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Verőfényes, kora őszi napon érkeztem Balaton-
füredre, hogy megnézzem a 60-as és 70-es évek 
művészetének, azon belül is főleg a grafikának je-

lentős szegmensét bemutató tárlatot az opálos tó fölé ma-
gasodó, hajdanán kastélynak épült Vaszary Galériában.  
A tárlat koncepcióját a következőképpen vázolja a kurátor, 
Révész Emese a bevezetőjében: „A kiállítás a Kádár-kor 
magyar művészetének egy eddig kevéssé feltárt és mél-
tányolt szeletét mutatja be. Ezek az alkotások a hivatalos 
művészet és az avantgárd köztes terében születtek, sem 
az ideológiailag elkötelezett, drámai pátosz vagy plein air 
realizmus, sem a direktben politizáló nyugati trendekhez 
igazodó látásmód nem jellemző rájuk. Ezzel szemben  
figurális, részletező elbeszélőkedv hatja át a műveket, 
mely magas fokú mesterségbeli kidolgozottsággal társul.”

Szemrevételezve a kollekciót, ez a megközelítés a ho-
ratiusi aurea mediocritas, az arany középút elvét juttatta 
eszembe, illetve a Németh László megfogalmazta „har-
madik út” teóriát. Az időszakkal foglalkozó korábbi kiállí-
tások ugyanis elsősorban stiláris alapon válogattak. Ilyen 
szempontok szerint állították össze például a székesfe-
hérvári Csók István Képtár Aranykor. Az 1960-as évek 
magyar grafikája című tárlatát, melyen együtt voltak jelen 
a nyugat-európai irányzatokhoz köthető szürnaturalista, 
a pop-arttól megihletett, valamint az újkonstruktivista és 
az időszak grafikájának törzsanyagát képező, bravúrosan 
megrajzolt, részletező, figurális munkák. Nos, a balaton-
füredi bemutató elsősorban a jobb híján „figurálisnak” 
nevezhető, ám ettől sokkal összetettebb művekből tevő-
dik össze, melyeknek lényegét – paradox módon – éppen 
a látványelvűségtől eltérő stiláris elemek jelentik. Néhány 
példával élve, Kondor Béla létre kérdező grafikáinak a 
tragikus és a groteszk összefonódása, az expresszív vo-

nalvezetés a sajátja. Más alkotásokat pedig a primitiviz-
mus és a meseszerűség (Szabó Vladimír, Berki Viola), a 
dekorativitás (Pekáry István), az apró részletek halmozá-
sa (Gross Arnold), a klasszicizmus és az irónia (Rékassy 
Csaba), illetve az elrajzolt, torzított formák és a társada-
lomkritikus attitűd (Somogyi Győző) jellemzi. E rövid be-
vezető után vegyük szemügyre, hogyan jeleníti meg ezt a 
figurativitást a középpontba állító koncepciót a kiállítás. 

A mítoszok termében mindenekelőtt a görög mitológia, 
a bibliai történetek, valamint a magyar történelem ihlette 
művekkel találkozunk. Rékassy Csaba Daidalosz és Ika-
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rosz című (1974) rézkarcának alapja egy ismert mitológi-
ai történet, amely a Minósz király fogságában sínylődő, 
labirintusépítő Daidalosz és gyermeke, Ikarosz tragikus 
szabadulását meséli el. Az apa tollakból és viaszból szár-
nyakat készített, hogy el tudjanak repülni a szigetről. In-
duláskor Daidalosz óvta fiát attól, hogy közel kerüljön a 
naphoz, a fiatalember azonban nem hallgatott a szavára, 
egyre magasabbra szállva megközelítette a napot, mely-
nek melegétől a szárnytollakat összetartó viasz megol-
vadt, Ikarosz pedig a tengerbe zuhant, és szörnyethalt.  
A rege többek között a repülés megtestesítette szabad-
ságvágyról, a lehetetlent nem ismerő, merész akarásról 
szól. A Kádár-korban, amikor igen nehéz volt Nyugatra 
utazni, a történet új konnotációt kapott, a kommunizmus 
által elnyomott szabadság vágyának jelképe lett.

A Bibliából építkező művek említését a máig legjelen-
tősebbnek tartott grafikusunk, Kondor Béla Szent Antal 
megkísértése című (1966) rézkarcának méltatásával kell 
kezdenem. A remete Szent Antal megkísértését kétféle-
képpen örökítették meg az évszázadok folyamán a mű-
vészek. A középkorban az ördög és kísérete fenyegetően 
veszi körül a szentet, és lerombolják kunyhóját, a rene-
szánszt követő ábrázolásokon a gonosz csábító mezítelen 
nőalakként is megjelenhetett. Kondor ez utóbbi megol-
dást választotta, sőt azzal aktualizálta a történetet, hogy 
a képmező bal sarkában egy harckocsi is feltűnik. Kondor 
Béla munkássága során mindig vigyázott arra, hogy ne 
kapcsolódjon semmiféle irányzathoz, egyéni stílusa kiala-
kításán fáradozott, amit a mottójául választott Blake-idé-
zet is meggyőzően érzékeltet: „Nem okoskodni és hason-
lítgatni fogok, az én dolgom a teremtés.”

Több művészt is megérintett az Édenkert, a földi Pa-
radicsom is, ahol az emberek és az állatok békésen éltek 
egymás mellett, amíg Éva nem evett a tudás fájának til-
tott gyümölcséből. Pekáry István Éden című (1975) képe 
a naiv művészetet megidéző, nyugalmat és játékosságot 
sugárzó, rengeteg állatot felvonultató, sokmotívumos, szí-
nes kompozíció. Berki Viola Fekete Paradicsoma (1976) 
pedig akár aktuális olvasatot is kaphat mostanában, mivel 
valószínűleg még a feketék jogaiért küzdő aktivistáknak 
is tetszene.

Krisztus keresztre feszítése, amiről mind a négy evan-
gélium megemlékezik, minden bizonnyal a leggyakrab-
ban megjelenített bibliai történet. Az emberiség vétkeiért 
megfeszített megváltót Kondor többször is megfestette 
a faluvégi korpuszok naiv, ugyanakkor nagyon kifejező 
stílusában. A jelen kollekcióba azonban nem ezek közül 
valamelyik, hanem Berki Viola talán kevésbé ismert, ám 
igen kvalitásos, mozgalmas Krisztusa, az Embernek fia 
(1977) került, amely naiv festésmódjával, színességével 
jól demonstrálja, hogy a népi tárgykultúra milyen pozitív 
hatást gyakorolt modern képzőművészetünkre. Ugyan-
ezen téma jelenik meg Somogyi Győző szuggesztív, feke-
te-fehér szitanyomatán is (Golgota, 1972). A felsoroltak 
mellett természetesen más biblia történettel is találkoz-
hatunk: Molnár Gabriellát és Gácsi Mihályt Noé története 
ihlette meg, míg Kass Jánost Jónásé (Nagy hal, 1970).

A következő helyiségben a mesékre épülő és törté-
nelmünk sorsfordulóit feldolgozó munkákat tekinthetjük 
meg. Az itt felsorakoztatott grafikák és festmények kö-
zül a cirkuszi jelenetek a legszámosabbak. Kondor Béla 
Cirkusza (1967) és Gross Arnold Cirkuszosok című nyo-
mata mellett még másokat is (Ágotha Margit, Engel Tevan 
István) foglalkoztatott ez a Picasso óta igen közkedvelt 
téma. Ugyancsak népszerű téma volt a falusi búcsúk vi-
lága (Tulipán László, Szabó Vladimír). A vásári hangulatot 
idézi meg a népi tárgykultúrát és a giccset a művészetbe 
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emelő Anna Margit. A Misztériumjáték című (1971) fest-
ménye egy vásári bábjátékot tár elénk. A hordozható szín-
pad fölött angyal repül el két várakozó krampusz között, 
az előtérben pedig a jelenet főszereplője, a piros ruhás 
halál áll. A halál, ha szórakozunk, ha vigadunk, akkor is 
megtalál bennünket, sejteti a kép.

Történelmünk eseményeit csak néhány grafikai lap idé-
zi meg. A mágikus realizmus vagy a szürnaturalizmus hatá-
sa érződik Tulipán László nyüzsgő, apró figurás, diópáccal 
készült rajzán (Dózsa-emléklap II., 1972). Szemethy Imre 
Szulejmánt és Zrínyit megörökítő kettős portréja groteszk, 
figurális ábrázolás, amely még alig emlékeztet későbbi, 
kiforrott alkotásmódjának karakteres tárgytöredékeire. 
Tartalmát tekintve az egyik legkülönösebb mű Somogyi 
Győzőnek az 1848-as magyar szabadságharccal szem-
benállókat megörökítő tablója (1848, Hősök, 1978), amely 
így figyelmeztet a más népek igazságára: a tablón 48, kö-
zülük jó páran nálunk ellenségnek tekintett, hazájukban 
hősként tisztelt alakot ábrázolt. A mese tárgykörébe tarto-
zó lapok közül megemlítendők Kovács Tamás aprólékosan 
megrajzolt, képzeletbeli állatai és kosztümös figurái (Ősök 
II., 1973), valamint Gross Arnold több nyomata.

A 60-as évek művészetét napjainkra viszonylag ala-
posan feldolgozták. Ezt bizonyítandó, elég most csak az 
1991-ben a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett 
Hatvanas évek. Új törekvések a magyar művészetben 
című tárlatra utalnom, amely mindenekelőtt az avantgárd 
művészek – Csernus-kör, Zuglói kör, Iparterv, Szürenon 
– munkáit szerepeltette. Sajnos ennek következtében a 
válogatásból több kvalitásos alkotó is kimaradt, amit az 
is bizonyít, hogy 2017 és 2018 fordulóján ugyancsak a 
Nemzeti Galériában egy újabb, az előzőt kvázi „kiegészí-
tő” bemutató nyílt Keretek között. A hatvanas évek Ma-
gyarországon (1958–1968) címen. Az említetteken túl az 
etap grafikai törekvéseit a miskolci biennálék viszonylag 
jól dokumentálták még annak ellenére is, hogy az álta-
lunk tárgyalt időszakban több progresszív művész lapjait 
kizsűrizték. 

A nagyrészt grafikákra épülő kollekció, amelyről a kö-
zeljövőben alapos katalógus is megjelenik, teljesítette 
feladatát: meggyőzően tárja a látogató elé a 60-as, 70-
es éveknek a hivatalos és az avantgárd között kibonta-
kozó művészetét. Kiegészítésképpen csak annyit jegyez-
nék meg, hogy az 1970-es évtized grafikusainak (Kovács 
Tamás, Somogyi Győző stb.) lapjai mellett én szívesen 
megnéztem volna néhány nyomatot Szabados Árpádtól, 
a firkáló stílusban dolgozó Banga Ferenctől vagy Almásy 
Aladártól is.
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