz pó ra, ki emel ten a ha zai fi a tal cél cso port 

és a vég zett hall ga tók szá má ra a ter ve zett ese mé nyek nép sze rű sí té sén ke resz -

tül meg is mer tet ni a ma gyar fel ső ok ta tás és a PTE tör té ne tét, tra dí ci ó it, tu do -

má nyos/in no vá ci ós tel je sít mé nyét. 

Mot tó: Aki ide jár(t) kü lön le ges nek, egye di nek (el ső nek) érez he ti ma gát, akit meg érin -

tett a hely szel le me, aki büsz ke az in téz mé nyé re. 

A fen ti ek kel össz hang ban a ha vi kom mu ni ká ci ós fó kusz te rü le tek is ki dol go zás ra 

ke rül tek az aláb bi ak sze rint (2. táb lá zat). 
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7      Ju bi le u mi kom mu ni ká ci ós be szá mo ló. Pécs, Pé csi Tu do mány egye tem, 2018. 
 
8      KURÁTH Gab ri el la – JARJABKA Ákos – TARRÓSY Ist ván: Vonz erő fej lesz tés le he tő sé gei a fel ső ok ta tás ban, 

avagy egy ju bi le u mi pro jekt me ne dzse lé se = Mar ke ting és Me nedzs ment, 2018, 52. évf., 1. sz., 5–16. 
 
9      Ju bi le u mi kom mu ni ká ci ós terv. Pécs, Pé csi Tu do mány egye tem, 2017. 



A pro jekt önál ló ar cu lat tal ren del ke zett, amely egy ko ráb bi ju bi le u mi ar cu la tot, az 

Er zsé bet Tu do mány egye tem Pécs re köl tö zé sé nek 90. év for du ló ja kap csán ter ve zett 

ar cu la tot je le ní ti meg új ra gon dolt for má ban a PTE alap ar cu la tá val össz hang ban.  

A több mint 50 elem ből ál ló egy sé ges ar cu la ti rend szert a részt ve vő egye te mi egy -

sé gek és a kon cep ció alap ján a part ne rek is hasz nál ták a kö zös kom mu ni ká ció jegyé -

ben. A mű vé sze ti al ko tá sok kom mu ni ká ci ó ja so rán is ezt az ar cu la tot al kal maz tuk. 

A kom mu ni ká ci ós kam pány alatt, ame lyet klasszi kus ATL-kam pány is ki egé szí tett, 

a kü lön le ges al ko tá sok is ki emelt sze rep hez ju tot tak, be mu ta tás ra ke rül tek. Így pél -

dá ul az or szá gos kom mu ni ká ció nyi tó saj tó ese mé nyét Bu da pes ten a Nyu ga ti pá lya -

ud va ron a PTE ju bi le u mi vo nat be mu ta tá sá val in dí tot tuk (1. áb ra), amely a PTE jubi -

le u mi ar cu la ti ele me i nek fel hasz ná lá sá val ké szült. 
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2. táblázat: A jubileumi évre vonatkozó kommunikációs fókuszok

Hónap                   Kommunikációs fókusz 2017. év 

Január                   Indul a jubileumi év  

Február                 Felsőoktatás szerepe – Magyarország első egyeteme 

Március                Nemzetköziesítés 

Április                    Hallgatóorientáció, érzékeny egyetem 

Május                    Regionális szerep, híres alumnik 

Június                    Történelem, kultúra 

Július                     PTE-életérzés 

Augusztus            Sport 

Szeptember         Ünnep – Együtt ünnepel a város és az ország 

Október                Innováció 

November            Tudomány 

December            A jövő – MVP felvezetése 

Forrás: Jubileumi kommunikációs terv. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2017.



Kü lön le ges em lék tár gyak, mű vé sze ti al ko tá sok 
 

A ju bi le u mi ün nep ség so ro za tot kü lön le ges em lék tár gyak, mű vé sze ti al ko tá sok tet ték 

em lé ke ze tes sé, ame lye ket – mint már je lez tük – ese mé nye ken és a kom mu ni ká ci ós 

kam pány so rán mu tat tunk be. 

Ki emelt je len tő ség gel bírt az elő ké szí tés, ezért a PIB és a pro jekt le bo nyo lí tói az 

aláb bi ak sze rint meg ha tá roz ták a főbb cé lo kat, az elő ké szí tés te rü le te it, a pá lyáz -

ta tás fo lya ma tát, va la mint a le bo nyo lí tás főbb te rü le te it. 

 

Ju bi le um és a mű vé szet – Cé lok, le he tő sé gek 

– A ju bi le um hoz kap cso ló dó ma ra dan dó ér ték lét re ho zá sa. 

– Az al ko tá sok a szimbólumrendszerükkel ki fe je zik azo kat a cé lo kat, ame lye ket az 

egye tem a ren dez vény so ro zat tal köz ve tí te ni kí vánt. 

 

Ju bi le um és a mű vé szet – Pá lyáz ta tás, a fo lya mat 

– Mű vé sze ti pá lyá za tok ki írá sa, együtt mű köd ve a PTE Mű vé sze ti Kar ok ta tó i val, 

szak ér tő i vel. 

– El ső sor ban a PTE-hez kö tő dő mű vé szek fel ké ré se. 

– Hall ga tói öt let pá lyá zat ki írá sa. 

 

 

Mű vé sze ti al ko tá sok – A meg va ló sí tás 
 

A meg va ló sí tás so rán meg ha tá ro zás ra ke rül tek a nyer tes és tá mo ga tás ra jo go sult 

főbb al ko tá sok, il let ve együtt mű kö dés ke re té ben pon to san de fi ni á lás ra ke rült a le -

bo nyo lí tás mód ja, a fe le lős szer ve zet meg ne ve zé se. A ta nul mány ter je del mi ke re tei 
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1. ábra: Jubileumi mozdony, tervezte: Aknai Péter

Forrás: Jubileum 650 kommunikáció. Jubileum 650 projektek: https://marketing.pte.hu/jubileum_650_projektek



mi att nem tö re ked het tünk a tel jes kör be mu ta tá sá ra, ezért ki vá lasz tot tunk hat-hat, 

a PIB és a mű vé sze ti szak ér tő ink ál tal tá mo ga tott al ko tást, ame lyet rö vi den be mu -

ta tunk. 

A ju bi le u mi pro jekt ben meg va ló sí tott al ko tá sok tel jes kö re a ju bi le u mi hon la -

pon10 el ér he tő. 

 

1. Ze nei al ko tá sok, fil mek (2–7. áb ra) 

– Carl Orff: Carmina Burana (Mű vé sze ti Kar Ze ne mű vé sze ti In té zet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ke resz te si Jó zsef Med ve vár, avagy tra gi ko mé dia a pan nó ni ai Já nos püs pök vég ső 

fu tá sá ról és el ra gad ta tá sá ról cí mű da rab ja (Janus Egye te mi Szín ház, ős be mu ta tó) 
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10     Ju bi le um 650 kom mu ni ká ció. www.ju bi le um.pte.hu, http://mar ke ting.pte.hu/ju bi le um_650_kommunikacio, 
www.pte.hu 

2. ábra: Carl Orff: Carmina Burana, plakát 

Forrás: Jubileumi honlap: https://jubileum.pte.hu

3. ábra: A Medvevár jelenete, 

Janus Egyetemi Színház, 

ősbemutató 

Forrás: PTE-honlap: www.pte.hu



– Ha lott Pénz: Ott hon cí mű dal, szer zők: Járai Márk és Marsalkó Dá vid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vaj da Já nos: Te Deum (ős be mu ta tó), Egye te mi Kó rus, Pé csi Egye te mi Ze ne kar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– A Pa rázs a szív nek cí mű nagy já ték film  

és DVD, ren de ző: dr. Vá mos Zol tán 
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4. ábra: Halott Pénz-koncert, 

Pécs, 2017. szeptember 2. 

(Széchenyi tér) 

Forrás: Jubileumi honlap: https://jubileum.pte.hu

6. ábra: Parázs a szívnek, plakát 

Forrás: Jubileum 650 kommunikáció. 
Jubileum 650 projektek: https://marketing.pte.hu/jubileum_650_projektek

5. ábra: Te Deum (ősbemutató) 

Forrás: Jubileumi Krónika



– Va la ha ma da rak vol tunk – Mű vé sze tek ta lál ko zá sa, ci gány me se tánc est (Gand hi 

Gim ná zi um Köz hasz nú Nonprofit Kft. és a PTE Tánc együt tes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tárgyiasult em lé kek (8–13. áb ra) 

– Vissza szám lá ló: PTE Mű vé sze ti Kar, pá lyá zók: Hartung Ba lázs és Látrányi Pé ter 

(ter ve ket ké szí tet ték), ki vi te le ző: Vasváry-Ná dor Nor bert 
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7. ábra: Valaha madarak voltunk 

– Művészetek találkozása, 

cigány mesetáncest 

Forrás: Jubileumi honlap: https://jubileum.pte.hu

8. ábra: Visszaszámláló (időgép) 

Forrás: PTE Instagram: 
https://www.instagram.com/pte1367/



– Res ta u rált szekkó, Boromisza Pé ter fes tő res ta u rá tor al ko tá sa és új fa li kép az au lá -

ban, Mauks Zol tán és Dittrich Csil la mű vész há zas pár al ko tá sa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Nagy La jos ki rály és Vil mos püs pök, szo bor kom po zí ció, Kotormán Nor bert szob -

rász mű vész al ko tá sa 
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9. ábra: Dr. Halasy-Nagy József-

aula szekkó és új falikép 

Forrás: Jubileumi honlap: https://jubileum.pte.hu

10. ábra: Nagy Lajos király 

és Vilmos püspök, szoborkompozíció 

Forrás: PTE Instagram: https://www.instagram.com/pte1367/



– MNB–PTE-em lék érem: a Ma gyar Nem ze ti Bank az egye tem ala pí tá sá nak 650. 

évfor du ló ja előtt tisz te leg ve 10 000 fo rin tos ezüst és 2000 fo rin tos szí nes fém 

em lé kér mét bo csá tott ki. A Pé csi Tu do mány egye tem-em lék ér mék ha zánk tör vé -

nyes fi ze tő esz kö zei, de nem for gal mi cé lo kat szol gál nak. Az ezüst és a szí nes fém 

em lék ér mék ér me ké pi leg azo no sak, csak ér ték jel zé sük ben tér nek el. Ter ve ző jük 

Sza bó Vi rág szob rász mű vész. Az em lék ér mé ket ver te és for gal maz za: Ma gyar 

Pénz ve rő Zrt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Aka dé mi ku sok fa la, a PTE Mű vé sze ti Kar al ko tá sa prof. dr. Nagy Már ta ve ze té sé vel 
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11. ábra: MNB–PTE-emlékérem 

Forrás: MNB-honlap: https://www.mnb.hu

12. ábra: Akadémikusok fala 

Forrás: Jubileumi honlap: https://jubileum.pte.hu



– Ju bi le u mi plasz ti ka, óra mű, a li li o mok az évek szá mát mu tat ják, Tóth Zsu zsa 

szob rász mű vész al ko tá sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hosszú tá vú ha tás és főbb te rü le tei 
 

A mű vé sze ti al ko tá so kat be mu ta tó ju bi le u mi prog ra mok, ese mé nyek és a tá mo ga tó 

kom mu ni ká ci ós kam pány ered mé nye i nek je len tős ré sze csak hosszú tá von ér tel mez -

he tő és mér he tő, azon ban van nak olyan te rü le tek, ame lyek mé ré se már a pro jekt 

zá rá sát kö ve tő en is meg va ló sít ha tó volt. 

Így mér tük a Pé csi Tu do mány egye tem ju bi le u mi pro jekt jé nek a saj tó ak ti vi tá sait 

be mu ta tó te rü le te ket, ame lye ket a kö vet ke ző összegző táb lá ban ér té ke lünk (3. táb -

lá zat). 
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13. ábra: Jubileumi plasztika 

Forrás: UnivPécs online: http://univpecs.com

3. táblázat: Hírmenedzsment-eredményesség (2017. év)

A jubileumi év megjelenései                                                           Darabszám (db)       Elérés 

PTE-tartalmak száma                                                                       627                               felhasználók: 422 789 

(PTE-honlapok, jubileumi honlap, univpecs.com)                                                        oldalmegtekintések: 1 820 839 

Közösségimédia-hírek                                                                      607                               Facebook teljes elérés: 1 683 647 

Megjelent jubileumi videók                                                            114                                YouTube-megtekintés: 1 239 358 

Külső sajtómegjelenés                                                                     487                               – 

(PTE-sajtófigyelés-adatok alapján) 

Forrás: KURÁTH Gabriella – JARJABKA Ákos – TARRÓSY István: Vonzerőfejlesztés lehetőségei a felsőoktatásban, avagy egy jubileumi projekt 
menedzselése = Marketing és Menedzsment, 2018, 52. évf., 1. sz., 5–16.; Jubileum 650 Projekt beszámoló. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 
2018; Jubileumi kommunikációs beszámoló. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, 2018. alapján.



A fen ti táb lá zat ból is lát ha tó, hogy már a ju bi le u mi év ben is na gyon sok érin tett hez 

el ju tott az üze net, ugyan ak kor a fen ti tar tal mak alap já ul szol gá ló mű vé sze ti al ko tá -

sok és az azo kat meg örö kí tő adat hor do zók, fel vé te lek hosszú tá von meg ma rad nak 

és fej tik ki a ha tá su kat. Hi szen ezek az al ko tá sok olyan te rek be ke rül tek, ame lyek -

ben az in téz mény és a vá ros leg ki emel ke dőbb ese mé nyei zajlanak, il let ve olyan 

kiad vá nyok és fel vé te lek ké szül tek, ame lyek hosszú időn át tud ják kép vi sel ni még 

a Ju bi le um 650 pro jekt főbb ér ték eke it és ez zel össz hang ban a pé csi egye tem szel -

le mi sé gét, cél ja it. 

A tel jes ju bi le u mi ak ti vi tást, ki emel ve a mű vé sze ti al ko tá so kat és a hoz zá juk kap -

cso ló dó ese mé nye ket, a ma gyar–an gol nyel vű Ju bi le u mi Kró ni ká ban össze gez tük, 

hogy mind a ha zai, mind a nem zet kö zi kö zön ség szá má ra el ér he tő ek le gye nek az 

in for má ci ók (14. áb ra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teljes kommunikációs aktivitás a http://marketing.pte.hu/jubileum_650_kommu -

ni kacio linken érhető el. 

 

 

Össze fog la lás, főbb kö vet kez te té sek 
 

Meg ál la pít hat juk, hogy az erő sö dő ha zai és nem zet kö zi fel ső ok ta tá si ver seny ben 

egy re fon to sabb, hogy az in téz mé nyek új vonzerőfejlesztési le he tő sé ge ket ta lál ja nak, 

ezért a mű vé sze ti al ko tá sok és az eze ket be mu ta tó kom mu ni ká ci ós kam pá nyok, 

ese mé nyek je len tő sé ge egy re fon to sab bá vá lik a me nedzs ment szá má ra. 

A Ju bi le um 650 zá rá sát kö ve tő en a pro jekt ered mé nyes sé gé nek elem zé se el in -

dult, az el ső ered mé nyek már ren del ke zés re áll nak, így a kom mu ni ká ci ós kam pá nyok 

klasszi kus mé ré si le he tő sé gei vagy a tel jes hír- és prog ram me nedzs ment ér té ke lé -

se, il let ve a cél cso por tok kö ré ben vég zett fel mé ré sek, de a hosszú tá vú ha tá sok 
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13. ábra: Kommunikációs hatás 

Forrás: Jubileum 650 kommunikáció. 
Jubileumi kiadványok, 
https://marketing.pte.hu/jubileumi_kiadvanyok 
 
A teljes kommunikációs aktivitás 
a http://marketing.pte.hu/jubileum_650_kommuni -
ka cio linken érhető el. 



mé ré se to váb bi fe la dat ként je lent ke zik, se gít ve a to vább lé pést, a kö vet ke ző pro -

jek tek ter ve zé sét és le bo nyo lí tá sát.11 

A fen ti ek hez kap cso lód va úgy gon dol juk, hogy a hosszú tá vú fenn tar tást cé loz -

zák a mű vé sze ti al ko tá sok is, hi szen a mű vé szet a ma ga szim bo li ká já val idő sza ko kon 

át nyú ló an tud ja tá mo gat ni a fel ső ok ta tá si in téz mény ál tal ki tű zött cé lo kat is. 
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Műhelytanulmányok 

I. évfolyam

1. „Hullatja levelét az idő vén fája…” 

Tanulmányok Arany János születésének 200. évfordulójára 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Windhager Ákos 

 

2. „A teljesség felé…” 

Tanulmányok Weöres Sándorról 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Falusi Márton 

 

3. Klima Gyula 

A lélek mint a test formája, és a művészet mint a lélek formája 

 

4. Miklós és Petar 

Horvát–magyar politikai és kulturális kapcsolatok 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Windhager Ákos 

 

5. A magyar művészetelmélet hagyományai 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Falusi Márton 

 

6. Vallás – nép – művészet 

Egyházművészeti tanulmányok 

Szerkesztő: Fehér Anikó 

 

7. Grad-Gyenge Anikó – Lehóczki Zsófia 

Szerzői jogi sorvezető komolyzenei szakemberek számára



Műhelytanulmányok 

II. évfolyam

1. Auróra 

A magyarországi balett születése 

Szerkesztő: Bólya Anna Mária 

 

2. Kálnoki-Gyöngyössy Márton 

Nemzet és múzeum 

A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) 

 

3. Symphonia Ungarorum 

Tanulmányok Nagy Gáspár és Szokolay Sándor életművéről 

Szerkesztő: Windhager Ákos 

 

4. „Mozgó dó…” 

Gondolatok Kodály Zoltán zenepedagógiai módszeréről 

Szerkesztő: Fehér Anikó 

 

5. ifj. Sipka Sándor 

„Magam helyett” az „Irgalom” 

 

6. Baksay-Nagy György – Grad-Gyenge Anikó 

Design és jog – 

Bevezető a design védelmének lehetőségeibe



Műhelytanulmányok 

III. évfolyam

1. Grad-Gyenge Anikó 

Az építészet szerzői jogi kérdései – 

Szerzői jogi útmutató az építészeti gyakorlat számára




