
kus lenne... Megoldásai gyakran idé
zik a máshogy-elképzelhetetlen töké
lyét." Dávid Katalin szerínt Kondor
"félelmetes és lenyűgöző vízióit" min
denkor az emberiesség forrásai táplál
ják, "egész művészetét a szeretet, a meg
értés és humanitás hatja át".

Szóljunk néhány szót a művész ke
resztény hitéről is, amely vívódásoktól,
lelki konfliktusoktól nem volt mentes ...
Egyik-másik megnyilatkozása (így a Vi
gilia 1970. évi decemberi számában
megjelent válasza "Ki nekem Jézus?"
című körkérdésre) a hivő emberek egy
részét megbotránkoztatta. De míriden
bizonnyal reá is érvényes az, amit Karl
Rahner mond egyhelyütt Goethéról :
"Nem állott távol az Isten országától..."

Művészetét mindenesetre sok szál fű

zi a keresztény gondolatvilághoz; a ke
resztrefeszített Krisztust igen sok művén

ábrázolta, s örömmel, őszinte meggyőző

déssel készített üvegablakokat. freskó
kat és táblaképeket katolíkus templo
mok (Balatonföldvár, Sajószentpéter)
részére. E művek az újabb magyar ~gy

házművészet büszkeségel.
Festő, grafikus, költő, muzsikus,

hangszerkészítő. ezermester, fotóművész,

- színes és univerzális ember volt. Ér
des szavainak, látszólagos nyerseségé
nek felhámja alól hamar előtűnt meleg
szívűsége, kollegialitása, lelkének nemes
sége és jósága.

Csupán negyvenkét évet élt, de amit
hátrahagyott, az kerek egész és része 
szerves, elidegeníthetetlen része - nem
csak a magyar píktúrának és rajzmű

vészetnek, de az európai képzőművé

szetnek is. Korának szocíális, etikai és
esztétikai problémái iránti érzékenysé
ge és nyitottsága, munkáinak szimbó
lumzazdagsága, színeinek és vonalainak
bűvös mágiája, rnűvészí aszkézise, a lel
kében munkáló soha-meg-nem-elégedés,
amely újabb és újabb chef d'oeuvre
-őket csiholt ki belőle, a műtörténet

hajdani nagy mcstereível vetekedő szak
mai tudása alapján Kondor Bélát nem
zeti művészetünk reprezentánsai között

Mednyánszky, Csontvárv. Nemes
Lamoérth. Nagy Balogh János, Egry
József, Derkovits, Vajda Lajos oldalán

fogja számon tartani az utókor.
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'I'ényeh

megyünk mert megyünk
eke előtt akár az ökrök

te1'meszjáratainkhan
akár a hangyák

hétköznapok hajtóvadászatán
hajtok: és vadak egyben

,elhivatásunk felségvizeit
főfoglallwzások lecs,apolták

káprázatos képleteink
exkluzív nap1'lendszerében

csak: a lényeget veszítettiik el:

UTOIRAT

bibliai éjszakák
nemes magányú bölcsek

requiescant in pace

Iíint és bent
napfénykikötők

fűben a roanroalinok
pacsírt,a szárnyak

röptében zártan
a világ ünnepélye

beh,orpadt sorsom
v·aLami szélre vár

tnert igencsak megLassúdtam
az egyhangúság
hegyének stációin

a holtak imperativuszait
meqsokalltsnn.

a naptárbóllciszállt évadoroat
eltöröltem

a fényspirál viharát
melyben az öröklét
sarokpántjait röpítették
szárnyas locak
és ifjú angyalok
megkötöztem

az egyre pontoSJabb órák
hajszolóbb órák
íszonyatával

Stella matutina, Holdviola!
rozoga időmben eléqek

Asylum

levetkőzöl a sötétben
világosságom ban elaiszol

álmodban sírsz
és Tengerben nézed arcod

elmulasztott cs,endjeink
a Mélységnek bemuvatva


