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Vitéz Ferenc

„Cigányvarázs” vagy a lét sikolya?

Cigányvarázs címmel rendeztek Csámpai Rozi, Dilinkó Gábor és Váradi Gábor mű-
veiből kiállítást 2010 márciusában a budapesti Kesztyűgyár Közösségi Házban. A Gö-
döllőn élő, Balázs János-díjas Bada Márta tárlata ugyanekkor nyílt a siófoki tavaszi 
fesztivál rendezvényeként a Kálmán Imre Kulturális Központban. A recenziók (Somo-
gyi, 2010.; Matyikó, 2010.) nem érintették lényegileg a naiv művészi státuszt, s nem 
adtak magyarázatot a roma alkotók intenzív jelenlétére a képzőművészeti életben. Az 
indíttatások közt csak biográfiai adatokat találunk, „tudomásul véve” a művek titokza-
tos, velünk élő, a hagyományok és álmok világába kalauzoló jellegét.

Alábbi tanulmányvázlatunkban a roma alkotók naiv művészeten belüli szerepét 
árnyaljuk. Föl kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy a naivok tevékenységének ma-
gyarázatához nemcsak a korábbról ismert nemzetközi és hazai (leíró jellegű) mo-
nográfiák (Bihalji-Merin, 1984.; Bánszky, 1984.) kínálnak kiindulási pontot, hanem 
a kulturális (szimbolikus és vizuális) antropológia eredményeinek tükrében e kép 
olykor jelentős mértékben módosul. A vizuális kommunikációs szerepek vizsgála-
tával – tudatosítva, hogy a naiv művész alkotásának inkább funkcionális, mintsem 
esztétikai jelentősége van – az Austin-féle illokúciós aktusok Novitz által kidolgo-
zott képi illokúciós modelljét (Austin, 1990.; Novitz, 2003.) követjük, miszerint 
a kép megalkotása a cselekvést helyettesíti, így a képen ábrázolt eseményben való 
reprezentációs részvételről van szó. A reprezentáció és képi illokúció mellett látó-
körünkbe került az asszimiláció és idegenség problémája, a naiv művészi alkotáshoz 
vezető lélektani okok magyarázata, a mágikus funkciók szerepe, a hagyomány és 
emlékezés viszonya stb. – ám ezek vizsgálata a dolgozaton túlmutató (egyébként 
elvégzett) elemzéseket igényel. A cigány naivoknál e kérdések még összetettebb 
módon fogalmazódnak meg: az etnikai jelleg nemcsak az alkotói, de a csoportiden-
titás szempontjából is meghatározó.

A naiv mű mint reprezentáció

Reprezentáció-vizsgálatához Waldenfels négy alapjelentést különböztetett meg. 
(Waldenfels, 2004. 92–96) A reprezentációnak több, egymástól kisebb-nagyobb 
mértékben eltérő jelentése van. Más a nyelvi-szemiotikai, a strukturális, a szim-
bolikus antropológiai, más a vizuális antropológiai, a képesztétikai és kommuni-
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kációs, és más a szociológiai vagy társadalom-lélektani, értelmező megközelítés.1 
A szociális reprezentáció a naiv művészi tevékenység indíttatásainak, az egyén és 
közösség kapcsolatának, a mű e kapcsolatban elfoglalt helyének vizsgálatához kínál 
szempontokat. 

Az egyén és csoport nemcsak passzív befogadó, hanem saját gondolataik vannak, 
megteremtik – és folyamatosan kommunikálják – saját specifikus reprezentációikat, 
az általuk feltett kérdésekre adott válaszokat. A kollektív reprezentációk pedig tár-
sadalmi tényekben (nyelv, kultúra, szokások, értékek, tudomány, vallás stb.) testesül-
nek meg, utalva az egyén és társadalom közötti kapcsolatok eseményeire is. A rep-
rezentációban testet öltött viselkedés okait egyénnek és közösségnek egyaránt lehet 
tulajdonítani, önmagában viszont sem az egyik, sem a másik nem ad magyarázatot 
a viselkedésre. Egy személyes magatartás kultúrabeli gyakorisága rávilágíthat annak 
rejtett összefüggéseire. (Pikó, 2003.)2

Kérdés, hogy a naiv művészi alkotás (mint folyamat, kifejezésmód, egyéni rep-
rezentáció, magatartás) milyen mértékben adódik a naiv művész közösségének szo-
kásaiból, értékvilágából: a társadalom reprezentációjából – egyik helyen miért nem 
tűnnek föl alkotók, míg másutt igen, egyik társadalmi csoportban miért jóval nagyobb 
a számuk, mint a másikban. (A cigány naiv művészek száma arányaiban kiemelkedik 
a többségi társadalomhoz képest.) Fontos tényező, hogy az adott közösségben milyen 
szerepet tölt be általában a képi reprezentáció, s a kisebbségi társadalom (cigány nai-
vok, erdélyi művészek, művészkedők) éppen e képi anyanyelvben látja az identitásőr-
zés egyik garanciáját.

A naiv mű akkor teljesíti kommunikációs, illokúciós és identitáskonstruáló sze-
repét, ha a közösség tudomására jut, az válaszokat ad rá, tehát az egyéni és közös-
ségi reprezentáció kölcsönösen hat egymásra. Waldenfels reprezentáció-változatai 
rámutathatnak, hogy a vizuális kommunikációs és antropológiai jelentések hogyan 

� A reprezentáció mellé Michalovič bevonja a szimuláció problémáját, s a jelként működés alapjának 
nem a reprezentációt, hanem a differenciálást tartja. (Michalovič, 1997.) Szőnyi György Endre a 
kulturális reprezentációk elméletének „annotált histográfiájában” beszél a kulturális jelrendszerekről, 
azokat szemiotikai kontextusban helyezve el; s a posztstrukturalista ikonológia tükrében kapcsolja 
össze a szemiotikát, az ikonográfiát az interpretációval. (Szőnyi, 2004.) Kérdés, hogy a szövegek és 
képek reprezentálják vagy létrehozzák-e a kultúrát. A kép és szöveg egymást értelmező, értelmezést 
segítő hatásáról Szentpéteri Goodman felfogását vallja: a kép és szöveg közötti alapvető különbség, 
hogy a szöveg pontosan másolható, a kép azonban nem. (Szentpéteri, 2005.)   
2 Pikó Bettina Moscovici és Durkheim reprezentáció-elméleteire hivatkozik. Moscovici a reprezen-
táció viszonyát az ingerhez és a válaszhoz új módon közelítette meg: Korábban az ingertől a válaszig 
a reprezentáción (tárgyiasításon, eldologiasításon) keresztül vezetett az út, ő az inger és a válasz között 
közvetlen, interaktív kapcsolatot tételezett fel, a reprezentációt nem reflexnek, hanem adott létezőnek 
tekintve, ami kiválthat ingereket, vagy elvezethet a válaszokhoz. (Moscovici, 2002.)
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találkoznak a naiv művész alkotásaiban! Ő az idegenség etnológiai megközelítéseit 
vizsgálja, ám azért alkalmazzuk négyes felosztását, mert modellként – vonatkoztatás, 
megjelenítés, ábrázolás, helyettesítés – annak több pontja tükrözi a vizuális alkotás 
sajátosságait. S a naiv művész szintén „idegen”, vagy idegenné vált; és „az idegenség 
nem korlátozódik más kultúrák idegenségére, hanem mindenütt fellép, ahol az egyes 
rendek a határaikba ütköznek”. (Waldenfels, 2004. 116) 

A reprezentáció, mint képzet, a tárgyra vonatkozik, mentális aktus vagy állapot, 
és a tárgyat többé-kevésbé hitelesen adja vissza. A mű maga is tárgy (festmény, szo-
bor), képzetként tehát önmagára vonatkozik. S amennyiben arra hivatott, hogy saját 
tárgyszerűségében – szimbólumként – egy másik dolgot vagy tárgyat idézzen föl: „A 
reprezentáció a tapasztalat idő- és térbeli dimenzióiba tartozik, ha olyan valaminek 
a megjelenítéseként értelmezzük, ami időben és térben nincs jelen, tehát megjelenít-
jük. Az ellenfogalom ebben az esetben a prezentáció (…) a jelenítés.” (Waldenfels, 
2004. 94) Ha kiválasztunk egy folklóreseményt, eltekintve attól, hogy a szokás gya-
korlása már eleve valaminek a felidézésére vagy annak a valaminek az előidézésé-
re szolgál – így azt egyszerű prezentációként kezeljük –, a szokás naiv festményen 
történő megjelenítése reprezentáció lesz. A naiv művész ugyanis nem a megszokott 
rítusként gyakorolja a szokást (mint a közösség), hanem képet fest róla. Ha a szo-
kás önmagában is reprezentáció, a naiv mű metanarratív (illetve metareprezentációs) 
jellegét fokozza, hogy a reprezentáció reprezentációjaként kell elképzelnünk azt. S 
itt megfordítjuk Waldenfels sorrendjét, hiszen előbb nem az „ábrázolás”, hanem a 
„helyettesítés” problémájával foglalkozunk.

Ha a helyettesítés jelentését tulajdonítjuk a reprezentációnak, nem feltétlenül a 
szimbólumot (vagy szimbolizációt) kell értenünk rajta – amely valami helyett áll (vagy 
azt a folyamatot, ahogyan egy dolog fölveszi egy másik dolog jelentését) –, hanem az 
úgynevezett személyi helyettesítésről is beszélni kell. Az egyik személy helyettesítheti 
a másikat – Waldenfels a társadalmi közélet egyes jelenségeire utal, amikor például 
egy képviselő helyettesít egy személyt, s cselekszik is helyette –, és a szerepjátékokra 
osztott szokásokban ez a funkció eléggé egyértelműnek tűnik. A naiv művész egy-
részt felidéz a képével valami olyan dolgot, amely időben és térben már nincs jelen, 
tehát „kreatív, alakító erőként” egy fajta mentális mozgássort hajt végre: innen oda (a 
jelenlegi helytől egy vágyott hely felé), illetve az akkortól a mostanig, tehát a múlttól 
a jelenig. Másrészt nemcsak felidéz, megjelenít, de önmagát is helyettesíti a képpel a 
szokás gyakorlásában, illetve a festmény a szokás gyakorlásának helyében áll. A naiv 
mű mint reprezentáció, a szokás újrajátszásának tekinthető. Ebben az értelemben az 
alkotó a képi reprezentáció formájában gyakorolja a rítust, tehát amikor megfesti, 
egyúttal végre is hajtja azt.

Vitéz Ferenc: „Cigányvarázs” vagy a lét sikolya?
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Ha a reprezentáció: ábrázolás, a medialitás és a közvetlen tapasztalat ellentéte is 
megjelenik (miként vesznek részt a képek a tapasztalás alakításában). A közvetlen 
tapasztalás során a dologgal annak fizikai valóságában találkozunk, míg a mediális 
jelenléttel a közvetítő közeg módosíthatja az eredeti fizikai jelentést (jelenlétet). Ha 
a képek „dokumentumok”, alkalmasak az abban foglalt tartalom fizikai kihelyezésére. 
S ha nagyobb szerepet kap bennük a fantázia (a túlfokozott személyesség), mediális 
közegként nem annyira a hagyomány képi reprezentációjáról beszélünk, mint a mű-
vész hagyományhoz való viszonyának megfogalmazásáról, s arról, hogy a köztük lévő 
viszonyt miként alakította a közösség és egyén kapcsolata.

De vajon a mediális reprezentáció mennyiben alkalmas arra, hogy (mint tapasz-
talás) alakítója legyen a művészről mint autonóm egyénről kialakított képnek a he-
lyett, hogy pusztán a közösség hagyományhoz való viszonyáról (a hagyományban 
elfoglalt helyéről, szerepéről) számoljon be.3 A mediális reprezentáció révén a naiv 
mű dokumentumjellegének értelme is kiszélesedik. Tartalma gyakran etnográfiai, de 
célja csak ritkán tudatosul ennek szellemében. Szimbolikus cselekvéssorként azonban 
vonatkozásai párhuzamba állíthatók az etnográfiai allegóriával, tehát a megmentés és 
a veszteség allegóriájával. (Clifford, 1999) Szerkezetében vagy „beszédegységeiben” 
az etnográfiai narratíva tulajdonságait idézik: egy olyan történetmodellt közvetíte-
nek, amelyben egy adott, sok helyütt fölbukkanó alaptörténet különböző változatú 
elmesélésével, a történethez kapcsoló egyéni tapasztalat változékonyságából adódó 
narratív variációkkal van dolgunk. (Bruner, 1999.) 

A naiv mű mint felelet és „asszimilációs” terep

Waldenfels az ábrázolásról mint „feleletről” számol be4 – a kommunikációs reakció fel-
tételezi a létrehívó aktust. De a felelet mindig kevesebb, mint az, amire felelünk. „Az, 
amire felelünk, mindig is végtelenül több mint az, amit ’saját eszközeinkkel’ feleletként 
adunk.” (Waldenfels, 2004. 116) Ezt az elképzelést támasztja alá a reprezentáció körül 
folyó vitából kiemelkedő „dialogikus antropológia”. (Kohl, 2004.) A naiv mű egyrészt az 
„idegenség” (köztes lét, területen kívüliség) kérdésére adott felelet; így az „idegen” saját 
valósága helyett a feleletben konstruálódik meg: a művészi alkotásban (egyszerre tárgy-
ban, folyamatban, aktusban és rítusban). S felelet a közösség naiv művésszel szembeni 
� Belting nem tartja egyértelműnek, hogy a képek lennének felelősek a világ reprezentációjának vál-
ságba kerülésért – a reprezentáció válsága a referenciát illető kétely. (Belting, 2007. 20–22) 
� Az ábrázolást nem egyszerű művészi (kép)ábrázolásként fogjuk föl, hanem az „idegenség”-kérdés 
vagy az „idegen” (személy és típus) összetett megjelenítéseként.
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viselkedése is – az alkotó másként „beszél”, mégis érződik „beszédéből”, hogy hozzájuk 
kíván szólni, s bár olyan dolgokat is megjelenít, amelyek csak számára fontosak, ábrázolá-
sai arra szolgálnak, hogy a közösség életének meghatározó momentumait örökítsék meg.

Az idegenség kérdésével együtt felszínre bukkanó „felelet”-jelenség arra ösztönöz, 
hogy a fogalommal szorosan összefüggő asszimiláció-kérdést esztétikai aspektusból 
is fölvessük. Biczó Gábor az asszimiláció (társadalomfilozófiai és geopolitikai vagy 
integrációs jelentésénél) szélesebb értelmezésének általános példáját s etimológiai 
magyarázatát – mivel a hasonlóvá válás vagy hasonulás az utánzás eszközével megva-
lósított mozzanat – a festő ábrázolandó tárgyával szembeni, alapvetően az utánzáson 
alapuló habitusának segítségével világítja meg.  „Amennyiben a festő ésszel felfogja, 
megragadja az utánzás általános elvét, lehetőséget nyer a dolgok ábrázolására, vagyis 
a festés, az eredetihez történő hasonlóvá tétel művészete függ a tevékenység előfelté-
teleként meghatározott szabály tudatosításától. Az alkotó ez által nyer lehetőséget a 
hiteles ábrázolásra.” (Biczó, 2009. 37)

S Biczó hozzáteszi: az asszimilációval kifejezett változási folyamat nemcsak az 
utánzásban merül ki, de a rejtőzködési képességben is, hiszen az utánzás lehet egyúttal 
színlelés, tettetés – valaki képes arra, hogy magát másokhoz hasonlónak mutassa. Az 
asszimilálódás itt inkább egy olyan hasonulási képességként írható le, mely révén valaki 
el tudja sajátítani egy másik, az övétől eltérő életközeg, kulturális környezet szabályait 
és értékkészletét. (Biczó, 2009.) A naiv művész tevékenysége egy asszimilációs folyamat 
eredménye is, ám a kérdés összetettebb, mint az a kisebbség és többség viszonyából 
vagy a kisebbség többséghez való alkalmazkodási kapcsolati képességéből látható vol-
na. Mert a naiv művész nem kisebbség, hanem egyén, autonóm személyiség. A cigány 
alkotók példája pedig a naiv művész két irányban ható hasonulási kényszerére mutat: 
illeszkedni a saját közösséghez és a többségi társadalomhoz. A cigány naiv művész kívül 
esik mind saját kisebbségi közösségén, mind a többségi társadalmon. S noha a naiv mű-
vész alkotása a saját közösségbe való visszailleszkedés egyik lehetséges eszköze, a cigány 
közösség kevésbé fogadja el alkotója tevékenységét, mint a többségi társadalom.

A naiv művész nem asszimilálódni szeretne, hanem visszailleszkedni egy adott közös-
ségbe, egy új státusz jegyeivel nyerni vissza eredeti státuszát. E státuszkialakítás előbb 
az ösztönös késztetésből, majd a késztetés tudatos, rendszeres gyakorlatából kialakuló 
művészi tevékenység megnyilvánulásával, annak segítségével történik. A folyamat ne-
hézségére utal, hogy kettős identitásproblémákat kell leküzdenie. Alkotása gyakran a 
saját személyiség sérüléseit kompenzálja, műveinek tematikájával jellemzően azt a kö-
zösséget szólítja meg, amelynek egyenrangú tagja szeretne lenni. Az egyén és közösség 
hasonulási folyamatában áthelyeződnek a hangsúlyok és előjelek: az asszimiláció nem 
akkulturáció, hanem readaptáció.

Vitéz Ferenc: „Cigányvarázs” vagy a lét sikolya?
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A művészi státusz fokozza a másságot, s a naiv művész inkább növeli, mintsem 
csökkentené a távolságot maga és közössége között. E távolság úgy fokozódik, hogy 
az egyén a csoport által is elfogadott módon emelkedik ki a többiek közül. A vissza-
illeszkedés együtt járhat a kiemeléssel, az alárendeltből fölérendelt viszony lesz. A 
naiv művész ezért is mutat számos tekintetben rokonságot az Idegennel.5 A közülünk 
való idegen fel- vagy elismerése azonban más közösségi viselkedést eredményez, mint 
amilyen a kívülről jött idegennel szembeni kollektív stratégia. A közülünk való olyan, 
mint amilyenek mi vagyunk: ugyanazok az ősei, a nyelve ugyanaz, mint a mienk, 
ugyanazok az istenei, a szokásai. Más viszont a viselkedése, és mások a képességei. A 
viselkedési másságot éppen képességeinek megmutatásával fogadtatja el; vagy a Biczó 
által is használt értelemben: arra törekszik, hogy másságát tartósan elfogadtassa az 
általa megközelített csoporttal. (Biczó, 2009.)

A festő az utánzás általános elvének elfogadásával teszi a megfestett valóságot az 
eredetihez hasonlóvá. De mi történik, ha a megfestett valóság egésze nem tükrözi az 
eredeti képet, ha a kompozíció a rész és egész igazságának másféle viszonyát közvetí-
ti? A gyökér- és famotívum ezért kap hangsúlyt, s nem csak a cigány naiv alkotóknál. 
A „közületek való vagyok” identitására utal: utazó és hazatérő idegen, visszamegy a 
gyökerekhez, de „vándorlásai” (művésszé válása) során többlettudást halmozott föl, s 
alkalmas e képességének bemutatására. A visszatérésnek mindig van közösségi funk-
ciója, az egyéntől elvárják: az utazásaiból olyan tudással térjen vissza, amely hasznára 
van a közösségnek. A naiv művész mint hazatérő idegen, azt a képességet is magával 
hozza, hogy a művészet eszközeivel utaljon rá a jelenségek és cselekvések mögötti, 
viselkedést is szabályozó összefüggésekre. 6

S mivel az alkotó a dokumentációs és leíró elemek mellett szimbolikusan is ábrá-
zol, a szimbolikus valóságközvetítés szolgálja az Idegen megismerését és a közösség 

� Biczó az idegen-probléma fenomenológiai és strukturális összetevőit, a kulturális idegenség kérdé-
sét az asszimiláció fogalmi „újraolvasása” részeként vizsgálja (Biczó, 2009. 110–121; 374–405), s külön 
tanulmánykötet kínál további megközelítési lehetőségeket a tárgyban (Biczó, szerk., 2004.) 
� N. Kovács Tímea szintén foglalkozik az utazás és az idegenség kérdésének kapcsolatával. Az idegen 
magával hoz egy hagyományt, és ennek birtokában találkozik egy másik tradícióval. Mindkét hagyo-
mányrendszer fontos alkotóeleme a képi világ, s az a kép is, amit a saját közösségben a Másikról, az 
Idegenről alkottak meg. A valahová megérkező Idegen és a fogadó közösség is Másként, idegenként 
éli meg a másik jelenlétét. „A Másik (…) egy olyan térben ölt alakot, amelyet elsősorban meghatá-
rozott konvenciók, narratív és képi tradíciók formálnak.” (N. Kovács, 2003. 3) Az idegenség narrá-
ciójában fontos szerep jut a „megérkezés történetének”. Az utazó Idegen előbb megérkezik a Másik 
kultúrába, aztán hazaérkezik a sajátjába. Amikor megérkezik, saját közössége is Idegenként tekint rá, 
de mint olyan valakire, aki – éppen az utazás tapasztalatai miatt – többet tud, mint ők, akik otthon 
maradtak. N. Kovács Tímea szerint „az antropológiai megérkezés a földrajzi távolság, valamint a 
megértés nehézségeit metaforizálja.”(i.m. 5) Tehát a naiv művésznek is, mint Idegennek, meg kell 
küzdenie a megértés nehézségeivel.
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önismeretét. (Az más kérdés, hogy a közösség alkalmas vagy hajlandó-e a naiv mű-
vész alkotását segítségül hívni a közösségi identitás összetevőinek megértéséhez, s 
hogy szüksége van-e a rítusfunkciók tudatosítására. Különös, hogy legkevésbé éppen 
a cigány közösségek tudnak bármit is kezdeni e „peregrinációval”, s mint azt Balázs 
János példája is bizonyítja: kiemelkedése, alkotói státusza inkább kettős számkivetett-
séget eredményez, mintsem el- vagy visszafogadást.)

A cigány naiv művész kettős számkivetettsége

A naiv művésszé válásban gyakran játszik szerepet a lelki trauma. A traumaképző té-
nyezők között szerepel a cigány lét is, ami fokozódhat a minden közegben előforduló 
egyéb traumákkal (lelki sérüléssel, testi fogyatékossággal, magánnyal, tiltással, szülők 
nélküli gyerekkorral). A cigány naiv alkotók megítélésénél rendszerint nemcsak az esz-
tétikai, néprajzi, kulturális antropológiai, vizuális kommunikációs elvek érvényesülnek, 
de működnek a kisebbség-politikai megfontolások is. A cigány naiv művész megítélését 
nehezíti a cigányfolklórhoz fűződő sajátos viszonya: a folklórmotívumok az illusztra-
tív-reprezentációs szándék helyett szimbolizációs funkcióban jelennek meg a képen. A 
motívum transzpozíciójában jóval kevésbé hivatott kifejezni például az eredetmesélést, 
mint a többségi társadalommal való kapcsolat reflexiójaként megfogalmazódó egzisz-
tenciális érzést vagy lelkiállapotot.

A vizuális antropológiai értelmezés mellett vesszük számba a kommunikációs as-
pektusokat, s azt is érdemes megvizsgálni: a cigány naiv mű esemény-elbeszélő vagy 
az eseményhez kapcsolódó létállapot expresszív kifejezés-jellegén túl, hagyományos 
narrációs pozíciójából kilépve, milyen mértékben vehető figyelembe narratívumként: 
lehet-e rekonstruálni az egyén és/vagy közösség életpályáját csupán a festmények 
alapján, vagy csak a képek által megalkotott újabb jelentéskonstrukciót kapunk. Nie- 
dermüller Péter már korábban rámutatott arra, hogy élettörténet önmagában nem lé-
tezik (Niedermüller, 1988.), ám az elmesélt valóság mint történet mégiscsak az életből 
táplálkozik. A cigány naiv művészek élet- és karriertörténete a többi naiv művésszel 
szemben több adalékot kínál a képek funkciójának meghatározásához, noha a cigány 
naiv művek nagyobb része marad kívül a hagyományos esemény-elbeszélés keretein, 
mint a többi naiv alkotó munkája.

Az élettörténetekből megállapítható, hogy milyen körülmények vezettek a művészi 
önkifejezésre való rátaláláshoz, s az is kirajzolódik, hogy sem a többségi társadalomba 
való be-, sem az eredeti közösségbe történő visszailleszkedés nem volt sikeres. Mégis 
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tudunk sikeres asszimilációs kísérletekről, ilyen a vásárosnaményi Lakatos László pél-
dája. Lakatos szabadulni kívánt a cigány kivetettség állapotából, ezért kezdett festeni. 
18 évesen egy csokor rajzzal jelentkezett a könyvtár igazgatójánál.7 Eltökélt szándéka 
volt, hogy festő lesz, be akarta bizonyítani, hogy „valamirevaló ember”. Kitartásá-
val végül be tudott illeszkedni a helyi közösségbe, missziót is teljesítve: bemutatni a 
többségnek a cigány kultúrát és hagyományvilágot, a hétköznapokat és érzelmeket, 
a szabadságot és félelmet. Hamarosan kiállítást rendeztek munkáiból előbb a szülő-
városában, majd Budapesten, a cigány egyesület székházában, több hazai és külföldi 
gyűjtő birtokába kerültek képei, csoportos kiállításon Izraelben is bemutatták műveit. 
Lakatos nem hagyta el útra bocsátó közösségét, hanem saját útjával a kollektív be-
illeszkedést kívánta szolgálni, megőrizve az eredeti közösség értékeit. Tevékenysége 
azt is reprezentálja, hogy nemcsak az anyaggal, a képi kifejezés nehézségeivel kellett 
megküzdenie, de a többség előítéletével is. Sikerei azonban a közeledést segítették. A 
másik meghatározó tényező a vallási közösséghez való tartozás volt. A művészet vitte 
közel a Protestáns Körhöz. Gyakran látták a templom előtt rajzolgatni, s egyik alka-
lommal invitálták is maguk közé. Lakatos meghallgatta őket, és lelki társakra lelt.

Társtalan maradt viszont egész életében a nemzetközi hírű, a salgótarjáni lakó-
telepek árnyékában, a pécskő-dombi kis putrijában élt és alkotott Balázs János.8 A 
civilizáció közelében, mégis attól távol, szinte remeteként, elvonultan élt: fát szedett, 
gombázott és málnázott az erdőben, hulladékszenet gyűjtött a meddőhányóban, kü-
lönböző alkalmi munkákból, házalásból, vályogvetésből, hangszerkészítésből tartotta 
fenn magát. Hatvanhárom évesen, 1968-ban kezdett el festeni, és verseinek, egyéb 
írásainak nagy része is a hetvenes években keletkezett. Nyolc év alatt – 1976-ban 
bekövetkezett betegségéig – több száz képet festett, mellette az írás a legnemesebb 
értelemben vett kényszercselekedet volt, amiről a hagyaték terjedelme, a kéziratok 
mennyisége is árulkodik: több száz önálló kéziratlap, sűrűn teleírt, több mint har-
minc iskolai füzet, valamint tizenhat, házilag összefűzött, ezeroldalnyi gépelt kötet. 
(Kovács, 1999.)

Habár már az 1950-es években is feltűntek a cigány naiv alkotók (Kiss József 
keszthelyi cigányzenész festőként 1954-ben jelentkezett, Fenyvesi József gilvánfai 
fakitermelő 1958-tól foglalkozott festéssel), rendszeres tevékenységükre ösztönző 

� E rajzok fellelhetők a Beregi Múzeum gyűjteményében.
� Egy Balázs Jánossal készült tanulságos magnóbeszélgetés (Moldován, 1987. 147–159); a naiv festő 
portréja (Bánszky, 1984. 88–89. 1997. 47–49) mellett a szellemi hagyatékról szóló tanulmányban 
(Kovács, 1999. 94–112) elsősorban a Balázs írásaiból kirajzolódó sorsképet kapjuk. Az alkotó, a 13 
képének eladásából származó 30 ezer forintból, magánkiadásban publikálta kötetét összesen ötven 
példányban (Balázs, 1973.); s halálának évében újabb könyve jelent meg (Balázs, 1977.) 
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hatása volt a magyar naiv művészek 1972-es kiállításának a Nemzeti Galériában, 
ahol két cigány alkotó szerepelt, Horváth Vince és Balázs János. A cigány naiv mű-
vészet alakulását is figyelemmel követő Kerékgyártó István lényegesnek tartja, hogy 
ez időszakban kezdett kialakulni a roma értelmiség. Szuhay Péter szintén azt emeli 
ki, hogy az 1970–71-es évek különös fordulatot hoztak a magyarországi cigányság 
történetében: Balázs János festőként való feltűnésével szinte egy időben jelentkezett 
az irodalomban Bari Károly és Lakatos Menyhért. (Szuhay, 2009.) A cigányság intel-
lektuális reprezentációjának e mozzanatai az etnikumra mint értékteremtő közegre is 
ráirányították a figyelmet. Egyébként a hagyományos cigányéletforma felbomlása és 
az 1961-es párthatározat után a cigányság vezetőiben sürgető erővel jelentkezett az 
igény a roma kultúra értékeinek feltárására, továbbörökítésére. Az 1989-es második 
országos kiállítás bizonyította, hogy a magyarországi cigányság az életformaváltás 
e krízisekkel terhes korszakában képes volt felmutatni a maga értelmiségét, költőit, 
íróit, előadóművészeit és képzőművészeit.

Kerékgyártó párhuzamot vont a paraszt festők ’30-as évekbeli és a cigány alko-
tók ’70-es évekbeli jelentkezése között. „Abban azonban, hogy a magyarországi roma 
képzőművészet ilyen gyorsan és erőteljesen bontakozott ki, hangsúlyozottan szerepet 
játszott az is, hogy ennek a képzőművészetnek két nagy indító egyénisége volt, Balázs 
János és Péli Tamás.” (Kerékgyártó, 2008.) 1979-ben, az Autodidakta Cigány Képző-
művészek I. Országos Kiállításán 12 roma népi alkotó mutatkozott be.9 A tíz év múl-
va soron következő második szemlén 17-re, majd – az autodidakta jelzőt elhagyva, de 
nem ragaszkodva a naiv jelzőhöz sem – 21-re emelkedett a kiállítók száma. A ’80-as 
évek végén már több mint 30 cigány képzőművész tevékenykedett.10

„Emlékszem az első botorkáló lépésekre. Balázs Jánost – az akkor már európai 
hírű festőművészt indultunk el megkeresni személyesen valamikor 1974 nyarán. A 
salgótarjáni pályaudvaron aztán megkérdeztük az első szembejövő romát: merre 
lakik a magányos öreg? – Miért mindenki csak János bácsit keresi, hát azt hiszik 

� Az első kiállítást egy éven belül 35 csoportos és egyéni kiállítás követte az ország különböző pontja-
in. A kollekcióból vásárolt a Frankfurt am Main-i Néprajzi Múzeum, s akadtak vásárló kedvű mecé-
nások itthon is. Az újságíró Dutka Sándor önálló galériáját roma képzőművészek anyagából rendezte 
be. A kiállítók közül Orsós Teréz volt a legsikeresebb. A „Cigány bölcsődal” című kötet az ő illuszt-
rációival jelent meg, később a cigány nyelvű biblia fordításában is szerepeltek alkotásai. Orsós Terézt 
még 1980-ban tagjai sorába választotta a Művészeti Alap. (Daróczi, 2000.)
�0 Az első évtized sikerei után, a hivatásos művészethez kapcsolódó roma alkotók fellépését követően, 
„a naiv alkotók egy részében a külső környezet hatására kialakult egy fajta kisebbrendűségi érzés a 
naiv kifejezésmódot illetően”, ezért megpróbáltak a hivatásos művészet külső látású, tőlük idegen 
ábrázolásmódú stílusaiba átfejlődni. (Kerékgyártó, 2008.)
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nekünk csak ez az egy festőnk van? – volt a felháborodott válasz. És a mi embe-
rünk büszkén kalauzolt bennünket Balogh Balázs Andráshoz is. Egyik ámulatból 
a másikba estünk a Pécskő dombi színes képek kavalkádjának láttán. Oláh Jolán 
– aki gyermekeitől csent papírra, a férje maradék festékeiből varázsolt csendes órá-
iban zseniális portrékat – titokban mutogatta meg igazi naiv képeit. Ez volt az 
az élmény aztán, amely az indíttatást adta a kiállítás szervezéshez. (…) Ha Sal-
gótarjánban már hárman is festenek, bizonyára vannak rajtuk kívül is ismeretlen 
vagy kevéssé ismert festőink – jó lenne őket megtalálni és bemutatni a nagyvilág-
nak.” (Daróczi, 2000) 

A cigány művészházaspár (Balogh Balázs András és Oláh Jolán) példája jóval rit-
kább, mint más közegben. A székely naivoknál – Bandi Dezső iskolateremtő törekvé-
seinek köszönhetően (Banner, 1995.) – gyakori volt, hogy egy családban többen foglal-
koztak alkotással (testvérek: Orbán Irén, Gazda Anna; anyós és menye: Czirják Lujza, 
Gál Simon Mária). Találunk példát a magyarországi naivoknál is erre (az endrődi Uhrin 
Péter és unokája, Uhrin Pál; férj és feleség: Tóbiás György, Tóbiásné Palcsó Mária; Ori-
sek Ferenc, Orisekné Farsang Erzsi).

A hovatartozás igénye a naiv alkotás egyik legfontosabb mozgatója. Mivel célzata 
nem esztétikai, a magasabb szinten lévő kognitív és esztétikai motiváció is a hovatarto-
zásnak van alárendelve ugyanúgy, mint a szintén a hovatartozás fölött álló elismerési és 
önmegvalósítási igény. A hovatartozást testesíti meg a család és rokonság, a közösségi 
szerveződés, a népcsoport és nemzet, valamint maga a hely. A társadalmi együttélés 
minden formája feltételez valamilyen családmodellt, hiszen a család összefogja és köz-
vetíti az igényeket. Megfigyelhető, hogy ideális családi környezetben csak a legritkább 
esetben bontakozik ki a naiv művész tevékenysége. Az alkotás hátterében nemcsak fizi-
kai sérülések, hanem magánéleti traumák is vannak. Gyakori a válás (olykor a többszöri 
házasságkötés), „inspiráció” lehet az élettárs elvesztése. Ugyanakkor a naiv alkotók ar-
ról is beszámolnak, hogy az ösztönzéseket csak a legritkább esetben kapták a családból 
(gyakran a közeli hozzátartozók előtt is titkolták művészkedésüket). A művészi megnyil-
vánulás tehát afféle „családkeresés”, amelynek sokszor csak gátja a rokoni kötelék, ezért 
is feltűnő a cigány naiv alkotó-pár eredménye. Oláh Jolán kétszeres kisebbségi létének 
súlyát – nő volt és cigány ( Junghaus, 2005.) – tompította, hogy férje is naiv alkotó volt, 
s hogy Salgótarjánban éltek, ahol nagyobb figyelem összpontosult a cigány alkotókra.

A közösségi szerveződések rendszerint belülről jönnek létre, alapjuk valamilyen 
közös igény, jellemzőjük a homogenitás, és a közösségi érzés feltételezi a közös érté-
kek megbecsülését. A naiv művész számára ez a közösség a cigány naiv művészek „tár-
sadalma”, de a tevékenység hátterében áll az eredeti közösségbe való visszailleszkedés 
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szándéka is. Az etnikai csoporthoz való tartozás nemcsak közös történelmet és közös 
értékeket jelent, de közös nyelvet és közös szimbólumokat is, ennek egyéni megtanulása 
csoportérdek. (Kaschuba, 2004.) S talán itt jelentkezik a legnagyobb szorongásérzés. Ba-
lázs János festészete mellett Oláh Jolán művészete is példázza ezt, amelyet nem egyszer 
ragadnak ki (helytelenül) a naiv jelző szorításából ( Junghaus, 2005. Péntek, 2005.). A 
szorongás érzése ugyanúgy fakadhat az egyén, mint a közösség egzisztenciális kiszolgál-
tatottságából. Az alapérzés oka és következménye is a megfelelő önértékelés hiányának, 
míg a relatíve magas önértékelés nemcsak az egyénnek, hanem a csoportnak is igénye. 
Két eleme egyrészt a saját magunkról alkotott kép, illetve a mások általi értékelés. Mind 
a kettő előfeltétele az önbizalomnak, valamint az önmegvalósításnak. (Kapitány, 2006.)

Lehetséges cigány narratívumok

A cigány naivok élettörténet-elbeszélései időközben elérték a reprezentatív szintet. Ko-
rábban Moldován Domokos Balázs János-interjúja jelezte a képi elbeszélést kísérő au-
tobiográf szándékokat (Moldován, 1987.), majd Bánszky Pál adott közre a 100 naiv 
szemléletű alkotót bemutató albumában négy cigány naiv vallomást (Bánszky, 1997.). 
A roma képzőművészek III. országos kiállításához készült katalógusban (Daróczi et al., 
2000) már hosszabb terjedelemben szerepel a kiállítók élettörténete (az Amaro Drom 
folyóirat internetes honlapja is közli ezeket Galéria rovatában); s a Miskolci Egyetem 
kulturális antropológia tanszékén Biczó Gábor vezetésével dolgozó fiatal kutatók is rá-
találtak a cigány alkotókra (Bancsik, 2005.). Külön is érdemes lenne összehasonlítani az 
élettörténeteket a képekkel, értelmezve a szöveges és képi narratívumok hasonlóságait és 
ellentmondásait. Alább csak néhány idézetet emelünk ki.

Balogh Balázs András több magyar naiv, s arányaiban még nagyobb számú cigány 
autodidakta alkotóhoz hasonlóan nem (vagy nem az eredeti) családban nőtt föl. Kassán 
született, szülei korán meghaltak, nagyanyja nevelte ötéves koráig, majd lelencházba ke-
rült. Nevelőszülők vették magukhoz, és visszaemlékezése szerint ők iskola helyett kol-
dulni küldték.11 

A Zala megyei Letenyén született, nagykanizsai Ferkovics József szülei elvál-
tak, ő is állami gondozásba került, de járt iskolába, így hamar kiderülhetett kiváló 
rajzkészsége. 13 évesen egy Japánban rendezett nemzetközi rajzverseny második 
helyezettje lett.

�� Balogh Balázs András és Oláh Jolán élettörténet-konstrukcióiról, reprezentációiról és narratíváiról 
lásd: Bancsik, 2005.
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A salgótarjáni Botos Flórián életében (Lakatoshoz hasonlóan) az hozott döntő 
fordulatot, hogy 22 évesen a családjával együtt megtért, s azóta egy evangélikus roma 
zenekarban játszik. Bibliai motívumokat felidéző-továbbgondoló munkáin – nem-
csak a cigány, de más naiv művészek közt is egyedülálló módon – a szövegnek nem 
magyarázó, képillusztrációs funkciója van, hanem a szövegkép magát a formát hozza 
létre. A reprezentáció nem egyszerű képzet, megjelenítés vagy ábrázolás, hanem köl-
csönös, egyik a másikkal (kép a szöveggel) reflexív viszonyban álló helyettesítés, a kép 
a szöveg, a szöveg pedig a kép jelentését veszi föl.12 

Oláh Mara gyerekkora állandó vándorlással telt (a két család folyamatos torzsal-
kodása miatt). Az iskolából hatodik osztályos korában kimaradt, csak asszonykorában 
fejezte be az általános iskolát. Tizenkilenc évesen egy magyar fiúhoz ment feleségül. 
1988-ban akkor ragadott ecsetet, amikor daganatos betegségéből kezelték. Mire kész 
lett az első képpel, a fejgörcsei elmúltak. „A rokonságom a festés miatt hülyének tar-
tott” – emlékszik vissza erre az időre.

Orsós Teréz Komlón született egy beás cigány családban. A cigánytelepen nőtt fel, 
összesen tizennégy testvére volt. Amikor az alsó tagozat után Kökönyösiben kezdte 
az ötödik osztályt, Koltai Magdolna tanárnő felfigyelt rajztehetségére. Hamarosan 
első helyezett lett az országos gyermekrajz kiállításon.

„Alkotó időszakomnak tizennégy éves koromban lett vége. A nyolc osztályig sem 
jutottam el, hetedik után jött a szerelem, a legszebb fiú a cigánytelepen, aki később a 
férjem lett. Dolgozni kezdtem a kertészetnél, később a csecsemőotthonban, a karban-
tartónál, majd a vasútnál. Tizenkilenc éves koromig nem festettem, de akkor újra 
találkoztam Koltai tanárnővel, és összehoztunk egy felnőtt cigány szakkört. Kossuth 
aknán, a cigánytelepen villanyunk nem volt, mécsvilágnál festettem, és boldog vol-
tam.” (Daróczi et al., 2000)

Sorsa tehát (a 15 gyerekes család mindennapi viszontagságaitól eltekintve) az 
alkotói kibontakozás irányába vezette, ennek ellenére „fordított karriert” futott be. 
Két gyereke megszületése után otthagyta a férje a viskóban, majd visszajött, újabb 
két gyereke született, a férje megint magukra hagyta, aztán egy másik férfitől ismét 
született két gyereke. Könyvillusztrációi tiszteletdíjából egy nagyobb lakást tudott 

�2 Ferkovics József sorozata látszólag modern művészi kifejezés, a szövegidézetek jelentésképző, a 
szövegtest az illokúciós aktus reprezentációs szerepét, jelentését helyezi előtérbe. Annyiban mégis 
naiv művészi ábrázolás, hogy a bibliai textusrészeket a maga természetes egyszerűségében formálja 
látható szituációvá. A kifejezés posztmodern jegyei nem tudatosultak, az ábrázolt szituáció nem lép 
túl a szövegen, csak a szöveg képpé formálásával „hajtja végre” annak jelentését. 
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berendezni – képei a kecskeméti naiv múzeumba kerültek, s újabb illusztrációkra is 
megbízást kapott.

„És egyszer csak nem tudtam kifizetni a fűtésszámlámat! Aztán valami mást nem 
fizettem! Összekuszálódtak körülöttem a dolgok. Napról napra veszítettem valamit 
magamból. 1997-ben elárverezték a lakást a fejünk fölül. Nem tudjuk pontosan, 
hogy mikor kerülünk ki az utcára. Már régóta nem tudok festeni úgy, ahogy szeret-
nék. Pedig nagyon szeretnék! Meg akarom mutatni a képeimen a cigányság hagyo-
mányait, a kultúránkat, a szokásainkat.” (uo.)

Orsós Teréz „mágiája” illúzió maradt, de tanulságos Ráczné Kalányos Gyöngyi 
sorsa, aki Orsós Teréz egyik unokahúga – a Kossuth aknai cigánytelepen laktak.

„Már óvodás koromban ismerkedtem a festészettel, amikor nagynéném, Orsós Teréz, 
elvitt az iskolájába, ahol éppen rajzóra volt. Én is kaptam rajzlapot, festéket, ecsetet, 
és elkezdtem festeni. Kilenc éves voltam, negyedik osztályos tanuló, amikor a komlói 
Fürst Sándor Általános Iskolában megismerkedtem Pongrácz Éva rajztanárnővel. 
Ettől a naptól éjjel-nappal festettem. Reggel mentem az iskolába és csak este mentem 
haza. Legtöbbször egy nap csak egyszer ettem. Amikor elkezdtem festeni, élénk színe-
ket használtam. Virító kéket, világos rózsaszínt és narancssárgát. Madarakat, szár-
nyas embereket, a nyarat, a telet, a cigánytelepet, cigánygyerekeket és a papától meséket 
festettem le. Nyolc éves koromtól négy testvéremre kellett vigyázni, főzni, takarítani. 
Szüleim elvárták tőlem, hogy úgy gondozzam testvéreimet, mint egy felnőtt. Az isko-
lában nem ment a tanulás, hisz nem volt senki, aki segítsen nekem. A festészet azon-
ban egyre több örömöt adott. Szabadnak éreztem magam ilyenkor, és azért festettem 
szárnyas embereket és kétfejű nőket. A tanulás nem ment olyan jól, mint kellett volna, 
ezért tanáraim csúfoltak. Életem boldog szakasza az volt, amikor rajztanárnőm kéré-
sére hetedikes koromban elkészült egy rajzfilm a pécsi Pannónia Filmstúdióban ’A hét 
ikerszarvas-kígyó’ címmel. Ezt a filmet a Cannes-i Filmfesztiválon megvásárolták. 
Ezután ért engem az első nagy csalódás. A film készítése közben Pásztor Ágnes film-
rendező kérdezte, hogy mit fogok kezdeni a filmért járó sok pénzzel?! Mint gyerek, na-
gyon örültem volna a pénznek, hiszen szatyorban hordtam a könyveimet az iskolába, 
ruházatom is hiányos volt, öten voltunk testvérek és nagyon szegényen éltünk. Olyan 
házban laktunk a Kossuth-aknán, hogy a szoba falát, melyen kívül csak a konyha 
volt, ki kellett támasztani egy nagy gerendával, nehogy kidőljön. A sok pénz helyett 
kaptam mást, egy új bugyit és egy használt cigánylemezt. Amikor édesanyámmal el-
mentünk a moziba megnézni a filmemet, fizetnem kellett a belépőjegyért…” (uo.)

Vitéz Ferenc: „Cigányvarázs” vagy a lét sikolya?



28

E nagy csalódás miatt nyolc évig szinte semmit nem festett. Elköltöztek, s csak 
nagy nehezen végezte el az általános iskolát. Egy tejüzemben dolgozott Szekszárdon, 
aztán a véméndi téeszben, majd egy pécsi vágóhídon. Férjhez ment, gyerekei születtek.

„Gyerekeim születése előhozta azt a vágyamat, hogy nagy képeket fessek. Akkor 
Pogányban laktunk és a meszelt falra a lakásban emberméretnél nagyobb anyát 
festettem, ahogy gyermekét altatja. Ez az asszony egy fatuskón ült piros ruhában, 
rózsaszín volt az inge, kék selyemkendő volt a fején, ami olyan hosszú volt, hogy 
eltakarta a gyerek testét.” (uo.)

Nehezen éltek. Saját házukból ki kellett költözni, szülei nem fogadták be a két 
gyerekkel. Pécsett feltörtek egy lakást, hogy fedél legyen a fejük felett. A gyerekeket 
intézetbe akarták vinni. Végül mégis kaptak egy lakást, dohos is volt, nedves is – „még 
egy rajzlap sem fért volna el sehol.” Kiharcolták később, hogy jobb lakást kapjanak, 
megszületett a harmadik gyerek, és Kalányos Gyöngyi sorsa ekkor fordult meg. Újra 
találkozott régi tanárnőjével, aki rávette, hogy járjon el az általa vezetett szakkörbe, és 
fessen. Kerékgyártó István és Daróczi Ágnes pedig ösztönzéseivel segítette a további 
előrelépést.

„Az a vágyam, hogy festményeimmel nagyon sok embernek szerezzek örömet, és 
ne érjen a korábbihoz hasonló több csalódás az emberekben. Ma már gyerekeknek 
szakkört vezetek az öt saját gyerekem mellett. Pécsett egy összevont, külvárosi in-
tézményben, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában és Szakiskolába pedagó-
gus asszisztensként dolgozom. Szakképesítésem megszerzése érdekében középiskolát 
kell végeznem. Remélem, kitartásom elég lesz ehhez a nagy tervhez. Munkahelyem 
nagyon biztat, segít a lehetőségekhez képest célom elérésében. Jelenleg is nagyon ros-
sz anyagi körülmények között élünk öt gyermekemmel és férjemmel, aki szívbeteg. 
Ennek ellenére még most is rengeteget festek saját, és remélhetőleg mások kedvére, 
nagy-nagy örömmel.” (uo.)

Balázs János, a naiv festő (és cigány költő)

A „remete és filozófus” – egy huszadik századi „cigány Diogenész” (Kerékgyártó, 1993. 
38) – Balázs János kettős számkivetettségben élt: nemcsak cigány léte miatt szenvedte a 
társadalom megvetését, de sorstársai közt is megvetés és gúny tárgya lett. Csak 62 éve-
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sen nyúlt az ecsethez, de már ifjú korában tehetségesen rajzolt. A rokonok szemrehá-
nyásokkal illették, hogy ilyen haszontalanságokra fecsérli idejét, ahelyett, hogy mester-
séget tanulna – Balázs egyik bátyja városi tisztviselő lett Salgótarjánban –, ezért tűzbe 
dobta a rajzokat, megfogadva: soha nem fog készíteni egyetlen képet sem. Meghiúsult 
ambíciói helyett megalkotta magának a lemondás és az igénytelenség életelvét. „Ke-
gyetlen sorsfeladat az övé: előbb meg kell tagadni őseit ahhoz, hogy utána szembenéz-
ve, megértve és azonosulva, sorsközösséget vállalva velük, önmaga lehessen, önmagára 
találjon.” (Kovács, 1999. 101)13

Nehéz sorsa, a két elemi osztály, a kigúnyolt remeteség ellenére is roppant mű-
veltségre tett szert. Nemcsak általános műveltsége megragadó: filozófiai érdeklődése 
szintén rendkívüli volt.14 Bár a festést, az írást nem tanította senki, Balázs mégsem 
tartotta magát naiv művésznek. Önálló kiállítására visszaemlékezve így fogalmazott: 

„Sokan azt mondták, hogy hát semmi esetre nem lehet a naivok közé sorolni a ké-
peket. De hát aztán nem igen engedtek, mert én – azt mondják –, nem tanultam 
senkitől se, semmit. És már a helyzetem, az igénytelenségem, a remeteségem is arra 
vonatkozik, hogy bizony én naiv ember vagyok. Hát ez pedig görbe tévedés. (...) 
Én nem fogadok el semmi ilyen útmutatást. Nekem nincsen erre szükségem. Engem 
nem zavar, hogy naiv festőnek tartanak, csak nevetek rajta.” (Moldován, 1987. 
152–154)

Szuhay Péter is a mellett foglal állást, hogy Balázs a 20. századi magyar művé-
szetnek nem egyszerűen egy cigány festője, hanem az egyik legjelentősebb képzőmű-
vésze. „Művészettörténetet írt, mert behozta a szabadságot a festészetbe. Művészete 
egyszerre archaikus és egyszerre nagyon modern. Egyszerre cigány és egyszerre ma-
gyar, miközben végtelenül egyetemes. Egyszerre mitologikus és narratív, és egyszer-
re hangulati és spontán, (…) ahogy megpróbálta megérteni a világot, a legmagasabb 
szférákba emelte őt.” (Szuhay, 2009. 73–74) 

Vajon miből adódott e kívülállás, amely a kategórián kívüliséget is büszke válla-
lássá formálta? Saját kategóriái szerint valóban nem tartozott sem a tanultak, sem 
a naivok közé. Kerékgyártó István több helyen bizonygatja, hogy a cigány alkotók 
�� Ez a vallomás ellentmond Szuhay feltételezésének, melyszerint Balázs Jánosra és festészetére az 
egész cigányság büszke volt. (Szuhay, 2009.) 
�� Balázs tökéletesen tisztában volt a cigányság eredetével, történelmével, ősi hagyományaival. Ami-
kor Moldován Domokos a Nietzsche-festmény megszületéséről érdeklődött, elmondta: nemcsak 
Nietzsche, de Schopenhauer, Renan, Rousseau művei is szerepeltek olvasmányai között; a magyar 
irodalomból Jókai, Mikszáth, Gárdonyi, József Attila, a világirodalomból pedig Thomas Mann és 
Hemingway művei ragadták meg érdeklődését. (Moldován, 1987.)
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esetében nem lehet egyértelműen a hagyományos értelemben vett naiv művészetről 
beszélni, közelebb áll alkotásmódjukhoz az autodidakta jelző. Ő inkább a naiv tár-
gyias alkotásmód, a spontán expresszív kifejezés, illetve a belső látású naiv realiszti-
kus képalkotás alapján értékeli a cigány naivok művészi tevékenységét. (Kerékgyártó, 
1993., 2001., 2008.) 

Balázs őstehetsége, elementárisa valóban nem tűrte meg a besorolást. Új, már-már 
lázadó világnézetet képviselt. Művészetében ötvözte a cigányságot a magyarsággal, 
a polgárosodást az elmaradottsággal, a műveltséget a felemelkedéssel, s a fejlődést 
csupán e keretek között, e traumák felszínre hozásával, az ellentétek legbensőbb és 
legmélyebb megélésével tudta elképzelni. Művészetéből gyakran csak a különlegesen 
gazdag képi fantáziát és a mese varázsát értékeljük, s az úgynevezett „keveréklényeket” 
(ember-állat, ember-növény metamorfózisait), a növény termése helyett az ágakon 
függő, ember alkotta tárgyait, a bizarrnak látszó fantázia termékeit nem helyezzük el 
egy sajátos életfilozófiában.

„Attitűdje (…) a sztoikus, szemlélődő emberé, de a szenvtelenséget gyakran felfo-
kozott érzelmi, indulati viharzás váltja fel. Az emberi történelmet mintegy személyes 
problémaként éli újra, és az alkotás kínzó viaskodássá, a feloldatlan ellentmondások 
indulatos megidézésévé válik.” (Kerékgyártó, 1993. 40–41) S épp e kétféle attitűdből 
eredeztethető Balázs kétféle alkotásmódja: a tárgyias ábrázolás és a jelképteremtő, 
szimbolikus vonásokkal gazdagított spontán expresszív kifejezés. A szimbolikus vi-
lágmagyarázatok föloldódnak a festői vízióban. A belső teljesség, a harmonikus ki-
egyenlítettség elve elválaszthatatlan a teljességélmény disszonáns megfogalmazásá-
tól, így a statikus állapotkifejezések folyton a belső ellentétek megfogalmazásának 
mozgalmasságát hívják elő. A naiv statikus (tárgyias) helyzetrajzok a környezet, míg 
a víziós (expresszív-szimbolikus) festmények a belső, s mintegy kozmikus eredet-
magyarázat keresésének dokumentumai. (Kerékgyártó, 1993.) Balázs János merített 
a cigányság hiedelemvilágából, felhasználta festészetében egyetemes műveltségének 
elemeit, s közben saját mitológiát teremtett. „A világ igazságtalansága gerjesztette, és 
belső igazságérzete hozta létre mitológiai rendszerének (…) furcsa lényeit, gyakran 
szörnyeit, egzotikus növényeit, mesebeli építményeit, különös kompozícióit.” (Szu-
hay, 2009. 74)

Festészetének értékelése ugyanolyan összetett, mint a költészetéről szóló. Balázs 
lírájának elemzésére most nem teszünk kísérletet, ám a versidézetek a festői eszme 
teljesebb megvilágítását is elősegítik: az alkotóstátuszban tudatosult cigánysors a nar-
ratívumot nem cselekményközpontúvá, hanem létösszegzővé teszi. A számkivetett-
séget sorsélményként illusztrálja a gondolat, melyet a Corvina Kiadó által gondozott 
válogatás mottója idéz: „Élni annyi / mint ide-oda rakni / azt, ami veszendő holmi.” 
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(Balázs, 1977. 17) Hitvallás értékű a „Ne feledjétek” című vers: „Ne feledjétek / hogy az 
öröm / nékem is terem / ha nem is tépem le / s ölelem lelkemre mind / hagyom ott / ahol 
fakadott / Az öröm ha teljes / fáj.” (Balázs, 1977. 29) A felszabadult élni akarást Balázs 
János számos írása, nyilatkozata tanúsítja. Rádöbbent, hogy az öröm gyökerét megta-
lálni egyenlő azzal, hogy hitet lel, megtalálja Istent az ember. Rádöbbent a boldogság 
mulandóságára s arra, hogy cigánynak, magyarnak, szegénynek, gazdagnak egyaránt 
megadatott az öröm lehetősége, s annak elvesztése mindenkinek gyötrelmet okoz. 
Balázs János öröm- és fájdalomértelmezésében pedig a két létérzés elválaszthatatlan 
egymástól. 

***
A címben fölvetett kérdés („Cigányvarázs – vagy a lét sikolya?”) arra utal, hogy nemcsak ál-
talában a naiv művészetet, de a cigány naiv (autodidakta) alkotók műveinek értelmezését is 
meg kell fosztani a távolságerősítő romantikus attitűdtől. A cigány naiv művészek képei nem 
valamilyen idilli varázst, egzotikus szigetet kínálnak (ha igen, akkor álnaivokról vagy dilettáns 
amatőrökről beszélünk), hanem szükségszerűen a szorongásból (vagy épp a tárgyiasult féle-
lemből) táplálkoznak. Ezzel magyarázható festészetük alapvetően expresszív, mágikus realis-
ta jellege. A kép varázsa nem varázslat, hanem a varázslás (azonosító mágia) egyik eszköze, 
ráolvasó jellegénél fogva a már megtörtént megváltoztatását s a még meg nem történt elő-
idézését szolgálja, a mágikus reprezentáció két alapcélját teljesítve. Alapélmény a kiszolgálta-
tottság és a világban való otthontalanság érzése. A cigány képzőművészek (a naiv művészeti 
és általában a cigány folklórmozgalom) pozitív diszkriminációját fölváltó valós értékelés hoz-
zájárulhat az etnikus identitás megőrzéséhez és – az önkifejezés vágyával társuló értékteremtő
szándékot elismerve – a cigányság elfogadásához.
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