
Képzőművészet

Az ismeretlen
Európai Iskola

A Budapest Galériában ősszel bemuta
tott kiállítás fiatal rendezői - György Péter, '
Pataki Gábor és Szüts Miklós - bevallottan
is egy "szubjektív" kép megidézésére vál
lalkoztak. Ez a "szubjektív" kép - a feltárt
anyag nagyrészt újszerű válogatása elle
nére - nemigen különbözik attól a legendá
tól, amely a művészetszeretők tudatában,
sőt: a művészeti köztudatban az Európai
Iskoláról már évtizedek óta él. Ez a "legen
da" az idő múlásával már valóságosan fog
ható testet is öltött, s ugyanolyan fontos
alakítójává vált hazai képzőművészetünk

-történetének, mint amilyen fontos és meg
határozó volt az Európai Iskola tényleges
léte a második világháborút követő rövid
három esztendőben.

A csoportot 1945 őszén az ismert 01'

vosprofesszor, Gegesi Kiss Pál irányításá
val Kállai Ernő, Mezei Árpád és Pán Imre
-alapitották. Tagjai elsősorban művészek 
Anna Margit, Barcsay Jenő, Bálint Endre,
Bán Béla, Czóbel Béla, Egry József, Gadá
nyi Jenő, Gyarmathy Tihamér, Korniss
Dezső, Lossonczy Tamás, Makarius Samer,
Márffy Ödön, Martyn Ferenc, Pór Berta
lan, Rozsda Endre, Schubert Ernő és Szán
tó Piroska festők; Barta Lajos, Beöthy Ist
ván, Bokros Birman Dezső, Borsos Miklós,
Forgács Hann' Erzsébet, Hajdú István,
Jakovits József és Vilt Tibor szobrászok 
voltak, de közéjük tartozott a gondolkodó
Hamvas Béla, a költő Weöres Sándor, a
kritikusok közül Kampis Antal és Mándy
Stefánia, s egyáltalán nem utolsó sorban
Kassák Lajos is. Ezen felül, mint szellemi
őseiket, maguk közé számították Ámos
Imrét és Vajda Lajost is. - A névsor persze
nem egészen pontos, mert a tényleges
munkában ennél többen vettek részt, .s
ugyanakkor a felsoroltak között akadtak,
akik gyakorlati vagy más okokból nem,

vagy alig állítottak ki együtt a többiekkel.
A csoportból Kállai. Ernő vezetésével
1946-ban hivatalosan is kiváltak az "abszt
caktok", akik aztán egy ideig a "Négy világ
tájhoz" címzett Semmelweis utcai galériá
ban mutatták be műveiket. 1948-ban - en
gedve az egyre erősebb külső nyomásnak 
az Európai Iskola ~nként feloszlott. Tagjai
nak egy része beállt a hivatalos művészet

politika támogatóinak sorába, mások "kis
kapukat" keresve igyekeztek modus viven
dire találni, megint mások pedig a belső

emigrációt választották, műtermük magá
nyába húzódva barátok támogatásával és
különböző művészeti segédmunkákkal tart
va fent magukat. A hatvanas évekre az ala- 
pítók közül néhányan már meglialtak, má
sok külföldre távoztak, s az iskola többé
már nem támadt új életre. Szelleme azon
ban annál inkább.

A hatvanas évekre teljesedtek ki igazán
az Európai Iskolához kapcsolódó olyan
életművek, mínt Bálint Endréé és Korniss
Dezsőé, s ez az évtized hozta meg az utá
nuk jövők - Ország Lili, 'Deím Pál- karak
terének kialakulását is. Ennél is lényege
sebb azonban, hogy ebben az évtizedben
vált természetessé művészetünkbena sok
színű változatosság, amelyben Kondor Bé
lának ugyanúgy helye volt, mint az ekkor
éppen kalligrafikus Korszakát élő Korníss
nak, vagy az apró méretű konstruktív re-

, mekeit alkotó Barcsay Jenőnek. Olyan sok
színűség volt ez, amelyben csak a létreho
zott értékek minősége teremtett rendet. - S
végül is éppen ez volt az Európai Iskola
legfőbb szellemi hagyatéka! Az, amit min
den esetlegességével együtt is jelez a fen
tebbi névsor, s amit mutat az a harminc
nyolc kiállítás is, amelyet a csoport rövid
fennállása alatt rendezett.

Az Iskola tagjainak nagy része a két vi
lágháború közti korszak művészetének a
"kiközösítettjei" közül került ki, azok kö
zül, akiket sem jobbról, sem balról nem il
lett komolyan venni. Valójában (bár ekkor
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a l fogalom még ismeretlen volt) egyfajta
undergroundot képezett ez a társaság, me
lyet azonban nem a stílus egysége, hanem
szemléletük nyitottsága fogott össze, bátor
ságuk a szakításra a rég bevett hagyomá
nyokkal, készségük a járatlan utak keresé
séhez, Ez a magatartás vonzotta hozzájuk
az olyan mestereket is, mint Czóbel Béla,
Egry József vagy Márffy Ödön. Mindvégig
toleránsak voltak minden valódi érték
iránt. Ei alól nem kivétel az az "absztrakt"
csoport sem, amely 1946-ban kivált közü
lük. Ennek bizonyitására elég, ha szellemi
vezérűknek, Kállai Ernőnek ezekben az
években végzett írásos és gyakorlati tevé
kenységére utalunk. Valószínű,hogy éppen
ez a tolerancia és nyitottság keltette fel el
lenük egyik oldalról a szocialista realizmus
stílusegységét hirdetők haragját, a másik
oldalról pedig a volt greshamistákét, akik
bár más módon, de szintén kizárólagosság
ra törtek. Jellemző (és persze érthető),

hogy amikor 1953-54 táján bővíteni kel
lett-lehetett a "stílusegység" sáncait, abba
szinte természetesen fért bele az utóbbiak
kiegyensúlyozott polgári értékrendje, míg
a többségükben balról, sőt jórészt az előző

korszak munkásmozgalmából startoló "eu
rópai iskolások" eleven, minden új befo
gadására kész szelleme előtt zárva marad
tak a kapuk. Nem az egyes emberek előtt,

mert hisz a dezertálókat, a "megtérőket"

mindig szívesen fogadták. Nem is egy meg
Iiatározott stílustörekvés előtt, mert hisz
tudott volt, hogy kellő "önkritika" esetén,
az alkotó "jószándéka" esetén mindenen
lehetett "javítani", mindent lehetett "köze
líteni" az elképzelt ideálhoz. A'kapuk azon
ban az Európai Iskola esetében az élet
előtt maradtak zárva, az ablakok a friss le
vegő előtt, a függönyök a nyitott szemű ér
deklődés, a korlátlan tájékozódni vágyás
előtt.

"Furcsamód, a rmívészeti köztudatban
nem ez a kép maradt fenn az Európai Is
koláról. A fogalom ma - és már régen~
határozottabban avantgard, és éppen ezért
stílusban is körülhatároltabb csoportosu
lás képét őrzi. Sokáig. egyszeruen "az
absztraktok" néven emlegették őket, pedig
a szó valódi értelmében absztrakt múvész
nem sok akadt köztük. Újabban - tudva, de
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elhanyagolva, vagy éppen szégyenlősen el
hallgatva az egyéb jellemzőket - inkább
szürrealizmusukra irányul a figyelem.
Ehhez valamilyen formában valóban a
résztvevők többsége kapcsolódott, s ez
megkönnyiti elhelyezésüket a művészettör

téneti kaleidoszkópban. A "legenda" is er
ről az egyértelműbb, határozott arcélű

avantgardról szól. Ezt a képet erősítették

meg azok a kiállítások is, amelyekre
1956-ban Esztergomban és a budapesti
Fészek Klubban került sor, majd Mándy
Stefánia és Körner Éva vállalkozása is
1962-ben a .Műegyetemen. Ezért okozott
meglepetést 1973-ban a székesfehérvári
Csók István Képtárban rendezett tárlat,
amelynek rendezői a körülmények szabta
korlátok (a bemutatóhoz adott tér, az
akkor ismert emlékanyag) között igyekez
tek objektívebb módon föltárni és bemutat
ni az Európai Iskolához kapcsolódó törek
véseket. A kiállitáson jelentkező látvány
egésze meglehetősen különbözött a .Jegen
dá"-tól. Az Iskola művészeinek tudatos cél
ratörése helyett inkább optimista [övővárá

sukról tanúskodott. - Ez pedig nem művé
szettörténeti kategória, s a kutatás nem is
tudott vele mit kezdeni. Valószínűleg ezzel
is összefügg, hogy ismét több mint egy évti
zedet kellett várni arra, hogy az Európai
Iskola korszakának képeit újra együtt lát
hassuk.

A Budapesti Galéria kiállításának címe
nagyon találó volt: "Az .ismeretlen Európai
Iskola".' Lassan negyven évvel alapítása és
gyors megszűnése után még mindig alig
tudunk többet róla, mint hogy legújabbkori
művészetünk történetében alighanem ez
volt a legfontosabb vállalkozás. Ennél
messzebb a mostani kiállítás rendezői sem
mentek. Megelégedtek a "legenda" szür
realista változatának felidézésével. Új,
hogy a falakról elhagyták a "főműveket", s
helyettük a "hátország" erejét dokumentál
ták egyrészt anagymesterek vázlatainak
értékével, másrészt a kismesterek csapatá
nak valóban nem elhanyagolható mennyi
ségű és minőségű termésével. A kiállítás
így is érdekes, sőt szinte meghatóan szép is
volt, bár talán egy 'kicsit zsúfolt (különösen
a szobrászati rész). Sok volt a közönség
számára eddig nem, vagy alig ismert mun-



ka, bár igazi meglepetés nem igen akadt.
Nyilván ilyennek szánták Bíró Iván kis
plasztíkáít, de ez a néhány kisbronz nem
győzte meg a nézőt arról (bármily egyér
telmű is a figurák szürrealizmusa], hogy az
alkotó egyenrangú társa lenneVilt Tibor
nak, Barta Lajosnak vagy Jakovits József
nek.

Az Európai Iskola igazi értelmének és
jelentőségének felmérése így tovább várat
magára. Igaz, erre a Budapesti Galéria
méretei sem alkalmasak (kevésbé még a
székesfehérvári termeknél is). A vállalko
zás azonban az élmény egyszeri kellemes
ségén túl is fontosnak bizonyult, mert
végül is hozzájárult a kérdés "napirenden
tartásá"-hoz.

Kovács Péter

A Biblia világa
- az Ótestamentum
Grafikai kiállitás
a Szépművészeti Múzeumban

A Biblia ismeretét az írástudók között
Szent Jeromos (Vulgata) fordítása, "angya
li" latinja terjesztette el. Az értelmezés
másik formája, vagyis a Bibliához való kap
csolat más módja az írástudatlanok számá
ra a Biblia-illusztrációk sora maradt: a
"Biblia pauperum", a "szegények Bibliája",
Megjelenítették a Bibliát kódexekben il
lusztrálva; majd a könyvnyomtatás feltalá
lása után is láthatjuk jeleneteit 'nyomtatott
képeken, és láthatjuk templomok falain,
üvegablakain és oszlopfőin, s játszották
eseményeit liturgikus ludusokban -, oltár
előtt, majd vásártéren is. Ez a bibliás-kap"
csolat hajdan milyen erős és termékeny
volt, mutatja a Szépmúvészeti Múzeum
grafikai kiállítása. Ízelítőt nyújt az intéz
mény gazdag gyűjteményének anyagából. A
reprezentatív válogatás két irányból közelí
ti a Biblia ószövetségi ábrázolásait. Egy
felől követheti a látogató a Biblia könyvei
nek sorrendjét a Teremtés Könyvétől a
Próféták könyvéig. Másfelől a Biblia-il

lusztrációk históriáját, s 'ez a történelmi át
tekintés a XIV. századi "Biblia pauperum"
ecset- és tollrajzait őrző pergamenttőlGus
tav Doré 230 illusztrációját tartalmazó
1866-os stuttgarti kiadású Biblia kötetéig
ível.

A belépőt eligazító táblázat fogadja, az
említett ószövetségi könyvek sorrendjét
mutatva, mely egyúttal jelzi a katolikus és
a protestáns Biblia-szemlélet különbözősé
gét. Luther ugyanis szamos ószövetségi
könyvet (ezáltal több ismert történetet),
apokrifnak tartván, úgymond a héber ha
gyományokhoz kapcsolódva kirekes~tett a
kanonikus könyvek sorából, megfosztva ez
zel a Biblia-kiadványokat és az olvasókat
olyan híres alakoktól, mint például Judit.
Jóllehet Judit "heroica" alakja, jelleme eg
zemplumként szinte képzőművészeti ha
gyománnyá vált különféle ábrázolásokban.

A kiállitás rendezése dr. Zentai Lóránd
érdeme, aki egy kalauzul szánt ismertető

kiadványba írt eligazítót az érdeklődőknek;

rövid, értékes összefoglalója mellől mind
össze a katalógust hiányoltuk! Hiányzik a
kronológikus és méretes felsorolása a lát
ható grafikáknak,mely egyúttal nem csu
pán tudománytörténeti magyarázatokkal
szolgálhatna, hanem a "technika" megjelö
lésével számos meglátásunkat segíthetné!
Így az értóbb közönség is csak tallózva
kapcsolhatja ismert vagy kevésbé ismerős

Biblia-emlékeit a látottakhoz. Számos eset
ben ugyanis nem kizárólag korszemlélet
vagy izlésváltás tükröződik egy-egy téma
megfogalmazásában, hanem azt a művészi

technika (rézmetszet, rézkarc, mezzotinto
vagy lavirozás), az "eszköz" is meghatároz
za: líraibb vagy "elbeszélőbb" lesz-e a gra
fika, azaz a rajzosság, a kemény vonalak
vagy esetleg festői hatások érvényesülnek.
Maga a plakát és a meghívó stíluskülönbö
zése is ezzel kapcsolatos, de egyszersmind
felfogásbeli különbséget, sőt szépségesz
mény-változást is mutat. A plakát sugárzó
szépségű Ádám és Éva alakjának rézmet
szete a nagyhatású bolognai reneszánsz
mester, Marcantonio Beimondi művét is
merteti meg az utcai járókelőkkel. A meg
nyitó meghívóján Rembrandt rézkarca ke
vésbé tetszetős, az eszményítessel szem
ben emberközelibb művészi meglátást és
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