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Mostanában a művészettörténész szakma mintha 
nem tudna mit kezdeni Kondor Béla művészeté-
vel; merthogy nem tartozott a lázadó, formabon-
tó avantgardisták, meg a hatalom bizalmát és tá-
mogatását élvező, a szocreálban dagonyázók közé 
sem. Egyesek — az elmúlt két év „korszakföltáró” 
szándékú kiállításain — megpróbálták alakját el-
helyezni az ötvenes évek parancsolt stílusegysé-
gének a „megújításán”, „korszerűbbé” tételén 
szorgoskodó mesterek sorában. Aki látta ezeket a 
tárlatokat, megtapasztalhatta az életmű makacs el-
lenállását. Persze, már művészi indulását is zavar 
fogadta: mestere, Szőnyi István eltanácsolta a fes-
tő szakról; diplomamunkájával, a hét lapból álló Dó-
zsa rézkarcsorozattal is zavarba hozta bírálóit. 
Első kiállítását 1960-ban, a budapesti Fényes Adolf 
Teremben néhány „vallásos tematikájú” műve 
miatt idő előtt bezárták; második, 1964-es fehérvári 
kiállítására a zsűri által engedélyezett műveket nem 
árazták, nehogy gyanútlan „közületek” — azaz ál-
lami vállalatok, intézmények, ne adj isten: múze-
umok(!) — véletlenül vásároljanak a bizonytalan 
szellemi hátterű anyagból! 

A hazai történelem nagyon nehéz éveiben, 
1951 és 1956 között végezte a főiskolát. Puszta és 
kiégett mezőkön jártunk akkorában, körülöttünk 
kormos, perzselt törzsű fákkal, halottnak látszó 
bokrokkal, ahol a reménytelen kietlenségben egy-
egy árva fűszálnak is örülni lehetett. E tájban ra-
gyogott föl az évtized végén Kondor Béla művé-
szete, — és folytatva mondanám — feledtetve, 
nagyságával eltakarva a pusztaságot. De se nem 
feledtette, s nem is takarta: teljesítményének ra-
gyogásában látjuk igazi tisztaságában annak a va-
lóságnak képtelen voltát, ami azokban az eszten-
dőkben nemcsak a művészettel, hanem az akkor 
élőkkel, mindnyájukkal/mindnyájunkkal történt! 
Kondor ugyanis fittyet hányt mindarra, ami kö-
rülvette. Vette a bátorságot, hogy egyedül a húzott 
vonal érzékenységére figyeljen, a színek sajátos 
harmóniájára, a lélek rezdülésére. Nem érdekelte 
semmiféle ideológia, nem hagyta, hogy bármi 
művészeten kívüli dolog megzavarja. Szuverén ter-
mészetességgel tolt félre útjából minden mester-
séges akadályt: számára a tilalmaknak egyszerű-
en nem volt érvénye! Úgy viselkedett és cselekedett, 
mint egy forradalmár, pedig valójában még avant-
gardista sem volt, sőt éppen hogy konzervatív. 

Igen, Kondor Béla konzervatív művész volt. Nem 
volt újító, de nem tartozott a régi formákat elisme-
résre méltó szakmaisággal, meg unalmas követ-
kezetességgel ismételő akadémikusok sorába sem. 

Mint mind a nagy régiek — a művészetet annak sa-
játos terében igyekezett művelni, kiragadva min-
denféle kiszolgáltatottságából, és figyelmét egyedül 
annak belső törvényszerűségeire fordítva! Olaj és 
pasztell képei, színes kőnyomatai, fekete-fehér raj-
zos grafikái mesélni is tudtak, előadni régmúlt tör-
téneteket, fölidézni a látvány részleteit olyanfajta 
szenvtelen természetességgel, ahogyan középkori 
katedrálisok mesterei láttatták a bibliai eseménye-
ket. Számára a valóság — legyen az egy történel-
mi esemény, egy jó barát arca, egy táj fákkal, vízzel, 
emberalakokkal — önmagában is élő, eleven, el-
hagyhatatlan és feledhetetlen valami! És mégis: 
ugyanakkor és alapjában elhanyagolhatóan szinte 
csak eszköz mindannak a csodának a föllelésére és 
megőrzésére, amit a vonal, a fény és árnyék, a tisz-
ta és a maszatos, a sötét és a derűs önmagában való 
rebbenékeny szépsége, életteli finomsága jelent. 

A mostani tihanyi kiállítás címe Az utolsó ikon-
festő. A címválasztás nagyon pontos, és számom-
ra nem mellékesen megtisztelő is: Kondor 1972 de -
cemberében bekövetkezett váratlan halála után 
írtam róla ezzel a címmel a Kortárs folyóiratban. 
Nem úgy gondoltam — a kiállítás kurátora sem 
azért választotta a címet — mintha Kondor az egy-
kori mesterek stílusában és tematikáját használva 
dolgozott volna. Tántoríthatatlan hite volt azonos 
az övékével, ahogyan konok következetességgel, 
csak tehetségének belső késztetésére figyelve jár-
ta a maga útját ugyanúgy, mint ők is. 

Szinte egy reneszánsz mester korlátlan kíván-
csiságával és sokoldalú mindentudásával festett ké-
peket, rajzolt, készítette a legkülönbözőbb műfa-
jokban grafikáit, épített csodás modelleket, 
fényképezett, zenélt, s lett korának egyik feled-
hetetlen tehetségű költője is. Ugyanakkor Kondor 
Béla valóban nem volt újító, s még iskolateremtő 
mester sem. Leszámítva néhány gyarló — mára 
többnyire elfeledett — utánzóját, igazi követői sem 
voltak. És mégis: a magyar művészetnek a hat-
vanas évekbeli föltámadása, s kivirágzása a kö-
vetkező évtizedekben, aligha jöhetett volna el az 
ő következetes, egyedül a valós, a hiteles értékekre 
törő figyelmének példája nélkül! Pilinszky János 
1960-ban ezzel a mondattal kezdte megnyitóját 
Kondor Béla első önálló kiállításán: A műhelyek kora 
lejárt. A kijelentés akkor ott több mint meghökkentő 
volt. Ma úgy érzem, az idő múlásával egyre nyil-
vánvalóbb e néhány szó igazsága. — És hozzá-
tenném: ma sincsen aktuálisabb példa Kondoré-
nál. Talán nem tévedek, amikor úgy gondolom, 
hogy a művészetnek ma (mondhatnám persze, 
hogy ismét) legnagyobb szüksége arra van, hogy 
belülre, legbelső önmagára figyeljen; feledje a 
lármát, a lejárt és az új recepteket! 
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