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K á d á r B é l a - e m l é k k i á II í t á s.
A két világháború közötti időszak is
mert nevű, termékeny festőjének, Ká
dár Bélának (1877-1956) emlékkiállítá
sát láthattuk a Nemzeti Galériában
augusztusban. Kádárt a 20-as években a
Der Sturm című berlini avaritgarde fo
folyóirat munkatársaí sokra becsülték
- a legtekintélyesebb magyar művésze

ti írók (Ly ka, Kállai Ernő, Rabinovszky)
azonban jobbára a külsőséges moderniz
mus körébe utalták munkásságát. A
Bedő RudoU és Szíj Béla által rende
zett tárlat - bár természetesen célja
éppen az ellenkezője volt - a Kádár
életmű másodlagos voltáról vallott vé
leményeket erősítette meg. Kádár szel
lemesen, bravúrosan, de kellő eredetiség
és koncentráció nélkül kamatoztatta a
fél évszázad előtti párizsi, weimari és
olasz művészetí áramlatok (kubizmus,
konstruktívízmus, expresszionizmus, no
vecento) vívmányait, bőven merítve Ma
rie Laurencin, Campendonk, Chagall,
Jawlensky, Foujita, Giuseppe Cesetti,
Ubaldo Oppi s más neves külföldi mes
terek formavilágából. Kádár munkáinak
jobbik része kellemesen dekoratív, ha
gyatékának másik része kevésbé kelle
mesen modoros.

Amikor Kádár 1918-ban gyűjteményes

kiállítást rendezett az egyik budapesti
galériában, a tárlatot a Nyugat 1918
novemberi kettős számában Bálint Ala
dár, a kiváló kritikus ismertette: "Saj
nos Kádár nem tudja elég tartalommal
megtölteni kompozícióit; figurái túlságo
san könnyűek, nem érezzük létük, jelen
valóságuk parancsoló szükségességét ...
Ha e művész (szerencsésebb életkörül
mények között, az anyagi gondok súlyá
tól felszabadulva ...) a jelenségek mé
lyére szállhat, - számottevő ered!11:é
nyeket fog elérni." Kádár azonban nt
kán szállott "a jelenségek mélvére", és
így a "számottevő eredmények" is el
maradtak.

A katalógus előszavát Bedő Rudolf 
Kádár barátja és mecénása - írta. Be
dőnek azokkal a szavaival, amelyek Ká
dár "biztos színérzékére, nagy rajztudá
sára és vonalainak harmóniájára" hív
ják fel a figyelmet, készséggel értünk
egyet, azonban azt az állítását, hogy a
művészt "lélektani problémák" foglal
koztatták volna, a kiállítás anyaga ke-
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véssé támasztja alá. Hogy Kassálc La
jos "a Kádár-műteremben tett látoga
tásai folytán kapott kedvet a festéshez",
- ugyancsak megalapozatlan megálla
pítás.

Bálint Endre-tárlat Győrött.
Vasarely Szántó Piroska, Ország Lili,
Solti Gizella gobelin-művész, Kovács
Margit kerárnikus, Muray Róbert gra
fikus kiállításai után Bálint Endre 1969
és 1971 között született munkái kerül
tek bemutatásra - augusztus első felé
ben - a várossá válásának 700 éves
jubileumát ünneplő Győrben, dr. Úri
Endréné művészettörténész rendezésé
ben. A győri Műcsarnok a művész mint
egy negyven művét látta vendégül : szí
nes nagyméretű grafikákat, ún. lino
típiákat ("Allegro Barbaro", "Ablakok,
rácsok Iírája" stb.), festményeket ("If
jú szívekben élek", "Jeltörténet négy
képben", "Zsennyei embléma") és 1,'-ü
Iönböző tárgyak, anyagok (csont, fem,
zsineg) felhasználásával készült kompo
zíciókat (pl. "Lankás Dunántúl", ,.Kalóz
ballada tizenkét strófában"). Ez utóbbiak
a kínaiak ősi könyvének, a Yi King-nek
egyik szentenciáját juttatták eszünkbe:
"Haszontalan nyersanyagót nem ismer
nek a mesterek."

A kiállításon helyet kapott a "Szent
endre nyolcadik temploma" című - ti
zenegy részből álló - modern ikonosz
tázion is, amely - véleményünk sze
rint - nemcsak Bálint Endre munkás
ságának egyik csúcspontja, de a jelen
kori magyar festészetnek is reprezen
tatív alkotása.

A katalógus előszava - amelyet Ko
lozsváry Ernő műgyűjtő, a Bálint-oeuvre
avatott ismerője írt - találó észrevéte
leket tesz a művész 1969-cel kezdődó

alkotói periódusának pompás kolorizmu
sáról : "A zsennyei tartózkodás felsza
badította Bálint szfnví lágát ; az eddigi
egymást fedő festékrétegek fojtottsága
helyett a tiszta, keveretlen pirosak, ké
kek, fehérek az uralkodók; a művész

tobzódik a lüktető, friss színekben." A
győri Bálint-kiállítás - amely mai fes
tésze tünk egyik legeredetibb és legjelen
tősebb egyéniségének a magyar népmű
vészet, a szürrealízmus és a Pop Ar,
elemeit ötvöző újabb terméséből nyúj
tott nagyszerű válogatást - az 1971-e~

év emlékezetes művészetí eseménye volt.



T á r l a t o k B a l a t o n b o g l á r o 11.

Ez év nyarán is sor került a balaton
boglári kápolnatárlatokra, amelyeken
festőink, szobrászaink, grafikusaink egy
értékes, tehetséges, szenvedélyesen ku
tató-kísérletező csoportja (Abrahám Ra
fael, Cerovszki Iván, Csutoros Sándor,
Demeter István, Galántai György, Orvos
András, Prutkay Péter, Szemadám
György, stb.) vett részt. A kiállítások
idén is szép számú érdeklődöt vonzot
tak. A közönség egy része fanyalogva
értetlenül szemlélte a kiállított munká
kat, a látogatók többsége azonban felis
merte a kiállítók tiszta szándékát, igé
nyességét, elhivatottságát, szellemi "nyi
tottságát". E művészek - Sinkovits Pé
ter fiatal esztéta helytálló szavai sze
rint - "szabadon próbálnak gondolkod
ni a világ jelenségeiről, s új formákat
keresnek élményeik kifejezésére." Tö
rekvéseik, erőfeszítéseik rokonszenvet és
megbecsülést érdemelnek mindazok ré
széről, akiknek szívügyük a világ mű

vészetének nagy áramaiba bekapcsolód
ni kívánó magyar festészet és szobrá
szat jövője.

*
Kirimi Irén m o n o g r á f í á j n

Gyárfás Jenőről. A Corvina Kiadó A
képzőművészet kískönyvtára" sorozatá
nak nyári újdonsága Kisdéginé Ki
rimi Irénnek, a Nemzeti Galéria mű

történészének Gyá1'fás Jenőről (1857
1925), a historizmus és akadémizmus
nagy technikai felkészültségű festő

jéről írott kismonográfiája. Kirimi Irén
tanulmányát alapos tájékozottság jellem
zi, - a könyvecske mégis hiányérzetet
kelt az olvasóban. A szerző ugyanis 
nem merve felülvizsgálni a hagyomá-

ZENEI JEGYZETEK

(A NYARI HANGVERSENYÉVAD
RÖL) Ember legyen a talpán, aki át
tudja tekinteni, hány hangversenyt ren
deznek hazánkban nyaranta! Furcsán
egybejátszanak e program kialakítása
kor az' ídegenforgalmi szempontok a ze
neiekkel, s nem mindig az igazi zene
kerül ki győzelmesen e vetélkedésből.

Vannak persze szép előadások, s nem
ritka egy-egy egészen kiemelkedő pro
dukció sem. Mégis marad az emberben
a nyár után valami fanyar érzés: in
kább "autós fesztiválok" ezek, semmint

ny os Gyárfás-értékelést - a "Tetemre
hívás"-t, az "Vo László esküjé"-t, a
"Disznóölés"-t és a "Gábor Aron ha
lálá"-t tekinti a kisvárosi elszigeteltség
ben élt művész legmaradandóbb mun
káinak, holott igen kétséges, hogy ki
jár-e a kritikátlan magasztalás e dere
kasan kivitelezett, de már megfestésüle
időpontjában is avitt szemléletű művek

nek o •• A magunk részéről úgy véljük,
hogy Gyárfás e festményeire is mara
déktalanul érvényesek Piilep Lajos 
Székely Bertalan történelmi kompozí
cióiról elmondott - szavai: "Amit Szé
kely olyan körülményesen és nagy fá
radsággal kifejez (vagy kifejezni szeret
ne), az sokkal egyszerűbben és világo
sabban elmondható néhány szóval , o ,

Megfoghatatlan, mi szükség ilyen egy
szerűen konstatálható dolgok közléséhez
ilyen nehézkes módot választani, - ek
kora vásznakra ennyi munkát, tudást,
festéket és olajat rákölteni o ,. Az ered
mény nem áll arányban az erőkifejtés

sei, s ez mtndíg lehangoló és kiábrándí
tó ... Székely kívül helyezte magát az
időn, és az idő elment fölötte örökre."

A "Tetemrehívás"-nak, a "Disznóölés"
nek, az "V. László esküjé"-nek Gyárf'á
sa fölött is "elment örökre az idő", 
szerencsére azonban a Karlovszky Ber
talanról festett portré, az 1887-88-as
"Női fej", egy-két tájkép ("Alkonyat",
"Erdőrészlet Sugárf'ürdőnél") és a kis
méretű, 1920-as "Önarckép" megőrzi a
mestert az utókor számára. Kár, hogy
e műveket (kivéve a Karlovszky-portrét)
csupán kutyafuttában tárgyalja (ponto
sabban : éppen csak hogy említi ...) Ki
rimi Irén, adós maradva a művész va
lóban időtálló munkáinak elemzésével.

D. I.

a zene ünnepei. A fővárosi szabadtéri
hangversenyek is új otthonba költöztek:
a Pest megyei Tanács díszudvarának
akusztikája kétségtelenül jobb a Káro
lyi-kerténél, de hova lett az a hangu
lat! Hová a gesztenyefák ábrándos su
sogása! S hova a tér nyüzsgő gyerek
lÚ1'mája! Csak a túrók zúgnak-dübörög
nek ott, a kert pedig magára maradt
szomorú dobogójával, a régi dicsőség e
tragikomikus maradványával. Kétséete
len, hogy az utóbbi néhány esztendőben

lassan agonizálni kezdtek a pesti sza-
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badtél'i hangversenyek. Egy évtizeddel
ezelőtt Yehudi Menuhin kápráztatta el
a hallgatóságot, Ruggiero Ricci adott kü
lön kis hangversenyt a kapuboltozat
alatt, Vean Vixon vezényelte a IX.
szimfóniát. Ma inkább a legsikeresebb
téli és tavaszi műsorok ismétlődnek, ki
csit lagymatagabban, pongyolább kivite
lezésben, s ennek megfelelően kisebb
közönség előtt. Ezért is érdemes kiemelni
M o z a r t R e q u i e m jének Lehel
György vezényelte előadását, amely azt
bizonyította, hogy a nyárban is lehet
emlékezetes nagy élményt alkotni. Le
hel György nagyszerű oratórium-kar
mester, részben azért, mert tudja, mit
dirigál - vannak, sajnos, akik nem -,
másrészt felfogása, tempói s egész föl
fogása nagyon közel áll a ma emberé
nek a zenéről alkotott képéhez. Feren
csik János említette lapunkban, hogy
ma az előadóművészet átalakulásának
korát éljük. Lehel György az a szeren
esés művész, aki úgy válik korszerűvé,

hogy megőrzi az érzelmek jogát is. Nem
kevesen vannak ugyanis, akik a legna
gyobb alkotásokat is kicsontozva, a tel
jesen objektív hangzáskép eszményét
szem előtt tartva (de ezzel épp az objekti
vitást megsértve) sz6laltatják meg. Ami
kor Brecht javaslata nyomán Adorno
"elidegenítette" a nagy műveket az év
századok során rájuk rakódott etikus
elemektől - melyek azonban nl?m a mű

lényegéből, hanem a körülöttü7fo kiala
kul6 szubjektív állásfoglalásokból fakad
tak -, tudtán és akaratán kíviil eau
előadói felfogá.s inspirátorává is vált,
amel1} hovatovább kisajátította a kor
szerűséa fogalmát s meavetően konzer
1'atívnak nevezi a műhöz alázattal kö
zeledő. érzelmekkel telített mű'l,ész ma
natartását. (Más tudomán1}ágakban is
megfimwlhetünk hasonl6 törekvéseket:
az egzaktság szüntelen hangoztatá,sa köz
ben las.san háttérbe szorul a 1Ji.zsqált
műalkotás, s a mérés módszerei. lehető

ségei válnak meghatározóvá.) Ezer sze
rencse, hogya leg,jobb magyar művészek

azért nem szégyellik érzéseiket. Ezért is
válhatott Lehel György tolmácsolása
megragadóan izgalmas élménnyé. Izzó
drámaisággal és lendülettel emelkedett
egyre magasabbra ez az előadás, míg
végre a Lacrymosa csodálatos - kissé
talán gyorsra vett - könyörgésében te
tőzött. A közreműködő együttesek (köz
tük egy új sz6lista tehetség: Kalmár
Magda) hibátlanul valósították meg el
képzeléseit, s megérdemelten részesül
tek a nagy sikerben, mely - reméljük
- már a következő szabadtéri évad
rangjának előlegezésévé is vált.
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(LEMEZFIGYELÖ) 1765-ből való az a
levél, melyben Esterházy Miklós herceg
igen határozottan felszólítja Haydnt, hogy
"szorgalma bizonyságául" vesse bele ma
gát a komponálásba, s kivált olyan mű

veket írjon, "amelyek gambán játszha
tók, s amelyekből eddig igen keveset
láttunk". A herceg maga szólaltatta meg
ezt a hangszert, innen a türelmetlenség.
Haydn pedig szorgosan komponált, 'le'l'e
lei utóiratában nem is egyszer ajánl a
fenség kegyeibe egy-egy új triót. Ezek
ből a szórakoztató, szellemes s elsősor

ban zenei kedvtelést szolgáló darabok
ból hallhatunk ötöt a M u s i c a r i n a
t a sorozat egyik új kiadványán (LPX
11478). Három kitűnő művész, Líebner
János, Fias Gábor és Mező László szö
vetkezett előadásukra. Hadd emeljük ki
mindenekelőtt Liebner János baryton
játé7<.át. Ezt a hangszert jórészt ő fe
dezte fel, s játszi könnyedséggel ural
kodik rajta, ami azért is nagy szó, mert
már a régi szakkönyvek írói is megál
lapítják, hogy alig-alig akad művész,

aki hibátlanul meg tud,ja szólaltatni. A
három kitűnő szólista kivált a művészi

leg is jelentős D-dúr divertimento má
sodik tételében illeszkedik harmonikus
együttessé.

A régi és elfeledett műveket feltá
masztó sorozat másik ú,j lemezén ugyan
csak Haydn kamaraműveiből hallhatnmk:
néhányat, az előadó együttes összeállí
tása azonban más: a csembalóhoz társul
a hegedű, mélyhegedű és a gordonka.
Ezek az üde hangvételű, sok zenei öt
letet tartalmazó alkotások nem térnek
el a kor átlagától, ami természetes is,
hisz szerzésiik ideJén Haydn méq egé
szen fiatal volt, tele naqy tervekkel és
reményekkel, melye7<.1a'l,át később be is
'l,ált,ja. Ekkor még csak az ötletek fel'lJi.l
lantásáig ,jutott, s a fiatalság bőségével

dobja fel egyiket a másik után, hogy
aztán jórészt kidolgozatlanul el is vesse
öket annak az embernek a pazarló gesz
tusával, akinek bőven van mondanivaló
ja. A lelemény, a szellemes csevegés az
érdekes ezekben az alkotásokban, és az,
hogy tudjuk: honnan indult ez a fiatal
ember, aki később majd a Teremtés és
a Harmónia-mise magaslatára jutott. Az
előadók (a Tátrai vonósnégyes három
taqia: Tátrai Vilmos, Konrád' György
és Banda Ede, valamint Sebestyén Já
nos) nagy kedvvel, lendületes, vérbő elő

adásban szólaltatják meg az öt művet

(LPX 11468).
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