
KOVALOVSZKY MARTA

A szerző művészettörté·

nész. Egyetemi tanulmá
nyait az ELTE BTK-n vé
gezte. 1963-tól a székes
fehérvári István Király Mú
zeum munkatársa, majd
osztályvezetője. Az MTA
Művészettörténeti Bizott·
ságának tagja. Legutóbbi
írását 2002. 10. számunk
ban közöltük.
Az esszé Kondor Béla ha
lálának harmincadik évfor
dulója alkalmából szüle
tett.

Ironikus-groteszk
látásmód

Kondor Béla
Kondor Béláról a legtöbbet és a legszebben Németh Lajos írt,
olyan művészettörténész,aki nemcsak ugyanannak a korszaknak
gyermeke volt, de a festő barátja, harcostársa is, annak a baráti és
tágabb szellemi körnek tagja, amely Kondor személye és művésze
te körül kialakult. Az ő írása nyomán, de sokak személyes tapasz
talatából is plasztikus kép bontakozik ki arról a művészről, aki a
20. század hatvanas éveinek egyik legfontosabb képzőművészeti

jelensége volt. Németh Lajos értette meg velünk, hogy Kondor
művészete azoknak a nagy teljesítményeknek sorába tartozik,
amelyek meghatározták az évtized magyar kultúráját. Noha ma
gányos volt, s nem volt "se utódja, se boldog őse", a magyar mű
vészet sokat köszönhet neki: az ő nyomán bontakozott ki grafi
kánk sokszínű áramlata és ő válaszolt műveiben a legszenvedélye
sebben a hagyományhoz való viszony kérdésére.

Mindössze negyvenkét éves volt, amikor 1972 decemberében
meghalt, rövid pályája mégis teljes. Súlyos, egyszerre groteszk és
komor alkotásainak világa egy nehéz korszak történelmének fel
hős ege alatt született meg, annak gondolkodását, képzeletét, lá
tomásait őrzi. Ha ma bizonyos távolságból és más perspektíva
ból, másképpen látjuk is olykor Kondor jelentőségét, mint Né
meth Lajos, azt is látnunk kell, hogy legszebb munkáinak ereje,
értéke és ikonos ragyogása vagy pasztelles gomolygásuk varázsa
nem változott. Az a fanyar, kínosan kacagtató, egyszersmind
hátborzongató küzdelem, amely figuráinak kalimpálását, gesztu
sait, mimikáját áthatotta, az elmúlt évtizedekben már csak ritkán
vált az ábrázolás tárgyává, de a beszédmód, a látásmód különös,
érdes és groteszk hangsúlyai és nézőpontja i váratlanul felbuk
kannak, méghozzá ott, ahol senki nem várná. A nyolcvanas évek
közepe táján művészetünkben felerősödő ironikus-groteszk vo
nulat képviselői többnyire Kondorhoz hasonlóan szemlélik a vi
lágot, és nagyjából ugyanazt mondják róla, mint ő: nevetséges és
véres forgatag az, jól-rosszul összetákolt építmény, amelyben
bábjátékosként, ismeretlen erőknek kiszolgáltatva ugrál a test, a
lélek, a gondolat. Eszközeik persze nagyon is különböznek Kon
doréitól, világlátásukban azonban van valami közös. És noha
Kondor megvetette a jelent és munkáiban mindig a múltra hi
vatkozott, a húsz év múlva fellépők meg egyenesen a jelent kí
vánták provokálni, a maguk módján valamennyien "a jelenidő

vitrinében égtek" (Pilinszky János).
Kondor ideje valójában az 1956-os forradalmat követő másfél

évtized volt. Ez határozta meg gondolkodásmódját, kifejezés
módjának természetét. Ennek a korszaknak borús atmoszférája-
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Tradíció és korszerűség

problematikája

A világ mint
"egyetlen élőlény"

ban találkozott össze az a baráti-szellemi társaság (Juhász Fe
renc, Nagy László, Pilinszky János, Sarkadi Imre, Németh Lajos,
Bodnár György és sokan még), amelynek egyik, szinte mitológi
ai középpontja Kondor Bécsi utcai műterme volt. E társaság tag
jai egy olyan generációhoz tartoztak, amelynek nem körtnyű fel
adat jutott, de amely vállalta azt: szembe kellett néznie a múlttal
és utol kellett érnie az időt; ha keserű felismerések árán is, meg
kellett teremtenie azt a világot, amely - visszanyúlva a tradíci
óhoz és ugyanakkor a korszerűség parancsát követve - termé
szetes összekötő híd lehetett múlt és jövő között. A fiatal festő

különös módon vállalt részt e feladatból: szenvedélyesen érde
kelte a tradíció és mit sem törődött a korszerűség igényével.
Visszafelé lépegetett az időben, a művészettörténeti folyamatos
ságban, túl a magyar művészet határain, hogy azután az egyete
mes hagyományban, Dürer, Rembrandt, Blake, Picasso világában
találjon folytatható utakat. Prófétákat, apostolokat festett, bibliai,
mitológiai történeteket idézett fel festményein és grafikáin, de
minden kompozícióját áthatotta valami profán szellem, vagy leg
alább is valami az apokrif iratok "szabálytalanságából". Egyszer
re volt hívő és kételkedő - művészeti értelemben mindenkép
pen; jól érzékelhető ez már diplomamunkáján, a Dózsa-felkelés
témáját feldolgozó rézkarc-sorozatán, és az egyes kompozíciók
hoz készült tanulmányokon. Ahogyan ez utóbbiakon az ezüst
vessző körülrajzolja a formákat a kékes-szürke papíron, abban a
Dürer-rajzok mesterkéletlen emelkedettségére ismerhetünk,
ugyanaz a csendes áhítat lebeg az alakok fölött, mint a német
mesternél. Maguk a rézkarcok elárulják Kondor izgatott érdeklő

dését a múlt, a történelem iránt. Gyors, szentségtörő mozdulattal
rántotta félre a függönyt, amely az elmúlt időket takarja jótéko
nyan a kutató szemek elől, hogy megpillantsa az alakok, esemé
nyek, összefüggések valódi tartományát. "Érdekel a forradalom,
az egyetlen és hatalmas cél leple alatt meghúzódó óriási fejvesz
tettség gépezete. Ekkor ugyanis képet ölt az emberiség egyetlen
élőlény mivolta" - fogalmazta meg 6 maga. Ekkor fedezte fel
először az emberi létezésnek azt a színjátékát, a történéseknek
azt a mechanizmusát, amelyet azután mindvégig ámulva figyelt
és műveiben ábrázolt. A világot, akár a régi mesterek, "egyetlen
élőlény"-ként, organikus egészként fogta fel, amelynek tagjai, ré
szecskéi apró ember-alakok, elemei a nagy struktúrának. Lázas
tevékenységük, sürgés-forgásuk folytonos emelkedés-süllyedés
az idő, a történelem színpadán, igyekezetük áhítatos és profán,
tragikus és groteszk egyszerre. Tragikum és groteszk, menny és
pokol kőzött a feszültség tartja állandó mozgásban az egész me
chanizmust, az emberi-isteni univerzumot. Kondor számára ez a
világot mozgató mechanizmus jelentette a felszín alatt, a jelensé
gek mögött rejtőző lényeget, azért tudta olyan könnyedén félre
tolni az időt. A trójai faló meséjének kora, a kőzépkori szentek
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Művészetének

korszakai

"Szerencsére nem
vagyok modem"

ideje, Auschwitz ideje, a Dózsa-felkelés éve, vagy 1919, 1956,
múlt vagy jelen ebből a szempontból neki egyre ment. Az idő a
dolgoknak csak a formáját szabta meg valamennyire, a lényegen
nem változtatott.

Kondor művészete természetesen változott az évek folyamán.
Kezdeti képei némileg ortodox, kötöttebb, ikonos stílusban ké
szültek, a formák aranyban fürdöttek. zománcosan ragyogtak.
Nemcsak alakjai, de színhasználata is, sőt, gyakran a festmény
formája is a középkori szárnyas oltárok és ikonok formáját kö
vette. A korai grafikák többnyire kicsiny méretűek, rajtuk a vo
nalak szigorúan és szikáran formálják meg a felszín mögött
meghúzódó szerkezetet. A hatvanas évek közepén készült litog
ráfiák formanyelve azonban már oldottabb. a rajz felszabadultan
kalandozik a papíron, bátran követi a képi fantázia nekiiramodó
lendületét. A képek mérete is megnő, néha - egy-egy megbízás
nak köszönhetően - átlépi a táblakép mérethatárait (A Margit
szigeti Nagyszálló pannója, 1968; Szentek bevonulása, 1972). Szaba
dabbá válik maga a kompozíció is, az alakokat nem nyűgözi a
belső rajz gondosan megkonstruált vonalhálója. mintegy szabad
jára engedve mozognak a festmény terében, a történések koreog
ráfiája szerint. És fellazulnak a színmezők, olykor felhőgomoly

ként, kócos füstfellegként, a szétporzó pasztell sziporkázó tűzijá

tékaként barangolnak a képfelületen, kitörve az alakok, a tár
gyak súlyos körvonalai közül. Egyik utolsó, befejezetlenül ma
radt nagy kompozícióján (II. Lajos halála, 1972) hihetetlen erővel

sugárzik a gomolygó vörös szín, melynek sűrű ködén át - bor
zongató röntgenképként - kirajzolódik egy lováról alázuhanó
ember alakja. Nem tudhatjuk, vajon hová vezette volna Kondor
ecsetjét, festői gondolkodását ez a műveiben fel-feltűnő újfajta
lehetőség, be nem váltott ígéret maradt-e volna, vagy egy új kor
szak beteljesülése. Kritikusainak egy része bizonyos értelemben
hanyatlásnak látta, a művészi szigorúság feladásának, festői en
gedékenységnek; mások szerint - ahogyan Németh Lajos írta
- Kondor festészete végül "egyéni hangú fény-költészetté szub
limálódott". Mindkét ítélet egyformán lehetséges és érvényes.
Ami azonban mindvégig változatlanul és vitathatatlanul Kondor
művészetének legmeghatározóbb és legmélyebben ható alakító
ereje volt, az elszánt és következetes magatartása a hagyomány
és az avantgárd viszonyának megítélésében.

"Szerencsére nem vagyok modern." Ez a sokszor idézett kije
lentése kellemetlen, csípős füstként bántotta a kortársak szemét,
érzékenységét. 6 maga bizonyára szándékosan provokálta a vi
lágot, kihívó mosolya mögött azonban igazság rejlett. Nem volt
modern, és ezt hirdette olyan években, amikor a hazai művé

szetben a tradíció folytatása vagy a vele való szakítás ugyancsak
élet-halál ügye volt. Az 1960-as évek elejének lassan olvadó hű

vösében kirajzolódhattak azok a szemléletmódok, művészi ma-
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Régi mesterek
tanítványa

"Az utolsó ikonfestó"

gatartásformák, amelyek megkíséreltek meggyőző feleletet adni
erre az aktuális és megkerülhetetlen kérdésre. Az úgynevezett
vásárhelyi iskola a jellegzetesen magyar, alföldi festészeti hagyo
mányok folytatását tűzte ki céljául, a szürnaturalisták éppen a
Gresham-festészet ideáljainak túlfokozásával kívánták meghalad
ni a hagyományt, míg az évtized második felében fellépő neo
avantgárd fiataljai a hagyománytól való radikális elszakadás ré
vén akarták a magyar művészetet az egyetemeshez kötni. A kor
szak nem egy jelentős művésze (Schaár Erzsébet, Vilt Tibor, Or
szág Lili, Veszelszky Béla stb.) egyik vonulathoz sem csatlako
zott. Teljesítményük ugyan sokaknak adott művészi-erkölcsibá
torítást, útjuk magányos és közvetlenül folytathatatlan maradt.
Kortársai között Kondor sajátos helyet foglalt el ebből a szem
pontból. Mint egy folyóban, benne állt, fürdött a hagyomány
sodrában, követője és részese akart lenni a nagy művészettörté

neti folyamatosságnak. De vezércsillagai nem a magyar, hanem
az európai művészet alakjai voltak, az ő áhítatos tanítványuk és
méltó folytatójuk kívánt lenni. Művei meggyőzően bizonyítják,
hogy ez sikerült is neki: az emberiség jelentős korszakai, a törté
nelem hatalmas hullámverése, az elmúlt korok művészete magá
val ragadta és ő ráhagyatkozott ezekre az áramlatokra. Ez azért
sem esett nehezére, mert egész gondolkodása, látása, képzelete
és vizuális fantáziája a hagyományban gyökerezett, a gondolko
dás és művészet európai tradíciója jelentette számára azt a biz
tonságos szellemi és etikai hajlékot, ahol lábát megvethette,
hogy e biztos hátteret tudva maga mögött, megkísértse a csak
nem lehetetlent. Volt bátorsága a hagyomány folytatását vállalni
egy olyan időszakban, amikor kortársai éppenséggel a hagyo
mány meghaladásának, a vele való szakításnak és az újrakezdés
nek feladataival küzdöttek. Ez azt is jelenti, hogy volt bátorsága
felismerni önnön tehetségének karakterét, s ezzel együtt útjának
magányosságát. Pasztellkrétájának vonalai, színeinek zománcos
ragyogása fölött a régi mesterektől örökölt áhítat lebeg; kompo
zícióinak tagolását, a belső léptékváltást a középkori táblaképek
példáján tanulta meg. Stílusát azonban nem tanulta senkitől, sőt,

a rajz szálkás jellege, izgatott, kócos gubancai, a színek ünnepé
lyes fanyarsága, a harmóniát ígérő összkép kaján "elhangolása"
elárulja, hogy ő is korának szülötte volt. Halála után három évti
zeddel világosabban látjuk, mint annak idején, mennyire átitatta
alkotásait a kor, amelyben élt és dolgozott. Képeinek "hősei" vi
gyorgó ördögök, szelíd angyalok, görcsös Krisztusok, szentség
törő szentek, a sorsnak kiszolgáltatott emberek, rettenetes gépe
zetek; archaikus forgataguk mélyén fenyegetően lapul az elke
rülhetetlen sors, a történelem és a konkrét idő. Kovács Péter "az
utolsó ikonfestőnek" nevezte, joggal: egy korszak ikonjait festet
te meg, és valóban az utolsó pillanatban, sejtve vagy tudva is ta
lán, hogy ez így már soha többé nem lesz lehetséges.
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