
A VIGILIA
GALÉRIÁJA

Kondor Béla - a jelenkori magyar
képzőművészet 1972 decemberében el
hunyt nagy egyénisége - 1931-ben szü
letett "a város peremén": Pestszentlő

ríncen. Érettségi után egy ideig gyári
munkás volt, majd felvették a. buda
pesti Képzőművészeti Főiskolára; itt jó
meaterek - Barcsay Jenő, Kmetty Já
nos és Koffán Károly -- voltak taná
rai. Tanulmányai során szenvedélves
érdeklődéssei fordult a régi korok fes
tészene (román freskók. gótika, trecen
to. ikonfestészet, Hieronymus Bosch,
Dürer, WilLiam Blake), az avaritgarde
irányzatok (kubizmus. expresszionizmus,
szürrealízmus) és a XX. századi európai
művészet protazonistéínak (Rouault,
Chagall, Picasso, Klee) életműve felé. '

1957-OOn Párizsban járt tanulmány
úton, majd Derkovits-ösztöndíjas volt
három évig. Az 50-es évek végén né
hány grafikai. lapja eljutott Albert Ca
mus-höz, aki ezt a kijelentést tette:
"Tiszta, rnodenn és friss művészet ,ez., .
Erről az emberről írni fogok,. ," A
Kondorról tervezett Camus-cikk azon
ban nem készült el: az író 1960-ban au
tószeroncsétlenség áldozata lett.

Kondor első önálló kiállítására 1960
ban került sür a Fényes Adolf-terem
ben; a tárlaton míntegy húsz olajfest
mény és egy sorozat graffkai mű ("Ki
űzetés a Paradicsomból", "Sz,ent Ferenc
prédikál a madaraknak" stb.) volt lát
ható. A bemutatkozás vihart kavart:
egyesele "antirealistának" mínősítették

és élesen elutasították, mások megér
téssel, meleg rokonszenvvel fogadták a
huszonkilenc éves rnűvész törekvéseit,
De - ha a Kondor-tárlattal kapcsolatos

120

állásfoglalások eltérőek is voltak - az
egy pülanatíg sem volt kétséges, hogy
művészetí életünkben kiváló mcstcrség
beli felkészültségű, gazdag fantáziájú,
eredeti hangú alkotó - aki pictor natus
és piet or doctus egyszemélyben - tűnt

fel.

A Vigilia 1960. évi júníusí számában
megjelent kiállítási beszámoló többek
közott ezt írta Kondor munkáíról: "Kon
dor Béla világa erosen kötődtk a közép
kori bizánci és orosz ikonfestökhöz és
a XIII-XIV. századi itáliai mcsterek
hez: Cimabue-hoz, Ducciohoz, Giotto
hoz. Ö is - akárcsak a régmúlt idők
keresztény festői - szeretí az ünnepé
lyes, fenséges hatású arany háttér ál
kalrnazását. A fiatal magyar művész

azonban nemcsak külsőségekbon emlé
keztet a renaissance- t megelőző korok
rnűvészeire: rokonuk ő a szenzualízmu
son túlmutató átszellemült spíritualíz
musban is... Jelképszerű alakjai és
jobbára kisméretű kornpozíclóí a lélek
belsejéből előtörő költői és misztíkus
látomások."

1958-ban - röviddel első tárlata előtt

- kezdődött el a mÍívész könyvilluszt
rátori működése; ebben az évben jelent
meg tusrajzaival - a Magvető Kiadó
nál - Dürrenmatt "A baleset" című '110
velláskötete, amelyet a későbbi években
számos további - Kondor-rajzokkal, -
metszetekkel Illumínált - könyv köve
tett, így Ramuz "A nagy-nagy sondre
bondi háború" című elbeszélő költe
ménye, Guevarától "A sánta ördög",
'I'hornas Mann "A varázshegy't-e. Tolsz
tojtól az "Iv,án Iljics halála", Francis
Carco Villon-regénye, Nagy László "Arc
cal a tengernek" című verseskötete. Al
fred .Jarry "Übü király" című bizarr
színműve és Jékely Zoltán versgyűjté

ménye, "Az álom útja". E kiadványok
hoz készült rózkarcaí, Iametszeteí, tus
rajzai (s mindenekelőtt saját verses
könyvének, a "Boldogságtöredék"-nsk
tollrajzai , ..) a magyar könyvillusztráló
rnűvészet megírásra váró történetében
külön fejezetet - s jelentős fejezetet 
biztosítanak Kondor Béla számára.

I96Z-ben az Egyesült Allamok-beli Mi
ami múzeurnában nyílt kls tárlat sok
szorosított grafíkáiból, majd 196.3-ban a
budapesti Fiatal Művészek Klubjában..
E lci.állításról az egyik kritika így em-
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lékezett meg: "Kondor művészete magá
ba szívta a hagyomáoyból, a művé

szettörténetből mindazt, ami az ő szel
lemi alkata számára értékesíthető volt,
de ezeknek az elemeknek, impulzusok
nak, hatásoknak feldolgozása úgy ment
nála végbe, hogy a kész mű nem kül
vagy belföldi, régi vagy új stílusáram
Iatok átvétele lett, hanem: teremtés.
Kondor fiatal ember ugyan, de máris
elmondhatja (s joggal mondhatja el ...)
az angol festővel. Constáble-lel az ön
érzetes szavakat: »Am vélekedjenek má
sok művészetem felől úgy, ahogy nekik
éppen tetszik, én egyet tudok: azt, hogy
amit alkottam, az egyedül az envém.v"

1964 tavaszán a budapesti Dürer-te
remben az 1514-es Dózsa-felkelés emlé
két idéző rézkarc-sorozatból (ez volt
Kondor főiskolai díplomarnunkája) nyílt
kamarakiáll.ítás, néhány hét múlva pe
dig a székesfehérvári L István király
Múzeurn rendezett nagyszabású, gyűj

teményes Kondor Béla-tárlatot. A be
mutatott olaj festményeket és olajpasz
telleket ("A géprepülés szimbólurna",
"Férfi konstrukcioval", "Szerb Krísztus",
"Kis triptichon", "Angyal fekete ala
pon,", "G,ulliver és egy törpe", "Jónás a
város falai előtt", "Régi repülőgép",

"Hálóját foltozó halász", "Ezékiel an
gyala bemegy a házba" stb.) s a ceru
zarajzok, lltográűák, rézJkarcok, mono
típiák együttesét pátosz és humor, játé
kosság és komolyság ötvözete, hol gro
teszk, hol emelkedett, hol ironikus, hol
gyengéd hangvétel, mindenekelőtt azon
ban: szuverén festői és grafikai nyelv,
"változatos és meggyőző vizuális for
mák" (Perneczkv Géza), szirnbólurnalkotó
erő jell-emezte. Munkái n>em könnyen le
fordítható (lllegóriák, hanem többrétegű,

a rnűvész mondanívalójára való kon
centrált odafígyelést megkövetelő jelT;;é
pek, amelyek - mímt a nagy írók és
képzőművészek szimbólumai általában
-- ,;nincsenek híjával a többértelműség

nek. Jelentésük felfedése nem míndíg
hasznos; titokzatos sértetlenségükben a
legszuggesztívebbeki A tudatialattiból
születnek és a tudatalattihoz szólnak;
csak veszedelmünkre fejtjük meg őket"

(Herbert Read: A modern festészet).

A kiállítás megnyitóján megjelent kö
zönség - amelyre revelációként hatot
tak a falakon függő képek - egyetértés-

sel hallgatta Pilinszky János megnyitó
szavait: "Itt ma olyan felismerésekre
nyílik alkalom, amelyekből bár a tom
pák és csak műveltek kim.aradnak a
valódi érzékenység annál mélyebb bá
torítást nyerhet, .. Kondor Béla figyel
mét - e kreatívan éber komoly és vir
rasztó nagy figyelmet - hadd ajánl
jam a fiatal szívek szerétetébe ..."

A művész további tártatai (Ernst-mú
zeum, 1965; Műcsarnok, 1970; Kulturá
lis Kapcsolatok Intézete, 1972), az "Egy
házigyűjtemények kincsei" című tár
laton (Magyal" Nemzeti Galéria, 1970)
szerepelt munkái és Arpádházi Szent
Margit legendáját megjelenítő 25 négy
zetméteres parmója (Margitszigeti Nagy
szálló) a Kondor-oeuvre kiteljesedését,
klasszikussá érését tanúsították. A 60-as
években és a 70-es évek elején a mű

vész olyan felejthetetlen alkotásoknak
adott életet, mírit a "Dará.zskirály", a
"Savonarola", a "Bohóc püspökruhában",
a "Szent Péter egy nővel", az "Úrha
[ósok", a "Tüntető nők", a "Zrínyi Mik
lós, a költő", a "Balatoni emlék", a
"Pléh-Krisztus", az "E.gy Bartók-opera
díszletterve", a .Baltás király" és az
"Egy matróz álma". Iz:rnusok, irány
zatok skatulyáíban el nem helyezhető

munkásságáról sorra jelentek meg a mű

vész eszme- és formavilágát behatóan
analizáló cikkek éSI tanulmányok (Du
ránci Béla, Rózsa Gyula, Losonci Mik
lós és mások írásai), amelyek Kondor
mester-voltát hangsúlyozták. Perneczky
Géza arra tapintott rá, hogy fejlődése so
rán a művész "egyre közelebb került a je
len élethez ... Élményanyaga és energi
ája társadalmi természetű, és csak má
sodsorban művészi." Frank János 
Kondor grafikai életművéről (Dózsa-,
Madách-, Dürer emléke-, Valaki önarc
képe-sorozat, Cserebogár 'és hangyák,
Szerelmespár, Betlehem, Virágcsokor
stb.) szólva - azt állapította meg, hogy
a művész "iskolát nyitott a magyar
grafíkában", Tölgyesi János Kondor
"gondolkodó, intellektuális alkatát, kér
désfeltevő egyéniségét" boncolgatra egy
tartalmas cikkben, Németh Lajos "az
emberábrázoló művészet nagy tradíci
ójának folytatóját" üdvözölte Kondor
Bélában. aki "a fiatal generáció talán
legnagyobb formátumú rnűvésze, s aki
nek a totalitás igényéből fakadó rnun
kássága sokrétű anélkül, hogy eklektí-
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kus lenne... Megoldásai gyakran idé
zik a máshogy-elképzelhetetlen töké
lyét." Dávid Katalin szerínt Kondor
"félelmetes és lenyűgöző vízióit" min
denkor az emberiesség forrásai táplál
ják, "egész művészetét a szeretet, a meg
értés és humanitás hatja át".

Szóljunk néhány szót a művész ke
resztény hitéről is, amely vívódásoktól,
lelki konfliktusoktól nem volt mentes ...
Egyik-másik megnyilatkozása (így a Vi
gilia 1970. évi decemberi számában
megjelent válasza "Ki nekem Jézus?"
című körkérdésre) a hivő emberek egy
részét megbotránkoztatta. De míriden
bizonnyal reá is érvényes az, amit Karl
Rahner mond egyhelyütt Goethéról :
"Nem állott távol az Isten országától..."

Művészetét mindenesetre sok szál fű

zi a keresztény gondolatvilághoz; a ke
resztrefeszített Krisztust igen sok művén

ábrázolta, s örömmel, őszinte meggyőző

déssel készített üvegablakokat. freskó
kat és táblaképeket katolíkus templo
mok (Balatonföldvár, Sajószentpéter)
részére. E művek az újabb magyar ~gy

házművészet büszkeségel.
Festő, grafikus, költő, muzsikus,

hangszerkészítő. ezermester, fotóművész,

- színes és univerzális ember volt. Ér
des szavainak, látszólagos nyerseségé
nek felhámja alól hamar előtűnt meleg
szívűsége, kollegialitása, lelkének nemes
sége és jósága.

Csupán negyvenkét évet élt, de amit
hátrahagyott, az kerek egész és része 
szerves, elidegeníthetetlen része - nem
csak a magyar píktúrának és rajzmű

vészetnek, de az európai képzőművé

szetnek is. Korának szocíális, etikai és
esztétikai problémái iránti érzékenysé
ge és nyitottsága, munkáinak szimbó
lumzazdagsága, színeinek és vonalainak
bűvös mágiája, rnűvészí aszkézise, a lel
kében munkáló soha-meg-nem-elégedés,
amely újabb és újabb chef d'oeuvre
-őket csiholt ki belőle, a műtörténet

hajdani nagy mcstereível vetekedő szak
mai tudása alapján Kondor Bélát nem
zeti művészetünk reprezentánsai között

Mednyánszky, Csontvárv. Nemes
Lamoérth. Nagy Balogh János, Egry
József, Derkovits, Vajda Lajos oldalán

fogja számon tartani az utókor.

DÉVÉNYI IVAN
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PÁLOS ROZITA VERSEI

'I'ényeh

megyünk mert megyünk
eke előtt akár az ökrök

te1'meszjáratainkhan
akár a hangyák

hétköznapok hajtóvadászatán
hajtok: és vadak egyben

,elhivatásunk felségvizeit
főfoglallwzások lecs,apolták

káprázatos képleteink
exkluzív nap1'lendszerében

csak: a lényeget veszítettiik el:

UTOIRAT

bibliai éjszakák
nemes magányú bölcsek

requiescant in pace

Iíint és bent
napfénykikötők

fűben a roanroalinok
pacsírt,a szárnyak

röptében zártan
a világ ünnepélye

beh,orpadt sorsom
v·aLami szélre vár

tnert igencsak megLassúdtam
az egyhangúság
hegyének stációin

a holtak imperativuszait
meqsokalltsnn.

a naptárbóllciszállt évadoroat
eltöröltem

a fényspirál viharát
melyben az öröklét
sarokpántjait röpítették
szárnyas locak
és ifjú angyalok
megkötöztem

az egyre pontoSJabb órák
hajszolóbb órák
íszonyatával

Stella matutina, Holdviola!
rozoga időmben eléqek

Asylum

levetkőzöl a sötétben
világosságom ban elaiszol

álmodban sírsz
és Tengerben nézed arcod

elmulasztott cs,endjeink
a Mélységnek bemuvatva


