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aztán visszakozik. „Izraelben 
például évtizedeken keresztül ti-
los volt a zenekaroknak Wagnert 
játszani, mert Wagner egy közis-
mert antiszemita volt. Ma Izrael-
ben éppen olyan szeretetre talál 
a zenéje, mint amilyen a maga 
korában volt, és játsszák a zene-
karok, vezénylik a karmesterek. 
Tudom, hogy a mű értekét saját 
belső értéke adja meg, sohasem 
az alkotó személye. Lehet érde-
kessé tenni az alkotó személyé-
vel, de az egy múló divat. Itt a mű 
érdekes, mert nem tudjuk, hogy 
milyen volt Homérosz magánéle-
te, mert ő már kétezer éve nincs, 
azt tudjuk róla, hogy ő egy vak 
énekes volt, és valószínűleg több 
száz vak énekes létezett Görög-
országban, de Homérosznak volt 
olyan szerencséje, hogy a művei 
fennmaradtak, a többi megsem-
misült a buta utókorban” – teszi 
hozzá a történész.

Mint mondja, a Wass Albert 
vagy Nyirő József körül kialakult 
cirkusz egy politikai hisztéria 
volt. Az, hogy a maguk korában 
vétkeztek-e vagy sem, politikai 
nézőpont kérdése. Műveik fenn-
maradnak, Wass Albert művei-
nek egy része biztosan remekmű, 
Nyirőnek minden műve a maga 
korában érdekes volt, a közönség 
nagyon szerette. Ma ezen művek 
egy részét olvassuk, fogyaszt-
juk. „Van olyan művész, például 
Szabédi László, aki a felszaba-
dulás után a maga korában nagy 
szocialista volt, a kommunizmus 
híve, utólag ezzel meghasonult, 
és öngyilkos lett. Tulajdonképpen 
Szabédi életműve az alkotótól 
függetlenül is él, de az alkotó éle-
tével válik izgalmassá, érdekessé. 

A mű gyakran az alkotó korsza-
kával, életével válik érthetőbbé, 
de értékét nem az adja meg, azt 
önmagában hordozza” – mondja 
Sebestyén-Spielmann Mihály.

Az alkotó meghal,
az alkotás él

Az írók életrajzainak megjelené-
sével a múlt század harmincas, 
negyvenes éveiben a magánem-
ber is felfedezte az írók, festők 
magánéletét. Ez a művek hozzá-
adott értékét jelentette. Hogyan 
viszonyult a világ az életrajzok-
hoz? „A Vatikáni Múzeumban ott 
vannak Caravaggio festményei, 
de róla tudjuk, hogy a fi úkat sze-
rette, őket festette, nőket szinte 
soha. A pápaság, amely az egy-
neműek szerelme ellen van, ezt 
a festőt kiteszi a falra, mert nagy-
szerű, értékes festményei vannak, 
egész Olaszországban népszerű. 
Az alkotó meghal, az alkotás él, 
ez egy óhatatlan folyamat. Hit-
lert nem azért utáljuk, mert rossz 
festő volt, de az egy másik kérdés, 
hogy kitennénk-e a festményeit, 
ha jó festő lett volna. Erre nem tu-
dunk válaszolni, a történész csak 
azt tudja, hogy mi volt, a »mi lett 
volna, ha« már a fi lozófus, az író 
dolga. Az is megtörténhet, hogy a 
művész a maga korában ismeret-
lenül folytatja az alkotást, és ha-
lála után fedezik fel. Ez Csontváry 
esete, aki halála után válik festő-
vé úgy, hogy sógorának padlásán 
vannak nagyméretű festményei, 
aki el akarja adni méterszámra a 
vásznakat, és akkor egy műértő 
felmegy a padlásra, ezeket felfe-
dezi, és úgy kerülnek elő Csontvá-
ry festményei, és viszik le Pécsre, 
ahol mai napig van a nagy gyűj-
temény. Az alkotók mindig ki 
vannak téve a kor divatjának, a 
mulandóságnak is. Vannak örök 

értékek, azonban ott, ahol nincs 
vizuális kultúra, ahol nem szere-
tik például a festészetet, ez egy 

közömbösség” – fejti ki a maros-
vásárhelyi szakember.

Az alkotás mögötti mítoszok

Azzal a művészettörténész is 
egyetért, hogy a műveket meg-
vásárló fogyasztót az alkotás mö-
gött meghúzódó sztori, a művet 
körülölelő mítosz is érdekli. Er-
délyi műkedvelőknek is feltettük 
a kérdést: meg lehet-e ítélni egy 
műalkotás értékét úgy, hogy elvo-
natkoztatsz a művész jellemétől, 
számít-e az alkotó magánélete, 
amikor vásárolnak? Ferencz At-
tila szemorvos Marosvásárhelyen 
él családjával, és szeret festmé-
nyeket gyűjteni. Mint mondja, 
ő mindig festők szerint vásárol, 
sosem csak a festményt nézi. „A 
legtöbben, akik festményeket vá-
sárolunk, ismerjük a művész ma-
gánéletét is, a periódusait, anek-
dotákat tudunk róluk”– mondja 
Ferencz Attila, aki úgy érzi, egy 
mű értékét annak eredetisége 
adja. Kedvencei a Kolozsvárhoz 
köthető festők, például Fülöp An-
tal Andor vagy Incze János, akik-
ről tudja, hogy kiegyensúlyozott 
polgári életet éltek, de Miklóssy 
Gábort is szereti, aki rengeteg ak-
tot festett, ettől is izgalmasabb az 
életműve – vallja Ferencz Attila, 
aki úgy érzi, akár Hitler műveiért 
is adna pénzt, ha lennének érté-
kes alkotásai.

Tamás György székelyudvarhe-
lyi műkedvelő szerint különbséget 
kell tenni aközött, hogy valaki kor-
társ vagy nem kortárs festő műveit 
gyűjti, hiszen ha valaki az értékes 
nagybányaiak festményeit gyűjti, 
nem tud kapcsolatba kerülni az 
alkotókkal. Bevallja, számára fon-
tos, hogy pozitív élmény kapcsolja 
a festőhöz, hogy szívesen hagyja 
ott a pénzét, továbbá azt is lénye-
gesnek tartja, hogy képzett legyen 
a művész, akinek a festményeit 
megvásárolja. „Az aukciós házak 
irányítják a piacot, ők mondják 
meg, hogy jó-e a művész vagy 
nem, és ezek kereskedelmi szabá-
lyok alapján működnek. Az aukci-
ós házak és a divat tudja formálni 
azt is, hogy ki hogyan vásárol fest-
ményt, mert itt is különbséget kell 
tenni aközött, hogy valaki szen-
timentális vagy befektetésalapon 
vásárol” – mondja Tamás György. 

Nyugaton jelenleg a kortárs fes-
tők a legnépszerűbbek, és sok az 
absztrakt mű, hiszen a felgyorsult 
világ a művészetekre is hatással 
van – vallja a székelyudvarhelyi 
műkedvelő.

Ebből a szempontból tehát nem-
csak a történelmi kor, a sajátos 
művészeti koncepció és az ebből 
adódó eredetiség számít, amikor 
műalkotásokat fogadunk be, ha-
nem a kortárs megítélő személyes 
habitusa is, amely az alkotó jelle-
mére, történeteire is ugyanolyan 
kíváncsi, mint magára a műre.
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Azzal a művészettörté-
nész is egyetért, hogy 
a műveket megvásárló 
fogyasztót az alkotás 
mögött meghúzódó sztori, 
a művet körülölelő mítosz 
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A nagybányai művésztelep 
második nemzedékének 
alkotója, Börtsök Samu 
Tanyaház című festménye
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