
szen egyre súlyosabbá válik az az adós
ság, mely épp a nagy klasszikusok nép
szerűsítése terén muuitkozik; A század
magyarságának nyilván meghatározója.
Bartók (és mellette természetesen Ko
dály Zoltán, kinek Visszatekintés cimű
kötetéből ugyancsak elkeIne népszerű

válogatás). De róla is jÓ1'észt csak köz
helyeket ismételgetilnk. (Nem ide tar
tozik ugyan, de a század igazi nagy
jainak ismeretében és ismertetésében
félelmetes hiányosságok tapasztalhatók.
A rádió egyik műsorában gimnazisták
vallottak: Veres Péterről. "Valami költő

volt" - így az egyik. A másik kapott
ezen a bölcsességen: "Én inkább a ver
seit szeretem". De még a legnagyobbak
sem hódították meg az "ifjú szílleket",
s bizony jócska időnek kell eltelnie,
hogy Ady szép jóslata valóra váljék.)
Bartók igazi megismerésében kiválóan
segítenek a leoelek, melyekben - már
a műfaj természete miatt is - az em
ber (bármilyen visszahúzódó és zárkó
zott volt is) többet arul el magáról és
gondolatairól. S e gondolatoknak a bar-

KMETTY JANOS l!:S
KOHAN GYÖRGY KIALLfTASA

Alig zárult be a budapesti Műcsar

nekban Paul Klee-nek (1879-HI40), a
század eleji avaritgarde festészet és
rajzművészet klasszikusának. a XX.
századi európai képzőművészet egyik
legköltőibb, legéterikusabb egyéniségé
nek - Frank .Iános által rendezett 
tárlata, majd az idősebb magyar festő

nemzedékhez tartozó Németh Lajos ál
tal "ct népi szürrealizmus egyéni han
gú képvise1ője"-ként jellemzett Tóth
Menuhért retrospektív kiállítása (ren
dezte Vizy Ottó és Aszalós Endre). 
a Műcsarnok középső termeiten újabb
jelentős képzőművészeti eseményre ke
rült sor: Kmetty János (1889-1975)
Kossuth-díjas festőnek, a budapesti
Képzőművészeti Főiskola egykori taná
rának, a szentendrei utcák, sikátorole és
öreg házak egyik leghűségesebb ábrá
zoló iának emlékkiállítására.

Kmettyt aki Budapesten és a
nagvh írű párizsi Julian-akadémián vé
gezte művészetí stúdiumaít -:... a róla
szóló tanulmányok és cikkek hol a
kuoista, hol a kubisztikus festők kö
zött említik. Minden bizonnyal az
utóbbi megfogalmazás a helyesebb:
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tóki személyiség esetében az egyetemes
magyarság gondolataivá 'kellene vál
niuk.

Az igazán nagyok esetében természe
tesen a magánleveleknek ís páratlan
jel.lemző értékük van. Mily megrendítő

például. ahogy Bartók aprólékos gond
dal s.zel'vezi egy-egy hangversenyét,
ahogU anyagi kilátásai után érdeklő

dik, ahogy futó impresszióit rögzíti. Mi
lyen szítJszorító, ahog'y, szokása szerint,
tartózkodva és mintegy mellékesen, de
már 1943-ban papírra veti: bajom iga
zi okát nem tudják megtalálni. A bá
mulatosan gazdag, mégis oly sok tra
gédiát rejteget6 életút szinte hibátlan
teljességgel bomlik ki e sokszor két-há
rom. sorra redukált' önvallomr:~okból is.

Bizonyára _lappanganak még Bartók
levelek. Köztük talán reveláló értékek
is. De hogy ennyi van, luun; ily qaz
dagon dokumentált lehet Eartók élet
műlle, azé,.t - még egyszer hangsú
lyozzuk - elsősorban Demény Jánost
illeti köszönet és elismerés.

(R. L.)

Kmetty sokat tanult a francia kubis
táktól. de sosem vált a kubista iskola
kizárólagos hívévé . .. Az ő művészete

-- amely az értelem és a fegyelem gyü
mölcse ..- a konstruktiv törekvések és
a természetelvűség ötvöződésénck, ösz-
szeforrásanak szép példája.

Kmetty János témakörei sosem vol
tak változatosak. Néhány korai aktáb
rázolást s szlmbolíkus és biblikus kom
poziciót ("Koncert", "Hegyi Beszéd"
stb) leszámítva színte kizárólag csend
életeket, műtr-rmí enteríóröket, kisváro
si utcarészleteket és sok-sok önarcké
pet festett. (Nagy Balogh János, Márffy
Ödön és Czigány Dezső mellett aligha
nem Kmetty az a magyar festő, aki
a legtöbbször örökítette meg önmaga
vonásait.)

Talán a művész altal feldolgozott
tárgykörök szűkösséaében, talán motí
vumaínak minden Irodalmlas vonatko
zástól való mentességében, talán a pu
rrtán, szi kár, a szigorú képszcrkcsztésre
koncentráló (itt-ott már-már száraz)
előadásmódban. talán a hűvös. kevés
optikai szenzációt nyújtó kolcritban,
vagy talán mindezen vonásokban együt
tesen rejlik annak a magyarázata, hogy
Kmetty Jánost évtizedeken keresztül
csupán a művészetbarátok e;;y kis ré-



tege becsülte érdeme arányában, sőt

a művészeti írók legjobbjai részéről

sem volt ritka a munkásságával szem
beni idegenkedés. (Genthon István "Az
új magyar festőművészet története" cí
rnű - egyébként kiváló - moncgrá
fiájában például mindössze tizennégy
- meglehetősen kedvetlen - sor ol
vasható a mesterről, aki a könyv meg
írásakor - 1935-ben - már megalkot
ta chef d'oeuvre- jeinek legtöbbjét.)

Kmetty valóban nem volt akkora ka
liberű művész, mínt - kortársai kö
zül - Egry, Derkovits vagy Ferenczy
Noémi, s kései (50-es, 60-as évekbeli)
művei között sok a fáradt önísmétlés,
mégis: a mesternek van jó néhány
olyan munkája, amely büszkesége az
elmúlt fél évszázad magyar művésze

tének. . . Olyan művekre gondolunk,
mínt a "Koncert" és a "Két álló női

akt drapériával" (mindkettő a szent
endrei múzeum tulajdona), a "Gitáros
csendélet" (Türr .István Múzeum, Baja),
a "Csendélet KUT-folyóirattal" (Buda
pesti Történeti Múzeum), a "Múterem
részlet állvánnyal" (Janus Pannonius
Múzeum, Pécs), a "Fiatalkori szakállas
önarckép" (Tolnai Gabor akadémikus
gyűjteménye). "A művész feleségének
portréja" (Km etty Jánosné tulajdona),
a. "Nagybányai részlet" (Dr. Gömör Bé
la gyűjteménye), a "Napraforgós csend
élet" (Nagy István-gyűjtemény) vagy
egy akvarell-önarckép a 20-as évekből

(Gerő Zsolt gyűjteménye).

Rabinovszky Máríusz a NyulJat
1929. február 16-i számában, a Tamás
galériabeli Kmetty-tárlairól írott beszá
molójában - tartalmas analízisét adta
Kmetty piktúrájának, "Idegnyugtató
csend, mély nyugalom árad Kmetty
képeiből . .. Nagyok, sztlárdak, determi
náltak e kis képecskék. amelyeknek
hatása TllESSZe túlnő a méretükön" 
írta (máig érvényesen) Rabinovszky.

E véleményt az Vryné El'dey Ibolya
művészettörténész által rendezett mű

csarnoki Kmetty-kiá1lítás anyagának
mintegy fele része megerősíti. (A kö
zepes és gyengébb kvalitású műveket

viszont kívánatos lett volna elhagyni.
Gondosabb szelekció esetén Kmetty mű

vészi rangja még jobban kitűnt

volna ...l
A képes katalógus előszavát író Né

meth Lajos jogg8.l állapítja meg a
másfél év előtt elhunyt mcsterről 
akinek viílogatott alkotásaiból Szent
endrén 1978-ban emlékmúzeum nyilik

, hogy "néhányadmagával azok közé
tartozott, altiknek révén megszületett a
modern magyar festészet és a hazai vi
zuális kultúra",

•
A . Magyar Nemzeti Galéria Kohán

György (1910-1966) Kossuth-díjas fes
tő emlékkiállítását rendezte meg akö
zelmúltban, A művész - aki az alföl
di iskola, a hódmezővásárhelyi művész

csoport tagjai közé tartozott - a fla
mand expresszíonisták (Permeke), a
mexíkóí elkötelezett festők (Orozco, Rí
vera), az olasz neorealisták (Renato
Guttuso) és a magyar Aba Novák Vil
mos lelki rokona volt, de megérintette
őt a kubizmus is, amelynekmegisme
résére 1931-ben nyílott módja, amikor
Párizsban járt tanulmányúton.

Kohán érces S7UVÚ, kemény kötésű,

szocíális töltésű művészete a Viharsa
rok nincstelenjeinek sorsát és vágyait
szólaltatja meg; a Lajta Edit által szer
kesztett Művészeti Kislexikon (1973)
szerint a mester "drámai indulatokkal
teli művelt monumentalitás, szirnbó
Iumteremtő erő" jellemzi.

Sajnos azonban az erő - amely a
művészetben nem minden Kohán
Györgynél gyakran rnodorosságba for
dul. Hatalmas méretű festményeinek
legtöbbie technikailag elnagyolt, nem
kellően megoldott, az óriási képfelüle
tek sokszor üresek, a felfokozott kolo
rit nemegyszer tarkasággá fajul, s ott
is dübörgést, harsány ríkoltást, fülre
pesztő dobpergest hallunk, öncélú nyer
seséget tapasztalunk. amikor a művész

mondanívalóit meggyőzőbben tolmácsol
ná a kisebb hangerő, a kevesebb szín
orgia, a nagyobb önfegyelem ...

A hatalmas: temperamentumot, a ki
vételes művészí adottságot lehetetlen
nem érezni, a nagyszerű rajztudást le
hetetlen meg nem látni Kohán mun
káíban, - a nagyra hivatott művész

életművében azonban hiányoljuk a mér
téktartást, az arányérzéket. a fakturá
lis gondosságot, a műalkotás szakmai
.Jcívítelezésének" gáncstalanságát, hi
szen semmiféle nagyívű, nagylélegzetű

festői koncepció sem feledtetheti a mí
vesség fogyatékosságait.

Az legyenetlen színvonalú s ezért ve
gyes benyomásokat keltő tárlat anya
gából elsősorban az 1937-es "Hegedű",

a megrendítő. tragikumct sugalló "Ka~

bát ,a műteremben' (1949), a mesteríen
komponált "Szobabelső növénnyel"
(1959) és a tőmondat-tömörségű "Ta
nya 11." (1968) emelkedett ki. D. I.
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