
ÁgostOfl,

Istennek elég, neked nem elég
Ez a parányi bolygó...
Berber és latin vérből keoerék.
És mindig ott bolyongó,
Ahol a szellem szellemmel csatázik,
Míg el nem ér a nyugtató hazáig.

Szívébe zárt a termő Afrika
S te őt szívedbe zártad...
Kibomlott benned bódult nát'cisza
A buján hő násznak,
De csókjaidnak szenvedélyes méze
2gő lelked halálra nem igézte.

Sodort a tépő emberi vihar
Estében, pirkadatban. . .
A gondolat szent villámaival
hasogattad magadat magadban...
Az ég ellen a földet markolásztad,
A föld ellen az ég lett bajnok tár8ad.

Kértél, kerestél, zörgettél naguon
A nem talált csodákért
2s a hippói vandál vashkon
Betöltődött a rád mért
Kín és öröm, idő és időtlenség...
Immár fiúként reezketett/ a vendég.

A megtaláltat vitte a kezed
2s várt, akiben vártad
Minden dolgok céljához érkezett
Útját az elmúlásnak...
Tüzed csak gyönge hamuból parázslott:
Megégetted az éghető világot.

Ki szóljon Hozzád, lesve ajkadat
A század viharában?
Az eltévedtek serege halad
A semmitől ziláltan.
Hajók helyett rongy tutajok libegnek
Zsákmányra éhes fekete vizeknek.

Karbunkulus szemedből adj szemet
A most még menthetőknek,

Hadd láthassák a mennyei jelet
S a végtelen mezőket,

Ahol széttoszlott emlék lesz a gazsá(J
És szeretetben fénylik az igazság.

A kor lehet még szenvedők kora,
Vagy bolondok tanyája,
De az emberből nem vész el -soha
Az emberség hazdja...
Ha buknunk kell, bukju'1tk veled

kevélyen
S Veled eszméljünk föl az Úr kezében.

Van mindenkihez ma is csak szavad,
De bőven mérj belőle,

Ha a(f1J'Unk ég, ha vágyunk szé'tszalad
A mérges levegőbe...
Szólj, biztass, hívj és mutass Tá'az égre:
Ne féljetek, ti Í$ itt lesztek végre...

A JERUZSÁLEMI BIBLIA ÜRÜGYÉN
(rta BALINT ENDRE

Nagyon régóta várom azt a pillanatot, melybe belesúríthetem érzéseim leg
fontosabbját; amivel idáig adósa maradtam sokaknak; a köszönetét! Teszem ezt
most és semmiképp nem véletlenül' a Jeruzsálemi Biblia kapcsán és egy olyan
munka folyamán, mely annak idején igen sok embert nemcsak foglalkoztatott,
de összehozott a szeretetben, az egymást segítésben és megmaradt évtizedeket
elviselő valódi barátságokban.

Lehet, hogy az olvásók számára az én kis "előtörténetem", amit bevezetőként
Illusztrációírn elé biggyesztek. nem lesz sem érdekes, sem fontos: de számomra
színte mindennél fontosabb, mert megkímélhet attól a jogos vádtól, hogy hűtlen

és feledékeny vagyok a Bibliával kapcsolatos személyi "alapállásomat" illetőleg...
Nem hihetek olyan véletlenekben, hogy- valaki a sors szeszélyes kedvtelésének
jóvoltából bármíhez is 1000 szöveg .közti és 45 egész oldalas színes illusztrációt
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készíthet. Most nem is beszélek arról, hogy a hűtlenség rés feledékenység rnennyí
re ellentmondana a Biblia szellemének,' hiszen éppen a hűtlenség és feledékeny
ség ostorozásat olvashatjuk ki többszáz oldalának soraiból.

1

1957 tavaszán (több, mint húsz évvel ezelőtt) érkeztem ki Párizsba egyetlen
fillér nélkül és Justus Pál unokafivérem ajánló soraival János nevű öccséhez.
aki valóban három hétre meghívott magához, és ez idők alatt vendége voltam
mínden tekintetben.

Azóta egyikük sem él már. A harmadik hét lejárta előtt öss~találkoztam
Szász Pali nevű festóművész és grafikus barátommal. O felhívta a figyelmemet
egy Max Guillaume nevű francia építészre. aki kis pénzért, de mégiscsak vá
sárol képeket magyaroktól. Felkerestem, és valóban vásárolt. Egy-két héttel
később tudtam meg, hogy magyar nő a felesége; bizonyos Gyarmathy Erzsé
bet, aki igen tehetséges költőnek indult. Meghívott rnagukhoz., ahol is csaknem
három hónapig laktam, és ez időkben már nyugodtabban kereshettem meg
azokat a magyarokat, akik talán segíteni tudhattak volna valamiféle' anyagi egzisz
tencia megteremtésében. íg.y kerestem meg egy távoli rokonomat, de párizsi
viszonylatban előző útjaimról közeli Ismerősömet, Beöthy István magyar
szobrász özvegyét, aki maga is művész volt és energikus, segítőkész ember. Kö
zölte velem, hogy a legjobbkor jelentkeztem, mert másnap már másvalakinek
az érdekében beszélt volna egy bizonyos- Monsieur Biemel nevű könyvkiadó
val, de így természetesen engem visz magával hozzá. Kiderült, hogy M. Biemel
nagyszebeni szász családból származott ki kilencéves korában és elég tűrhetően

"töri" a magyar nyelvet. Mint később megtudtam, M. Biemel nevéhez fúző

dik Rilke franciára való átültetése. Kezdetben grafikai munkákat kaptam Bíe
meléktől, majd, amikor úgy érezte, hogy másfelé is helyénvaló lenne munkák
után nézni, szólt feleségének, hogy "járja le velem" a többi párizsi kiadót.
Ezek az utak igazán nem voltak sikeresek.

A hagyományos párizsi vakációs időszak előtt, úgy július elején, megint csak"
fel kellett keresnem irodájában Biernelt, aki éppen egy másik kiadóval be
szélt telefonon. Amikor meglátott, intett, hogy i.i.ljek le és várjak. Majd beszélge
tését befejezve, meglepetésemre, javaslatot tett kollégájának, hogy "van itt egy
magyar művész, aki nekem dolgozott, nem tudná foglalkoztatni?" Monsieur Gil
labert (Bibliánk későbbi kiadója) a legélesebben tiltakozótt. De minél élesebben
tiltakozott, annál erőszakosabban védte ügyemet Biemel. M. Gillabert, hogy
végre valahogy lerázzon minket,' az alábbi módon tért ki a kérés elől : "Jó,
csináljon próbarajzokat a maga magyarja, és vakáció végén, szeptember elején
hozza el nekem". Egymásra néztünk Biemellel, megértve az indirekt elutasítást.
Megköszöntem Biemelnek fáradozásait és szégyenkezve eliszkoltam. Utam Saint
-Maurice-ba vezetett, ahol még Max Guillaume-éknál laktam akkoriban. Gyar
mathy Erzsébetet a telefon mellett találtam; éppen Fejtő Ferenccel beszélt,
majd átadta nekem a kagylót, és Fejtő az alábbiakat közölte velem: "Beszél
tem érdekedben dr. Citrom Palival, aki felajánlotta szolgálatí lakásának egyik
»manzard-« szobáját", Dr. Citrom Palít már ismertem pár héttel előbbről, két
-háromszor vasárnap nála ebédeltem. Unokaöccse, Citrom Gábor és felesége,
Márkus Anna (most Anne Mark névvel ismert tehetséges festőnő Párizsban) is
mertettek össze vele, és Pali képeket is vett tőlem az első vasárnapi ebéden.
Most köszönöm meg újra nekik ezt is, meg azt az öt és negyed évet is, amed
dig náluk lakhattam.

Le kell írnom dr. Citrom keresetlen szavait, ahogyan 1957 augusztus végén
meghívott magukhoz: "Nézze, Bálint, az ott fönt a szobája, reggel, délben,
este nálunk eszik és addig marad, amíg akar, remélem fog tudni dolgozni.
Csak arra kérem, jelezze Anyámnál. amikor nem eszik velünk..." Tí:l
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nappal később megint felkerestem Biemelt, aki hagyományainknak megíelelően

kezében a telefonnal éppen tárgyalt valakivel, majd felém fordulva így szÓlt:
"Monsieur Gillabert érdeklődik, csinált-e valami skiccet a Bibliához". Intettem,
hogy nem, mire Biemel a legnagyobb megdöbbenésemre azt válaszolta, hogy
igen. "Nos, mikor láthatnám?" - "Holnapután" - válaszolta Biemel. .. Szerda
volt. Rohantam ki Epínay sur seine-be - ott laktam Citroméknál -, és a
másfél nap alatt csináltam hat egész oldalas színes lapot a Bibliához. Pénte
ken reggel Biemel kíséretében felkerestük Rue de Tournon 13-beli irodájában
az Édition Labergeríe-nél Monsieur Gillabert-t. Nézi a hat képet és megsző

lal: "Gratulálok, pontosan ilyesmire gondoltam". - Képzelhetik meglepetesün
ket! - "Jöjjön el valakivel hozzám a jövő hét elején, hogy megcsinálhassuk
a szerződést." Életem egyik legboldogabb pillanata volt. Rohantam ki Epinay-be,
közölni a nagy hírt Citromékkal. Kezdetben 100 egész oldalas szines íllusztrá
ciót kellett volna csinálnom, de menetközben Gíllabert 45-re csökkentette a
színes lapok számát, míg a szövegköztíeket 1000-re emelte fel. .. így kezdődött.. ,

Valóban így kezdődött, de a tények mőgött feszülő izgatottságaimról tuda
tosan nem akarok számot adni, és amikor azt írtam: "így kezdődött", még
csak a tényekre utaltam, és nem a később kialakult emberi kapcsolatokra,
érzelmekre és mindazokra a dolgokra, amelyek a Biblia nélkül létre sem jöttek
volna. Mert a "kezdet" után megindult az egymást segitő és keresztező áram
lások olyan ár-apály játéka, mely már valóban sorsomat alakította és sorso
mon belül bizonyára jellememet is...

2

Az 1957-es esztendő számomra tehát nemcsak fontos állomás volt, hanem
a lélek és szellem gyorsnÍozgású ideje is, tele meglepő fordulatokkal, új emberi

- kapcsolatokkal, folytatható és folytathatatlan kezdetekkel, és nem utolsósorban
kiállítások sorával,.. Az emberi kapcsolatok olykor viharos ütközéselvel, ma
már szinte érthetetlen sérelmek sajgásaival, és ugyanolyan érthetetlen örömök
elfelejtésével .. És talán, ami a legfontosabb: életemben először olyan "cella
magány" vállalása, öt éven át, ami nélkül festóként való "beérésem" is kétessé
vált volna.

Mindehhez hozzásegített a Biblia illusztrálásával eltöltött héthónapos, szinte
szakadatlan eltoglaltságom, reggeltől estig minden áldott nap, ami persze nem
jelentette azt, hogy ne jutott volna idő sok egyébre: felejthetetlen üldögélések
re a Boul-Miche és Boulevard Saint-Germain sarkán levo kedvenc kávéházam
teraszán, a Café Clunyben, és ugyancsak felejthetetlen találkozásokra a jövő

-menő pesti magyarokkal, mint Kondor Bélával, Csernus Tiborral, - a jó hu
100m Konok Tamással és régi barátaimmal, akik akkoriban javarészt Brüsz
szelben éltek és o\t keresték lehetőségeiket a szellemi és anyagi világban.

A legjelentősebb közöttük, a vallásfilozófus és kalígrafísta rajzoló, Szabó
Lajos nem él már; talán a legnagyobb szellemi konfliktusaink is nekünk
voltak egymással kinti éveinkben. Meggyőződésem, hogy még itthon megjelent
műveiben _- mint a Hit logikája és mások - maradandót hozott létre. 1957
és 62 között sűrű levelezést folytattam két itthoni barátommal. Dévényi Ivánnal
és Bodri Ferenccel, akik elláttak bőséges kultúrbeszámolókkal a hazai világ
ból Lassan kialakult körülöttem magyar és francia barátokból egy jótékony
televény, de ezekről a dolgokról a Bibliával kapcsolatos események folyamán
még gyakran fogok beszélni. Szerzódésemet a Librairie Éditions Labergerie-vel
1958. február 18-án rögzítettük, de a havonta történő kifizetés már 1957 októ
berétől. kezdetét vette. Anyagi gondjaim dr. Citrom Pál jóvoltából amúgy sem
voltak, így hát minden pénz, amit a Biblia jóvoltából kerestem, csak még job
ban könnyítette sorsomat. Utazásokat tett lehetövé: északtól délig beutazhat
tam Európát. Londontól a Baleari szigetekig sokfelé elvetódtem, és lehetősé-
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geim szerint még másoknak is segíteni tudtam. Minél könnyebbé vált számomra
az élet, annál nehezebben .viseltem családom hiányát. Évről évre vártam jöt
tüket, de ez akkor még hiábavaló v~kqzás volt... Szerencsére akkor kellett a
legjobban "hajtanom", amikor búskomorrá tett volna fiam és feleségem hiánya.
Nem volt időm a lélek sebeit nyalogatnom, mert dolgoznom kellett, teljes szel
lemi jelenléttel.

MiI).t már' említettem, kezdetben úgy állapodtunk meg a kiad6mmal, hogy
100 egész oldalas sokszínű illusztrációtkészítek. Azokkal nem is lett volna semmi
problémám, hiszen az első hatnak a formavilága meghatározta volna a többiét
is, de valójában semmilyen elképzelésem sem volt a szövegközti fekete-fehér
-arany illusztrációkat illetőleg. És hogy ez mennyire így volt, arról a Biblia
tanúskodik: az első 60-70 illusztráció stílusa sokkal feszesebb és zártabb az
utána . következóknél, amit nemcsak belső, stiláris bízonytalanságom indokol,
de az is, hogy szerettem volna konstruktívabb jellegű megfogalmazásban meg
valósítani őket. De felmérve a rendelkezésemre álló időt, azaz hét hónapot,
átláttarn, hogy csakis kötetlenebb formájú, gyorsított menetű módszer segíthet
a megvalósításukhoz időben és stílusban egyaránt. Ez a kötetlenebb forma
egyébként határozottan jót tett a szövegközti illusztrációknak.

Elkerülhetetlenné vált a nyomda igazgatójával és stábjával való megismer
kedésem. A nyomda Piutaux-ban voLt; igazgatója, aki azóta is jó barátom ma
radt, Marcel Souchier. Erről az emberről soha nem beszélhetek másképpen,
mint felsőfokon, és ha valakinek nagyon sokat köszönhetek. hát ő az. De nem
csak én,. hanem családom és barátaim is. Most 53 éves, nyolc gyermek apja,
akkoriban a baloldali katolikusoknak ahhoz az igen rokonszenves fajtájához
tartozott, akiknek a másokon való segítés lételemük volt és maradt.

Magam fel sem tudnám sorolni mindazt, amit értem tett és nyilván tenni fog,
ha erre bármikor szükségem lesz. Azon a napon, amikor befejeztük a munkát,
azaz a nyomdai stáb mindennel elkészült, Souchier-val és nyolc munkatársával
elindultunk egy kétnapos autótúrára Bourgogne-ba és Morvanba, ahol csodála
tos dolgokat láttunk: román és gótikus katedrálisok sorát, apátságokat. monos
torokat, csodálatos kerengőket és templombelsőket, de természetesen nem ma
radt el új emberekkel való megismerkedésern sem. A harmadik nap hajnalán
három .óra felé tett le Monsieur Souchíer- Epinay sur Seine-i otthonom előtt.

"Monsieur Bálint - mondta -, engedje meg, hogy megköszönjem, amiért e
két nap alatt megtanított magyarul g o n d o l k o z n i, de. kérem nézze el
nekem francia a It c e n t u s o m a t." Ez a mondat szellemes utalás volt az
iazonyatos "kis néger" francia beszédstílusra, ahogyan én törtem ezt a csodá
latos nyelvet. És töredelmesen bevallom, azóta sem fejlődtem e tekintetben. ..
Igaz, mindez semmit sem változtatott barátságunkon azóta sem. 1959-ben meg
jelent végre a Biblia, és megjelenésével egyidőben kiállítást is csináltak az
eredeti szövegköztá és az egészoldalas illusztrációkból. _

A kíállítás helye és ideje: Galerie Art et Tradition Chrétienne 40 Rue St.
Sulpice 1959. február 6 és 28 között. A kiállítás megnyitásán részt vett Feltin
kardinális, Párizs hercegérseke és a pápai nuncius, Paul Marella. Egy hónappal
később a brüsszeli La galeríe des Contemporaíns-ben megismételték a kiállí
tást, és mint Párizsban, ott is a legfőbb egyházi méltőságok nyitották meg.
A sajtó számszerűen is nagy visszhangja mellett a rádió és televízió Párizsban
és Brüsszelben egyaránt foglalkozott e kiadvánnyal, sót Epinay-i szobámban
filmesek forgattak egy részt abból a húszperces színes kultúrfilrnből, amit a
párizsi mozik vetítettek, és ami tulajdonképpen propagandája volt a Bible de
Jerusalemnek. Az a Colpi vágta a filmet, aki később niint rendező is világ
hírűvé vált. Ezekben az időkben ismerkedtem meg egy Abbé Stein new filo
zófus íróval.. akinek szellemi múködését egy bizonyos Groupe Saint-Luc nevd
kis kör rnéltányolta, mely a Szajna mellett tartott fönn egy helyíséget. Mindez
azért fontos, mert 1961-ben kiállítást rendeztek képeimból; ennek megnyitásáa
találkoztam először egy Geoffroy de Halleux new igen rokonszenves süketnéma
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Majd sok kis ember, mosolyogva,
asszonyok sárfekete hajjal,
vasárnapi ruhában,
gödröt építenek nekem, árnyékosat,
egyívásút a folyóval;
játékuk ebből áll.

férfivel, akit títkámöie, Theresa Claey segített üzleti és más jellegií megbeszé
lés ein szájleolvasó módszerével és jegyzeteléssel.

Geoffroy de Halleux igazgatója volt egy nagy kiadóválIalatnak, a Desclée
de Brouwer-nek, melynek Bruge-ben, Brüsszelben és Párizsban voltak a fiók
jai. Kiállitásomat igen méltányolta, és annyira összebarátkoatunk, hogy 1962-ben,
hazajövetelem után Theresa Claey-vel együtt fe1kerestek itthon is és elhatározták,
hogy festészetemról színes alburnot adnak ki Mándy Stefánia műtörténész

szövegével, Az elhatározást 1967-ben meg is vaIósították. így történhetett, hogy
"még életemben" egy más ország ilyen formájú méltánylását megkaphattam.
Egyébként mint fontos tény ide kívánkozík, hogy megemlítsem. Geoffroy de
HaIleux főnöke volt annak a Bíemel úrnak, akiről beszámolómelején annyit
írtam. így zárul be az a 'kör, amely Beöthynével kezdődött, és ma is élő ba
rátságokkal zárul, ha zárul egyáltalán.

Befejezésül hadd idézzem egy Philippe de Surmain nevű francia néhány
sorát. O pár hónapja még a budapesti francia követség első tanácsosa volt,
Szolgálata most Brüsszelbe szólította, de változatlanul jó barátságban vagyunk.
"Végezetül - írja - utamon megállított egy szép román templom Mercureyban,
az én falum mellett Bourgogne-ban, ahol is meghatottan lapoztam a maga ál
tal illusztrált Bibliát: maga sokkal ismertebb, mínt ahogy azt gondolná.. ." Ez
volt az utolsó hírem a Bibliáról, aminek annyi barátot köszönhettem és kb
szönhetek még most is.

GREGUSS SÁNDOR -VERSEI

Hajónk teste ,.essket

Már elhamvadtak a sirályok. Hajónk teste reszket
A várakozóknak ma sem jött üzenet. valamit összetörni, ami kész.
Súlyosodnak a hallgatásszilánkok, Hollók sűrű, lucskos kötegben .
az arc áttörhetetlen kövület. szemeim vájták, lát az ész

Ház dól a szélnek, a hold kicsorbul.
Petyhüdt vitorlák égnek.
Penge az árnyék, feszített térben
egy hang egy csöpp fényt koldul.

Zsoltá,.

Ajkadhoz érintem kó1Ceresztl?m,
a fény koronát nem adott.
Kiterítem még e vásznat,
fessen rá ó napot.

:tn romlott érintéssel jöttem a világra,
járni tanítottak, megszöktem magam.
Semmim sincs. Lépkedek árnyéktalan.

Megritkult bennem a szándék.
Rost jaimból vertél elszakíthatatlan

kötelet.
Vesd magadra arcom.
Ki feszítse meg?
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