
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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részérvényességek számára. "Abból a türelmetlen
programfanatizmusbólmür régen kijózanodtam,
ha úgy tetszik kiöregedtem, amely a rnűvészetet

csak a társadalmi és világnézeti vagy éppenséggel
politikai aktualitás szemszögébőlképes látni" - irta
1942-ben.

Tevék enységének kiszélesedése a húszas évek de
rekára esett, arra az időszakra, mikorra a klasszi
kus izmusok művészetelméletitanulságai már levon
hatók, ugyanakkor a konstruktivizmus még bőven

rejtett magában össztársadalmi megvalósulást áhító
perspektívákat. Kállai tizenöt éven át Németország
ban élt; érdemei - mint a Bauhaus egyik vezéregyé
niségéé, kritikusé és folyóirat-szerkesztőé, valamint
kiállításrendezőé- lassanként tudatosulni látszanak
művészetigondolkodásunkban.

Kállai Ernőt kezdetben a konstruktivizmus művé

szeti és társadalmi optimizmusa, a racionális-funk
cionális technika és civilizácíó világjobbító mozgal
ma vonzáskörében találjuk ; a .monumentálisan kol
lektív akarat", a .formának minden alanyi, szemé
lyes izgalmakon túl járó, végső, objektív távolsága"
eszmerendszerében és a magyar aktivizmus stílusá
ban mozog otthonosan. Ekkor született írásai sok
ban emlékeztetnek az ellentmondást nem tűrő, ma
gabiztos és eszmei/eg sem kevésbé türelmetlen
avantgarde manifesztumokra - azzal a különbség
gel, hogy nála a meghaladottnak minősített izmusok
(expresszionizmus, kubizmus) bírálata esztétikai
lag átgondolt,formaelméleti szempontú elemző kri
tikára épül. Mindezzel együtt Kállai már 1923-ban
revízió alá vette a konstruktivizmus művészetelméle

tét. A Korrektúrát! cimű írásban - a konstruktiviz
mus etikai dilemmájának szellemes megvilágitásán
túl ~ erősödnek fel azok az elvi összetevők, melyek
későbbi- szinte egész életére szóló - művészetfelfo

gását meghatározzák. Noha értékkoncepciója a mű

vészetfejlődés mozgásával párhuzamosan változáso
kon ment keresztül, életműve 11,,;gl.' egységesnek
mondható abból a szempontbál, hog.' mindig meg
őrizte alapvonásaként a nyitottságot, a toleranciát,
a par excellence és konkrét formaelemzésre épülő

ítéletalkotást. Mindehhez le kellett számolnia a ki
zárólagossági esztétikákkal, át kellett törnie "ideo
lógiák és programok drótsövényein". "Kiderült,
hogy rengeteg sokféle trombitába lehet fújni, és
mind szépen szól, ha értenek hozzá" (Ideológiák
alkonya, 1925). Ugyanebben a cikkben fogalmazó
dik meg Kállai megtalált ars poeticája: '" .. '1 rnű

vészet sokoldalú, különböző arcú elevenségén egy
kritikai szempont uralkodhatik csak: a kvalitás
szempontja". Ahogyan konstruktivizmus-kritikújá
ban az irányzat "tiszta kultúrarculatát" a történe
lemre kívánta fordítani, úgy az elkötelezett politi
kus-agitatív művészettel szemben az esztétikai mi
nőség igényét fogalmazta meg (Új valóságlátás a
képzőművészetben).
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Az értékes művészet Káilai felfogásában minde
nekelőtt autonóm szellemi teljesítmény, mely egy
adott formai probléma megoldásaképp manifesztá
lódik. Így a kapu nyitva áll a legkülönfélébb "nyel
vet" beszélő alkotások előtt. Mindez kiegészül egy
további ~ Kandinszkij nézeteit idéző - összetevővel.

Kandinszkij szavaival: '" .. 'IZ a legfontosabb a for
mában, hogy belső szükségből keletkezett-e vagy
sem". A Kállainál gyakorta előforduló .szellemi
mag", "belső igazság" fogalmai is az értékes művé

szet zálogaként fogalmazódnak meg: e szellemiség
lesz belső mozgatója az alkotásban magára ismerni
akaró formának és csakis a formának , hiszen mind
az forma immár, ami a műben érzékelhető .pozitiv
tény": sajátos elevensége, képi rendje. "A művé

szetben a »hogyan« 'I fontos" - tartotta Kállai, és
így nem véletlenül állt közel szívéhez a tárgyi ábrá
zolásról lemondó, a "tiszta formák" univerzumát
építő absztrakt művészet, Legszívesebben mindig
idézőjelbe tette volna az "absztrakt" jelzőt, mert je
lentésmagját - "elvont" - egyenesen félrevezetőnek

érezte. Írásaiban vissza-visszatér a terminus kritiká
ja; egy helyütt találóan .fatális nyelvi szűkségmeg
oldás "i-nak: nevezi, hiszen az efféle művészetet kizá
rólag "a szín és a forma teljesen konkrét jelenségei
alkotják".

. A harmincas évek elejére elmélete kiforrottan je
lentkezik - kiegészülve egyéni ornamentika-felfogá
sával. A felületek játékos átírása, a pusztán díszítő

funkciójú küisődlegességszerinte csak egyik ~ kései
és oldott - változata az ornamentikának. Létezett
egykor másik típus is, az "ornamentális vízió" típu
sa: "Minden vallásos és mágikus kultúrában, ahol
a müvészet túl minden egyén iesítő ábrázoláson és
külsődleges válogatáson, a dolgok ősi mélységű és
átfogó jelzésére törekedett, mindig eljutott odáig,
hogy nagy, ritmikus vonásokban adja meg az ős

képek jeiét ... Ezek a szimbolikus jelek kapcsolód
nak össze és alkotják a forma szuverén kombiná
cióit, melyeket ornamentálisnak kell neveznünk"
(Vissza az ornamentikához). Látható: Kállai fel
ismerte a rokon vonásokat - a kifejezhetetlen kifeje
zésére irányuló törekvést, az ábrázolható mögötti
mélyebb összefüggések jeleit - az ősi ornamentika
motívumaiban és az absztrakt művészetben. Többről
van itt szó, mint a századelőnek a primitív, a törzsi
művészetutáni nosztalgiájárol, az alkotás természe
ti és természetes létezése utáni sóvárgásáról. A világ
tárgy nélküli, viziászerűszellemi-képi megragadásá
ra, a művészet aurájának újbóli megteremtésére tett
formai kísérlet vált aktuálissá. A párhuzam nyilván
való; ugyanakkor a kísérlet törékenysége is: az él
tető aura a huszadik századhan inkább áhaltható,
mint megvalósítható. A modern ,.jelképező-ideo

plasztikus" művés:et idézi ugyan "u látható forma
mélyebb értelmét", ám ~ a Kállai-féle kollektív



szimbolikájú ornamentikával szemben - végzetesen
alanyi és töredékes módon.

Elméletének logikus folyományaképp értette meg
és ismerte fel Kállai Vajda' Lajos jelentőségét: az
univerzum bűvöletében és a földi valóság fenyegető

szorításában szideto, tragikus érvényű és egyúttal
sorsszerűenszubjektlv képi világát. Számos írásban,
kritikában méltatta pályáját (könyvet is készúlt irni
róla); "kortárs" létére volt bátorsága Vajda életmű

vét - sokak ellenséges vagy bagatellizáló véleményé
vel vitáz va - festészetünk egyík csúcsaként számon
tartani.

Írásainak egyik jellegzetessége - mint ezt az
absztrakt művészet és az ornamentika esetében lát:
hattuk - a gépiessé vált, vagy beszűkűlt jelentéstar
talmú művészetelméleti fogalmak újraértelmezése,
illetve új dimenziókkal történő ,feltöltése". Így ta
lálta alkalmazhatónak kora művészeti jelenségeinek
egy körére a romantika kategóriáját. Nem st ilus
ként, nem a letűnt korstilus analógiájaként, hanem
bizonyos közös - már a múlt században is felbukka
nó - eszmei vezérelvként , világérzékelésként , mely
- hátat fordítva az idegen valóságnak - arra törek
szik, hogy "a szellemet az »ősanyához«, az élet ős

forrásaihoz és ősi ösztöneihez vezesse vissza". "A
természet eszmei potenciájáró/" van szó; az irracio
nálisnak és démoninak, mint az alkotás folyamatá
ban ha/ó ténvczdnek vállalásárol. Kállai li'/Ii>gásá
ban a bioromantikáról, mely a racionális, ..okos"
vi/ágban is jelenlévő transzcendens erők "képi ősje

leit" vetíti elénk. Mindez nem egyszerűen a tudat
alatti, az álomvilág harca polgárjogáért - nem pusz
ián szürrealizmus, hanem kétirányú esztétikai aspi
ráciá: egyfelől "a mágikus lényeget emberi ésszé
oldja ", másfelől ,.mágiává oldja az emberi értelmet"
(Thomas Mann). A bioromantikajelenségeként ér
telmez/e nemcsak Mir;; {;s Max Ernst, hanem Franz
Marc, Arp, Bráncusi, Archipenko, Henry Moore és
mások művészetét is.

A két háború közötti magyar művészeten végigte
kintve, e fogalom elméleti variánsaként folyamodott
Kállai az új romantika terminusához. Mint a bioro
mantika esetében, ill is a legkülönfélébb sti/usú al
korások és életművek közös szellemi magját keres
te: ..Nem azt, ami elválaszt, hanem ami összeköt".
Kállai nemzeti vonásként értékelte megfigyelését:

"Az érzelmekben és sejtelmekben gazdag ábrázo
lásmód, más szavakkal a romantikus hangulatsze
rűségnek megfelelő képforma szinte minden lénye
ges művészünknek vérében van" (Új romantika,
1944). Emberképét tekintve alapjában más és való
ban "új" ez a romantika; itt a magányos individuum
"a természeti és lelki erők végtelen szövevényébe
fonódva" jelenik meg. Szembetűnő a hasonlóság a
bioromantika és az új romantika fogalmai között
(bár az utóbbit kiterjesztette a tárgyi valóságot áb
rázoló művészetre is). A Kállai-féle romantika-ka
tegória elméletben allegorikus lehetőség volt az egy
re vészterhesebb társadalmi és politikai élettel daco
ló művészi értékek együttes eszmei védelmére.

A ll. világháborút követő években Kállai Ernő

időlegesen közéleti funkciókhoz jutott . E fórumokon
igyekezett érvényesiteni a művészetpolitikai toleran
cia elvét és megalapozni a modern művészet és a kö
zönség kapcsolatát. Cikkezett, propagált, kiállítá
sokat rendezett - közöttük a nagy jelentőségű Euró
pai Iskola bemutatait, 1946-ban Az elvont művé

szet első magyar csoportkiállítását és 1948-ban
A magyar képzöművészet újabb irányai cimű kol
lektív tárlatot - mindezt az értékek felfedezésének
és közzétételének értelmességébe vetett hillel. Éle
sen bírálta az újkonszolidáció, a művészi konformi
tás magatartástípusát , rámutatott a középszer ön
adminisztrációjának és pozícióhajhászásának a mű

vészi munka etikai hitelét felszámoló következmé
nyeire (Művészek, csak azért is világitsatok l). Pro
fetikus jövendölése a kinyilatkoztatott szocialista
realizmusról már 1946-ban előrevetítette az elkövet
kezendő eseményeket, az .akadémiák:" újraszűleté

sét : " ... a programszerű, tehát egyelőre valóban
csak mondvacsinált szocialista realizmus a maga
politikai és társadalmi célzatában lehet ugyan for
radalmi, de művészileg a maradiságot és a vissza
esést szolgálja" (Vigyázat, Műcsarnokl ),

Kállai -fentebb vázolt - esztétikai és világszemlé
leti "rögeszméirő/" nem tudott és nem is akart le
mondani. Fokozatosan szorult a művészeti élet peri
fériájára, könyvtervei meghiúsultak, elhunytáig for
ditásokbál élt. Hatéves hallgatása jóvátehetetlen;
ii,.;iÁ\(;gl'. 111l1,.ká11.~ szeliemifiiggerlensége követésre
csábit, (Corvina Kiadó, 1981)
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