
magasztos kereső hitét, áldott-átkozott művészéle
tét. Dicséretes munka; szép és szinte példa nélkűli

bizonyítéka annak, hogy az egyházi kiadók hivatá
sa nem csupán a kifejezetten vallási jellegű vagy a
kegyes irodalmi munkák megjelentetése, hanem az
is, hogy képet adjanak az itt és most élő, hivő em
berek, jelen esetben egy szinésznő sorsáról, álmai
ról.

"Kereszthordozóból keresztté lenni - rettenetes
tananyag olvashatjuk a könyv vége felé. Nem
eltakarodni, nem eltakarittatni, de megmaradni,
de megtartani minél tová bb, ha szeretűnk ... Ha!
Ez a tétel. Iszonyú erőfeszités a hordozónak és a
kcrcsztté lett nek is. Istenem. engedd meg. hogy jól
vizsgázzunk. Engedd kitűznűnk a Célnál-- a jöven
dő embert tárt karokkal váró, napfényben álló Ke-

KÉPZŐMŰVÉSZET

Az ötvenes évek
- Székesfehérvárott
"Az ötvenes évek" - igy leirva és kimondva - foga
lomként él mindenk iben, aki tudatosan átélte ezt a
korszakot. Pontosan tudjuk hát, mit értünk rajta·
az irodalomban, képzőművészetben,épitészetben
vagy a politikában. Pontosan? Az azóta felnőtt

nemzedék nemegyszer meglepődik, ha fogalom
ként emlegetjük ezeket az éveket. Túlontúl keveset
tud róluk. Másrészt, az-atélők emlékezetében is
sok minden más hangsúlyt és értelmet kap a dol
gok egykori rendjében. Úgy hiszellJ, már csak ezért
is érdemes volt megrendezni a székesfehérvári kiál
lítást.

A fehérvári Csók István Képtárban még
1965-ben indult el egy k iállitássorozat, amely a
XX. századi magyar művészet történetét igyeke
zett bemutatni a századfordulótól napjainkig. A
sorozat egy-egy állomásáról annak idején Dévényi
Iván beszámolt a Vigilia olvasóinak. A századfor
dulót, a Nyolcak-at és az aktivistákat, a Gresham
kört, az alfőldi festőket, a két világháború közti
szobrászatot, Derkovitsot és a körőtte dolgozó
szocialista művészeket, aztán az Európai Iskolát,
Szentendrét, majd az 1945--1949 közti korszak mű

v~szet~t bemutató tárlatok után került sor a mos
tanira. amely a legkevésbé illik a sorba. Ez ugyanis
az egyetlen, amelynek rendezésénél a szervezők

nem annyira a művészetre, mint inkább az aktuális
művészetpolitikárafigyeltek. És ez nem véletlen.
Századunk magyar művészetének történetében e
néhány éven kívül nem volt példa arra, hogya hi
vatalos kultúrpolitika ilyen kizárólagos módon ér
vényesült volna, és a kiállitóterrnekben, a folyóira-

314

resztet hordozó boldog Csillagot. A csillaggal ékes
boldog Keresztet."

Megmaradni és megtartani : életünk alaptörvé
nye ez. Kemény szabály, de kikerülhetetlen. Mezei
Mária soha nem szegte meg.

B. B. A.

tokban, a köztereken. az épületek falán. a hivata
lokban, az iskolákban és az üzemekben. szinte
mindenütt, ahol a képzőművészet nyilvánosságot
találhat, csak a hivatalosan meghatározott temati
kájú és stílusú képek, szobrok, grafikák szerepel
hettek.

Valójában ez a korszak "az ötvenes évek"
_. nem volt hosszú. Kezdetét az 1949-es szovjet
képzőművészetikiállítás megnyitásán Révai József
beszéde jelezte, míg az 1957-es Tavaszi Tárlat a
Műcsarnokban már egy új korszak nyitányának
tűnt. És mégis, ezek az évek az átélőkben mély
nyomokat hagytak. Sokan elhitték, hogya nyilvá
nosságot egyedül élvező és uraló stilusmodor-te
matika azonos a képzőművészet fogalmával; má
sok viszont egyszerűen rákényszerültek egy pszeu
do-értékrend használatára: arra a voltaképp lehe
tetlen viszonyításra, hogy nézőként (vagy szakem
berként) rossz és kevésbé rossz kőzött voltak kény
telenek kűlönbséget tenni, önmaguk előtt is takar
gatva e választás értelmetlenségét. Mert hiába volt
igaz, hogy Szőnyi István, Fónyi Géza vagy Berény
Róbert sokkal .festőibben" oldott meg egy-egy
penzumot, minttársaik, akik jobban ragaszkodtak
a szabvány-előírásokhoz, ha e .festöibb" megol
dás is messze elmaradt az alkotók korábbi művészi

színvonalától is.
Az igazi értékek ezekben az években többnyire a

műtermek falán pihentek, eltekintve néhány olyan
műtől, amelyet valószínűlegeleve azért engedtek a
kiállítások nyilvánossága elé, hogy aztán annál ke
ményebben elítélhessék őket. E kivételek kőzé tar
toztak Ferenczy Béni munk ái, Somogyi József
Martinász-a, Szőnyi István Fuvaros-a hogya példa
kedvéért néhányat kiemeljünk az egyébként nem
túl hosszú sorból. Ferenczy Béni a l'art pour l'art
példája lett, ugyanúgy, mint Somogyi József, Ezt
az ítéletet reprezentálta a döntés is, amely Somo
gyit a Koreaifiú című jelenték telen kis portréjáért



Kossuth-díjjal tüntette ki, amikor egyik fő művét

csak bírálat illethette.
A fehérvári kiállítás figyelmes szemlélője meg

érezhetett valamit abból az akkor bátor, eredmé
nyeiveI mégis félrevezető harcból is, mely már a
korszak elején megindult a hivatalos stíluslehető

ségek határainak tágítására. E küzdelem vezetett
oda, hogy 1954-ben Munkácsy Mihályon kívül
már Nagybánya hagyománya is udvarképessé vált,
s ezzel a rendezők kiállíthattak olyan képeket,
mint például Bernáth Aurél Balatoni táj-a. Az
"eredmény" azonban hamisított: nem egy művész

szel elhitette, elfogadtatta azt a veszélyes tételt,
hogya megelőző években a bajt nem a recept
okozta, hanem a kivitelezés minősége.

A székesfehérvári képtárban a rendezők az 1950
és 1955 év kőzötti hat reprezentatív nemzeti tárlat
anyagából válogattak, óvatos figyelemmel kerülve
a fölösleges bántást, a csúfolódást, az iróniát. A ki
állítás célja egyáltalán nem a művészek megleckéz
tetése, vagy az új közönség szórakoztatása volt,
hanem mementó állítása, gyötrelmes emlékek
megidézése. Nehéz szembenézni ezekkel a képek
kel - s bennük régi, torzító viszonyításainkkal.
Ugyanolyan nehéz, mint megidézni az irracionális
félelem gondosan felépített rendszerét, amely az is
kolában és a munkahelyen egyaránt meghatározta
életünket.

A kiállítás végén hirtelen változik a kép. Az
emeleti nagyterem baloldalán az 1957-es Tavaszi
Tárlat képeiből válogatott anyag a hiteles művek

visszatérésétjelzi. Ha most csak ezekkel az alkotá
sokkai találkoztunk volna Fehérvárott, akkor a
felnőtt új nemzedék aligha értette volna meg, miért
tartották az ötvenes évek első felében zár alatt eze
ket a képeket? Holott a Tavaszi Tárlat nem zárt és
nem nyitott korszakot. mégis - mint most is láttuk
- nagy fontossággal bírt, mert - Aradi Nóra sza
vaival ~. kifejezte a művészek természetes vágyát
arra, hogy soha többé ne menjen veszendőbe sem
mi valódi érték, hogy soha többé ne kényszerülje
nek álságos ábrázolásokra.

Az 1957-es Tavaszi Tárlat csukott ajtókat, elsö
tétített ablakokat tárt föl, a közönségnek hosszú
évek után bepillantást engedve a műtermek világá
ba. Kár, hogya fehérvári rendezők sok, egykor
már a Mücsamokban szerepelt képet többek
közt Bálint Endre és mások alkotásait- nem tud
ták megtalálni. A válogatás így is számos értékes
művet vonultatott fel. Lenyűgöző volt látni
I957-ben a Műcsarnokban és most a fehérvári rep
rízen is Korniss Dezső műveinek elragadóan ma
gabiztos derűjét, amelyet a legsötétebb évek sem
zavartak meg. Meglepetése volt az 1957·es eszten
dőnek Ország Lili jelentkezése szűrreális képeivel,
melyek a kiállításon talán a legközvetlenebbül
szóltak az előző évek ijesztő szorításáról. A mai

néző számára felfedezés a Tavaszi Tárlat anyagá
ban Csernus Tibor Újpesti rakpart-ja. Ez a kép
egyszerre foglalja össze mindazt, ami Ferenczy
Károlytól Bernáth Aurélig történt századunk ma
gyar festészetében : s egyben előőrse is annak az
irányzatnak, melyet a kritika később a szűrnatura

lizmus címszó val üdvözölt.
Az 1957-es Tavaszi Tárlat látványosan és végér

vényesen adta át a múltnak az "ötvenes évek" fo
galmát. A művészet folyamatosságát tudta de
monstrálni, és ezzel jelentős állomásnak tekinthet
jük a magyar festészet, grafika és szobrászat nagy
korszaka, az elkövetkező hatv atlas évek előtt.

KOVÁCS PÉTER

•
Kállai Ernő művészeti írásai
Ki volt Kállai Ernő? Válogatott irásainak a közel
múltban megjclent kiitct« Művészet veszélyes csil
lagzat alatt eimmel csaknem száz kritikáiát, esszé
jét és tanulmányát adta kiizre - megkönnyiteni lát
szik a válaszadást : Kállai Ernő mindenekelött irigy
lésre máltúan független gondolkodó voll. Noha
- mint ez munkásságával kapcsolatban már elhang«
zott - nem hagyolt hátra nagy, összefoglaló igényű

elméleti művet, sajátos művészetszemléletének érté
kei - mozaikszerűsége ellenére is' - nyilvánvalóak.
Ez a mozaikszerűség egy ( tanulságosan pozitív) kö
rülményre utal: Kállai esetében az eszmerendszer
állandó összefonódásban élt a kortárs művészet vál
tozó jelenségeivel, így magától értetődően esett át
ánkritikus periódusokon s tudolt nyitolt lenni az új
és más érték számára is. Esztétikai és művészetel

méleti megállapításai nem elméleti pálmaházban ne
,'eMdtek, hanem a tapasztalal k onzekvenciáiként
szűlettek, Félreértés ne essék: a konkrétumokból ki
induló, az élő művészet tényeit alapul vevő elmélet
Kállainál sohasem sekélyesült ideológiai széljárásra
figyelő, aktuálkritikai zsurnalizmussá. Ítéletei, kö
vetkeztetései mindig szélesebb összefüggésrendszer
hez kapcsolódtak: a haladó európai és magyar mü
vészettőrténerifolytonossághoz - amelynek áramla
tairál, hullámairól gyakorta határozott "különvéle
ményt" jelentett be.

Kállai részt vett és állást foglalt a modern művé

szet körül fel-fellángoló vitákban, de huzamosan és
kritika nélkül sohasem csatlakozott egye.tlen irány
zathoz vagy csoporthoz sem. Mindez egyszerre ok és
következmény .. s művészetfelfogása eredményezte,
hogy egyrészt sikerült mindenkor megőriznie gon
dolkodoi autonómiáját, másrészt rendre asszimilál
hatatlannak bizonyult á különféle falánk ideológiai
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