
A Vigilia BESZÉLGETÉSE

BÁLINT ENDRÉVEL

Ez a fehér nem illik hozzá. Leplek
fehérsége, angyalok gyolcsa. A szoba
sem. Eldugott kunyhó a folyosó végén,
meszelt falak sűrűjében. Az ágya asz
kéták fekhelye. Egyszerű sodrony, mű

anyag takaró. Eledele sem több, mint
amit a böjtre kapnak önmagukat ál
dozók, fogadalmasok. A betegség cilici
um-öve rajta. Napról napra erősebb a
szorítása, gyilkosabb a rohama. A kö
högése, órákat, napokat tartó, nem akar
szűnni. A tüdeje lassú kínokkal viszi
fogyó holdjaihoz. A test apálya, a lélek
árja. Mind vékonyabb és vékonyabb az
arca. Csak aszene növekszik, tágul
egyre. A míndent befogadó szeme.

Innen kűldi levelét:

Kedves Iván,

megkaptam Iapodat, és ezúttal nem válaszol
hatok postán. A földi szokások nagyon kü
lönösek, és mi rabjai vagyunk e szokások
nak. •• Lapodon beszámolsz "egészségi álla
potodról" és kulturális életünk ilyen-olyan
vonatkozásairól, s szomorúan regisztrálod Biró
Gábor barátom halálát. Valóbap, túl sokan
"távoztak el" véglegesen barátaim köréból
az utolsó esztendóben, és amikor lapodat el
olvastam, nem gondolhattam arra, hogy vá
laszomat már nem a régi címedre kell kül
denem. •• :j:;n, a halálfélelmekWI vacogó, be
teg ember nem mehettem ki a temetésedre,
nem búcsúzhattam el, szokásainknak eleget
téve, nem tehettem egy csokor virágot sem a
koporsód mellé és földünk kis rögét sem dob
hattam utánad búcsúzás helyett... Halálod
volt az egyetlen hütlenséged irányomban. Kü
lönben sem gondoltam volna, hogy ennyire
sietós neked... Szinte kedvem lenne megkér
dezni tóled, hogy "jól meggondoltad"? Nem
lett volna okosabb még várni kicsit egy
ilyen új sorsot megvalósitó lépéssel? Es mivel
nem tudom elképzelni, hogy nem láthatom
többé köpcös figurádat, hamiskás mosolyodat
és szeretetre méltó lényedet, nemcsak utolsó
lapodra válaszolok, hanem ismerkedésünk ide
jét, találkozásaink tartaimát is felidézem•••
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A FÖLDÖNTÚLI GYÁSZ szíNE MEG
NEVEZHETETLEN

- Nem tudom elfogadni, hogy Dévé
nyi Iván fizikai mívoltában nincs többé.

- Csupán az életterét változtatta meg.
Mondjuok, egy másik bolygón, egy má
sik hullámhosszon együtt él velünk...

- De a pontos címe.. ,
- Higgye el, megkapja.... Poste res-

tante. .. Majd átveszi...
- Nehéz lesz ezentúl fékezni türel

metlenségemet, meJ.lyel a monogramjával
szignált képzőművészeti beszámolókat
kerestem a Vigilia utolsó oldalain.

- Nem végleges a szwmélyes hiánya...
- Ha arra gondolok, hogy találkozni

fogunk. .. De addig is...
- Évek óta vissza-visszatérő páciense,

sőt immár lakója a kórháznak.
- Állandóan a halál közelében élek.

Megszoktam. De itt nagyobb biztonság
ban érzem magam. Levendel főorvos jól
ismeri bajomat, ellát a szükségesekkel.
Mindíg kéznél van a segítség. Haza most
már színte csak látogatóba megyek. Ha
huzamosabb ideig otthon vagyok, vissza
esem. Úgy látszik, ez a sorsom. -

- Mive:l tudja elfoglalni magát?
- Olvasok. Most Ady publicisztikáját.

Félelmetes zseni. Hogy mílyen remek
szeme volt, mí mindent látott ötven-száz
évvel előbb, mint mí - sok olyasmit,
amit ma sem akarunk igazán észrevenni
és megérteni -, és mennyí újat tarto
gat még mindíg számunkra - alig tud
juk felbecsülni. Ha esetleg nem is értett
ahhoz, amihez .éppen hozzászólt; nem
mutatta, hogy "szakmabeli", ízlése téved-



hetetlenül megóvta, 'ha túlzott is egy
-egy témában - sohasem volt felületes,
olyan egyetemes szemlélettel bírt, amely
lyel csak a legnagyobbak. Túlzásai a
szenvedély, az őszinteség, a fájdalom túl
zásai, hogy ez az ország, így élet még
az élet, magyar ekként lehet magyar...
Festeni nem festek. Nincs elég erőm,

elég türelmem hozzá. Pedig néha megro
hannak az ötletek, a gondolatok. Formák
kavarognak előttem. Inkább írok, ha
csöndes napom van, és rá tudom szánni
magam, hogy az írógép mögé üljek. A
prózának még van mondanivalóm. Kiál
lításkatalógusokat írok, megnyítószövege,
ket, apróbb méltatásokat, emlékeket, és
- amint látja - levelet Ivánnak:

. " Közlöm veled, hogy csaknem száz Ie
veledet 6rzi egy hatalmas kartonláda vagy
ezerre tehet6 más levéllel együtt kint, Páriz5
ban, ahová öt és negyed éven át részletes
beszámolóidat küldted, megértve azt, mennyí
re fontos nekem "nyomon követni", hogy mi
történik itthon?! De mielőtt rotvtamám, meg
kell kérdeznem önmagamtól, hogy valójában
ismertelek-e téged? Hiszen azt is csak most
tudtam meg, pontosan hány éves vagy,
amikor temettek. :€rzéseidből, vágyaidból egy
jottányit sem ismertem alaposan. Irántam
táplált szeretetedet éreztem persze, és érdek
lődésed irányairól is tudtam a szellem külön
féie területén, de ez nagyon kevés ahhoz ké·
pest, amit te ismertél belőlem, hiszen én szé
gyenkezések nélkül vallottam sebeimről, ma
gányomról, küzdelmeimről és ítéleteimről. Te
magad elé tartottad a kultúra pajzsát, a
színes történések építménye mögül Iesetked
tél ki a világra, nehogy bárkí is rajtakapjon,
hogy te ís sebezhető ember vagy, akínek
fájhat valami. Körülbugyoláltad magad a szel
lem ilyen-olyan színű gyolcsaival, a képek és
a könyvek segítségével. Ez volt a fontos és
nem az éntudat kihegyezettsége. És még va
lami: hihetetlenül kiterjedt levelezésed a ma
gyar szellemi élet honi és külföldi képviselői

vel olyan tartalmakkal gazdagíthatott, ame
lyek értelme és értéke csak ezután lesz iga
zán hasznosítható és mások számára is bi
zonyosság a szellem primátusa mellett, a
mulandó anyag ellenében...

- Honnan ez a mély baráti érzés, ez
a téren s időn is túlnövő kapcsolat?

- Régen kötődött. És kitartott. Ma
napság nem gyakori jelenség. A barát
ságok foszladoznak, típródnak, mert a
hazugság vert bennük tanyát. A köl
csönös érdeklődés egymás dolgai iránt,
a megértés harmóniája, a szeretet kiter
jesztése személyi körűnkben- nem tűnik

"korszerűnek".Az önzés igen. Önmagunk

kiterjesztése mások rovasara, saját aka
ratunk elismertetése, a gyöngébb méltat
lan sodrattatása - mintha jobban ille
nék életmódunkhoz.

Egy olyan alkalommal ismerkedtünk
meg, ami örökre emlékezetes marad so
kunk számára. Képzőművészeti életünk
hultamerevséze még nem engedett föl. ak
koriban, amikor az esztergomi Keresz
tény Múzeum felkért, tartsak "előadást"

a TIT keretén belül "szemléltető ábrák"
segitségével, amelyek közelebb hozzák a
modern művészetet a közönséghez, Meg
írtam a kis bevezetőt és a következő

művészek "ábráival" igazoltam mondani
valómat: a főhelyre a már klasszikussá
vált, tizenöt éve halott mesternek, Vaj
dának az "Északi táj" círnű képe került;
a többiek Anna Margit, Korníss Dezső,

Jankovits József, Rozsda Endre, Bartha
Lajos, Gadányi Jenő és Bálint Endre
voltak. Nem nehéz kitalálni, hogy az
egykori Európai Iskola tagjai adtak
életjelt magukról, jóllehet már mindenki
- nyolc esztendő múltán - halottnak
hitt bennünket. Akkor ismerkedtünk
meg, És ha emlékezetem nem csal, az
"ismeretterjesztő" kiállítás után az egész
társaság az Esztergom főterén levő nagy,
"békebeli" kávéházban gyűlt össze. Be
szélgettünk, és már nem tudom, kinek
a jóvoltából a legfrissebb külföldi kép
zőművészeti folyóiratokat böngésztük.
Nagyon-nagyon jól éreztük magunkat...

- Úgy tűnt akkor, ŐT/ökre vár a fel
adat, hogy ezt a sokféle szempontból
végtelenül becses anyagot, amit az Euró
pai Iskola létrehozott, a magyar képző

művészetnek, értékének és történetének
szempontjából is feldolgozzák, mert más
nem fogja elvégezni ezt a munkát, és
mástól nem is lehetett elvárni, hogy ef
fajta munkát végezzen hivatalos jóvá
hagyás nélkül. Olyan kitűnően író, kriti
kusnak és esztétának is bevált festők

voltak köztük, mint Bálint Endre és Ga
dányi Jenő.

- Rövid bevezetőmben azokról az
igazságokról beszéltem, amelyeket hosszú
időn át csak egymásnak mondogattunk;
hogy a művészet nem lehet közvetlen
politikai program hirdetője, ahogy ezt a
szocíalista művészet nagyjai is állították,
és elítélni a korszerű művészetet azért,
mert nem fed közvetlen politikai progra
mot, ez idővel a szellem e'szcgényese
déséhez vezethet. Továbbá arról is be
szélgettünk magunk közt, hogy a termé
szetet nem lehet összetéveszteni a való
sággal, mert a természet a fáival, hegyei
vel és vizével csak fragmenturna annak
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a valóságnak, amiben létünk teljes réteg
ződéssei jelen van a rnélységtől a ma
gasságig, a lélek finom rezgéseitől a
tragikus döbbenetig, az életörömmel teli
játéktól a halál tudomásulvételéig, a
romlatlan gyermeki ámulattól az álmok
mágikus atmoszférájáig, a civilizációtól
meggyötört ember társtalanságától a
testben és lélekben egymásra talált em
ber életboldogságáig. amikrokozmosz
alig ismert formáitól az univerzális sej
tésekig. az angyalok világától a démo
nok blrodalmáíg, az állati és növényi
rostok szuggeszttójától az automatikus
képzettársításokig minden, minden a va
lóság el nem hanyagolható tartalma és
az alkotóművész nyersanyaga. A szemlé
lő. aki nem tud mí t kezdeni az elékerülő

ismeretlennek látszó formával - tulaj
donképpen önmagával nem tud mit kez
deni, mert nem ismeri önmagát. A mo
dern művészetnek nem elhanyagolható
etikai tartalma az, hogy hozzásegíti az
embereket egy olyan belső gazdagsághoz,
amit csak a romlatlan, tehát nem kon
vencionális művészet képes nyújtani.

AMIT NEM LEHET LAKKOKKAL BE
KENNI

- A barátság mindig sokat jelentett
és sokat adott az életében. Egykori mes
tereihez - Vaszary János, Aba Novák
Vilmos, Vajda Lajos - sem kizárólag
a művészet, a tanulni vágyó, ihletett
iparkodás, hanem a mesterség szigorán
túl emberi-baráti szálak is [űzték, az
értelmi közösségteremtés személ'lIes pró
bái.

- Mindhárom művész annyira külön
böző, egymástól elütő egyéniség minden
- eletszemléletük, formaviláguk, perszo
nalitásuk stb. - tekintetben, hogy ér
telmetlenség volna közös nevezőre hozni
őket. Viszonylag rövid ideig korrektúrát
csináltak nekem a magániskolájukban.
Növendékeik közül jó néhányan ma is
élnek. Vaszary kifejezetten intellektuális
egyéníségét jobban szerettem, Aba No
vák érzelmesebb, sértődékenyebb ember
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volt, mindig egy kis közösség, udvar
tartás vette körül. Vajdát szellemi ér
telemben vallottam mesterernnek s val
lom ma is. Hozzá szoros baráti kapcso
lat, mély egyetértés kötött. Vaszary is
koláját Rázsó Klára festőnő vezette,
Vaszary hetente egy vagy két alkalom
mal járt be korrigální. 1934-ben, húsz
éves koromban, itt találkozhattam Vajdá
val először. És rögtön úgy, hogy munka
közben láthattam. Leültem rajzbakomra.
és miután rajztáblámra helyeztem a pa
pírt, feltűnt egy magas nyakú fehér
pulóveres, hosszú hajú, szikár kolléga,
akit még nem ismertem, és aki egy
barna pittkrétával rajzolta a beállított
aktmodellt. Szinte a lélegzetem is el
állt, amikor láttam, hogy egy vonallal,
magabíztosan. minden javítás nélkül kö
vette' a forma útját, anélkül, hogy egy
pillanatra is megszakította volna a mun
ka menetét, egészen a befejezésig. Egy
-két hétig néztem így Vajda "studírozá
sát", Fültanúja voltam, amikor Vaszary
félrehívta Rázsó Klárát és kérte, hogy
"ennek az embernek ne korrigáljon",
mert ő, mármint Vaszary "sem korri
gálhat egy érett művésznek".

Amikor Vajda először hívott meg a
Képíró utcai műterrnébe, már ott függ
tek a falakon első pesti montázsai, raj
zai és azok a csodálatos pasztell ön
arcképek. amelyek eltűntek és amelyek
a későbbi ikonos képekre utaltak.
Ugyanakkor néhány csendéletét és a
szemközti tűzfalról és. tetőszegletről ké
szült képét is láttam, és elámultam egy
szerűségüktől s attól a bensőséges érze
lemmel teli, misztikus tartalomtól, ami
belőlük áradt.

"Valami új témakört keresek, építek
ki magamban - írja a harmincas évek
közepéri -, a dolgoknak titkos, elvont
lényegát akarom kibontani. De mindig a
konkrétból, a valóból kiindulva kere
sem a dolgok ősformáit." A "témakör"
kifejezés visszautal a középkor hittel
telített formáira, a primitívnek nevezett
népek kultikus művészetére, ami teljesen
összeszövődött hétköznapjaik és ünne
peik legapróbb, de ugyanakkor kozmíkus
mozzanataival. Vajda legkedvesebb írója
Dosztojevszkij volt, aki szintén több,
mint "csak" író. Misszionárius is. aki az
életet és sorsot, szenvedést és halált nem
ötletszerű fragmentumokból komponálta
egybe, hanem az ember és emberi kö
zösség megváltása érdekében fogalmazta;
isteni, démoni, angyali prototípusok meg
elevenítésével. Vajda mlsztikáia az övé
hez áll a legközelebb. Vajda hit nél
küli, szélsőségesen individualista kor



gyermeke (ezt a kort én Névkorszaknak
nevezném) - a kollektív névtelenség
idejét vágyta vissza. Szerbiában és az
ugyancsak szerb Szentendrén töltött fia
tal évei, melyeket bearanyozott az orto
dox freskók és ikonok sugárzása, meg
tették a magukét: a kollektív művészet

utáni vágyat ébresztették fel benne. Igy
születík meg az "ikonos periódusa".
1934 telén elkezdi önarcképeit festeni.
Ezek az önarcképek sokrétegű, egymást
fedő arcok fátylaiból sűrűsödtek egybe.
Mintha Vajda áthelyezte volna önmagát
egyszerre a téren át különböző időkbe,

és az emlékek sűrűjén pillantana ki
színte anyagtalanná nemesedve és letisz
tultan.

- Vajdát is hamar utolérte az "eu
rópai magyarnak", vagy "magyar euró
painak" kijáró értetlenség, passzivitás,
hisztérikws elfogultság, amely Bartókot
és József Attilát is fogadta, a zsenit
megillető gúny és kacaj, amely végül
gyűlőletbe csap át. Vajda éppúgy névte
len volt, éppoly elhagyatott... mint...

- Nemcsak hogy név nem volt, de
festőnek sem tartották. Legszűkebb köre
- ma élő barátai - is arra az állás
pontra helyezkedtek, hogy Vajda tehet
séges grafikus, de nem festő. Szűkre

szabott színskálával dolgozik, túlságo
s~n puritánul k~zeli az ecsetet, kolorítja
hideg, dermesztoen fagyos; az úgyneve
zett "szakértők" kü1öncködésnek tekin
tették, amit művel. Egyetlen képzőmű

vészeti egyesület sem vette föl tagjai
közé. Még a progresszívnek számító Kép
zőművészek Új Társasága (KUT) is év
ről évre visszautasította képeit, mível
"nem illik az együttesbe". Első kiállí
tásáról, amelynek színhelye Szántó Pi
roska Szép utcai műterme volt 1939
ben, érdemben csak a Népszava kriti
kusa, Szélpál Árpád írt. Valamennyi
krltíka elmarasztalta, mondván, hogy "ez
minden egyéb, csak nem művészet". Az
űMIKE karitatív jellegű kiállításán az
egyik "műértő" rendező így fenyegető

zött Vajda montázsos képe előtt: "Ha
ez a kép Itt marad, lelövöm!" Mások
egyszerűen csak legyintettek: "Ez az a
műkedvelés, ami semmit sem ábrázol".
Képei kihívást jelentettek mínden rendű

és rangú konzervativizmussal szemben,
közlendől Bartók és Ady vonzáskörében
magyarázhatók.

- Vajda egyszerre volt egyetemes és
magyar, itthon úttörő és kint világszín
vonal. Példa lehet egyúttal arra is, mi
az igazi minősége a keresztény lelkületű

művészi ábrázolásnak, a korszerű mű-

vészi hitvallásnak. Hogyan oldható fel
a vallási tartalom adekvát művészi for
mában s válhat a transzcendencia szer
ves részévé a szűkséqszerű teljességnek.
Felismeréseit a következőképpen sum
mázta: "Ugyanazt akarjuk, amit Bartók
és Kodály a zenében már megcsináltak.
Azt hiszem, hogy a piktúra területén
ilyen törekvések még nem voltak, és
ha sikeTÜlt célt érni, akkor mi leszünk
az elsők ezen a teTÜleten. Nekünk az
úttörő szerepét kell vállalni, és ennek
azért érezzük fokozott szükségét, mert a
mai magyar művészetben mindenki visz
szafelékacsint. Mi is visszafelé nézünk
(ez a "mi" Vajdára és Korniss Dezsőre

vonatkozik), de egészen más cél::'!t 'al,
azért, hogy még jobban megerősödjünk,

és hogya múlt értékeit megmentsük
(ami még nem pusztult el) és a jövő

számára átadjuk. Abból indulwnk ki,
hogy tradíció nélkül semmit nem lehet
csinálni, és ez a magyar körülmények
között csak a magyar népművészet le
het, és ami ezen kivül áll, legnagyobb
részt értéktelen. Törekvéseink arra irá
nyulnak, hogy e sajátos közép-kelet-eu
rópai művészetet kialakítsuk, a két nagy
európai kultúrcentrum, a francia és az
orosz behatásain keresztül. Magya-rOT
szág hidat képez Kelet és Nyugat,
Észak: és Dél között."

- Négyévi párizsi tartózkodás után
tér haza. Amit képvisel, támadó módon
idegen a magyar művészetszemlélettől,

Nem abban az értelemben tartotta a
kapcsolatot Párizzsal, mint a kubísták,
akik Picasso, Braque vagy Klee birto
kában hazajöttek .Jcubízálnt'', Vajda
nem stílusokat plántált át ide. Nyugat
Európában mérte fel s értette meg mínd
azt, amit a közösségí művészetek - a
prehisztorikus és primitív népek, a mi
parasztságunk mágikus tárgyai - hoz
tak létre formában. A népművészet tisz
ta vizű forrása fölé roskadozó hajlék
hatotta meg, mínt másokat a görög kul
túráról tanúskodó romok. A modern eu
rópai művészet példáját követte, azsúr-
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ban volt vele:' két tradíciónak egymásba
ömlése teremti meg azt a csodálatosan
gazdag szellemi világot, amiben élünk
a nemzetek valódi tartalmainak hagyo
mánya szövődík bele az univerzálisba,
és az egyetemes közlések gazdagítják a
helyi hagyományokat. A magyarság
problémái foglalkoztatták Vajdát első

sorban, ezért is tudott túlnőni a külföldi
mestereken. Ikonjai nem újraátéléseí a
régi ikonoknak és az azokat létrehozó,
eredeti szellemnek. Ezek valójában ön
arcképek voltak, egyéni hitté formált
.önarcképek, egy olyan meditáció színes
vetületei, amelyekhez hasonló szellemi
irányt nem találunk sehol. Ilyen tartal
mak Nyugaton ismeretlenek. Max Ernst
metafizikája romantikusabb, Klee misz
tíkája gyermekibb és az elveszett para
dicsom utáni vágyakozása nem annyira
fájdalmas, mint Vajdáé. Főleg Iírájuk
nem azonos, mert Vajda mintha maga
mögött hagyta volna a gyermekit. Mű

veiből nagyon hamar a felnőtt és érett
férfi mély és szomorú tekintete pillant
felénk. Olyan férfié, aki jól látta, mi
történik ebben az országban s felelős

séget érzett mindazért, ami körülvette.
Nyugat-Európában talán szokatlan, hogy
egy festő felelősséget érezzen mindazért,
amiért gondolkodók, történészek és ta
lán költők szavukat hallatják; nálunk
sem gyakori az ilyesmi, kivéve költőiri

ket, akiket szinte szaturált a történelmi
felelősségérzet, de hogy egy festő felelős

nek érezze magát a közösségért, amely
ben él, arra csak három kivételes pél
dánk van: Csontváryé, Derkovitsé és
Vajdáé, természetesen mindháromnál
más-más tartalommal, de hogy éppen
a három legjelentősebb festőnknek volt
"hitvallása", ez nagyon elgondolkoztató.
Talán arra is rámutat, hogy a művészet

nemcsak képesség kérdése; hanem a kér
dések fölvetésére való képességnek és
'újrafogalmazásának kérdése is.

- Mi az oka ma a tőle való idegen
kedésnek? Egyesek sokallják a művé

szete melletti opciókat, jóllehet nem is
merik az életművét, mások mintha a
magukét [éltenék, amikor ellene foglal
nak állást, mert kicsinek vagy kevés
nek érzik magukat a közelében.

- Több oka van. Hol láthatott eddig
a magyar publikum, holláthattak a ma
gyar festő-kollégák egy teljes, retros
pektív Vajda-kiállítást? Hogyan tudná
nak helyesen vélekedni róla, ha még
nem volt lehetőségük Vajdával találkoz
ni? Kivéve talán azt a Vajda emlék
könyvet, melyben a képeit zsugorítva,
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míníatürizálva préselték össze. A meny
nyiségben is nagy anyag bemutatása tá
lán a közeljövőben megtörténik.

Noha Vajda európai rangú művész,

megvolt a specifikurna is. Nem epigon
ja tehát a külföldi iskolák neveltjeinek,
hanem velük azonos színtű, azonos erős

ségű, de sajátos piktúrát alkotott, Több
re becsülöm Paul Klee művészeténél,

mert drámának, tragédiának olyan esz
köze, ami Klee-ről nem mondható el.
Klee játékos, könnyed, szertelen, maszk
jai már az esztétikum területére csapód
nak át. Vajda műveinek karakterísztí
kurna a szellem vér-hús jelenléte, töké
letes átélése annak az ídö-parcellának,
amibe beleszületett.

CSUPÁN ALÁMERÜLNI, MINT A
TÖBBIEK

- Miben látja az egyetemes [estirmű

vészet fejlődésének eshetőségeit? Vagy
- ha fejlődésről nem is beszélhetünk
korszakváltás küszöbén állunk-e? Le
het-e még festészetről a hagyományos
értelemben szólni?

- A művészek magatartása hasonlít
az önkéntes háborús előörsök szerepéhez:
ők vannak legelöl, a híreket is ők hoz
zák, és a legnagyobb veszélynek is ők

vannak kitéve. A szellemi változás elő

hírnökei ők és próféták is, de ezt rit
kán hiszik el róluk.

Nem hiszek a festőművészet fejlődésé

ben. A művészet formaváltozásaiban hi
szek. Mi mindent vont be körébe a mo
dern művészet, ami már kicsúszott eb
ből a körből! A fejlődést - jobb szó
híján - inkább gazdagodásnak nevez
ném. A tudomány esetében helyes fej-



lődésről beszélni: felfedeznek egy új
baktériumfajtát, megtalálják egy-egy be
tegség kórokozóját, újabb betegséget is
mernek fel. A festészetben effajta fejlő

dés nincsen. Formai változások vannak,
s ezek időnkénti sűrűsége, szaporodása
kelthet olyan illúziót, hogy fejlődés ta
núí vagyunk. Az izmusok jelentkezése
meggyorsult formaváltozásokhoz vezet.
A felgyorsult történelem teremti meg
az újabb és 'újabb stílustörténetet is.
Az impresszionizmus kezdetétől fogva,
száz éve tehát, hihetetlenül sok izmus
követte egymást, szinte pergőtűzszarűen.

A formai változásokat természetesen sok
dolog alakíthatja ki, például a kor,
amelyben élünk, vágyódásaink valami új
tudás után és tudásunk meglévő vágya
inkról. Az új építészet is hozzájárul a
formai változásokhoz, de hozzájárulnak
álmaink is vagy akár az ember örök
szabadságvágya s cselekvő részvétele a
társadalmi megújhodásban.

- És a mai magyar festészet? Azt
mondják, az impresszionizmus erőteljes

hatását máig sem tudta leküzdeni. Fő

vonásai az analitikus, elemzően értel
mező ábrázolásmád hiánya, inkább az
elfogódott, szubjektív láttatás és az
emócíók visszafogása, vagy épp ellen
kezőleg, az emóciók sajnálatos elbur
jánzása. Romantikus hajlamai még min
dig helyenként a német festészethez
hozzák közel, bár az expresszionizmus
sohasem teremtett iskolát MagyároT
szágon. Noha a klassZikus művészetnek

is mély hagyományai vannak a magyar
kultúrában, a történelmi realitások, sors
és korfordulóink tragikus mozzanatai ke
vés teret eng'edtek a mediterrán élet
öröm kitöréseinek, a derű és a játékosság
kolonctalan felszabadulásának.

- Nagyon sok tehetséges embert is
merek. Nem értek egyet azokkal az
idős mesterekkel, akik saját ideáikhoz, a
maguk múlt jához kötik a festészet jele
nével kapcsolatos elképzeléseiket, akik
az utolsó száz évet le akarják tagadni
azért, hogy saját megrekedtségük iga
zolást nyerjen. és ezeket az elképzelé
seket kívánják meg a fiatalabbaktól,
belekényszerítve őket a másolásba, az
utánzásba, a koncepciótlanságba. A mo
dern művészet átfogalmázta teendőit:

ábrázolásformája hozzáhasonul a kor
adta lehetőségekhez, számot vet az új
anyagokkal, az új architektúra konstruk
ciójával és az újrafogalmazott Térrel.
Vé'eményem szerint az utolsó két év
tized magyar képzőművészete egyáltalán
nem korszerű, ha ezen azt értem, hogy
hozzájárultunk volna az egyetemes eu-

rópai művészet gazdagításához, ahogyan
például Vajda Lajos vagy anagy kivé
tel, Kondor Béla hozzájárultak munkál
kodásukkal, Formanyelvi újdonságot nem
nyújtottunk korunk számára, és igazán
jelentős egyéniséget sem. A fiatal mű

vésznövendékek, sajnos, nem mindig a
kor valódi követelményeivel ismerked
tek meg főiskoláinkon, hanem a művé

szet hivatalnokainak gyakorca változó
nézeteível. hogy "milyennek is kell len
nie a művészetnek ..." Ez a frázis pe
dig igazán nem alkalmas arra, hogy
alapja legyen egy hosszú - évekig tartó
stúdiumnak, Amit látunk: megnöveke
dett a foto szerepe. a fény funkciója
(fotogram, fotomontázs, fHmkockák, ki
vágások stb.). Az új eszközök bevetését
a fiataloknak köszönhetjük, velük ip
dult meg a fényképezés, a fényfragmen
tumok, a gépi patronok, az ún. "mono
t6niák" alkalmazása a képzőművészet

ben, ámbátor míndez csak nálunk tűnik'

"újnak". és "modernnek". Hogy aztán
merre vezet a szellemi érlelődés, mit
tartogat a jövő - ez kiszámíthatatlan.
Tovább nem mehetek. Az igazi jelene
a jövője a magyar művészetnek.

- Mit fogadjunk el "igazi jelennek"?
A különböző képzőművészeti irányzato
kat átható lírai tónust, az absztrahálás
féktelenségét vagy a helyenként elhatal
masodó, külsőségekbenfürdő népies szen
vedélyt, amely hol a nyugati formakul
tusz utánzásával ötvözádik, hol valami
lyen latin szellemességgel, lázas trükkel
leplezi mondanivalótla1l8ágát?

- Fogadjuk el jelennek azt a pano
rámát, amit jelenleg a tnűvészeti for
mák nyújtanak. Vizsgálódásunk alapkér
dése azonban míndig egy: megfogalma
zódnak-e olyan új igazságok, amelyek
a mai magyar művészetben kontrollal
hatók? A fiatalokat töredékesen isme
rem, rossz egészségi állapotom miatt
alig-alig láttam kiálJ.ítást két év óta,
amely igazán érdekelt volna. Igazság
talanság lenne, ha most egy futó mér
legelésnél kiragadnék személyeket vagy
irányokat. Sok fiatal kért meg az utóbbi
időben, hogy nyissam meg a kiállítását.
Karakterben a legkülönfélébbek voltak:
nem uniformizáltak, nem elkötelezettek
egyetlen irányban sem. Kütöriböző érté
kű tehetségekről van szó, akiknek ki
bontakozásukhoz amelléjük állásom ta
lán segítségükre lesz. Annyira eklekti
kus korunk művészete- gesztusfestészet,
op- és pop-art, a hagyományos formák
kal dolgozó, kallígraf'izmus, fém-mobiJok,
konzept-art stb. -, hogy nehéz vála-
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szolnom arra a kérdésükre, amit gyak
ran feltesznek nekem, melyik mutat a
jövő felé. Etikátlan kísérlet bármelyiket
is egyedül üdvösnek kikiáltani. Minden
képzőművészeti manifesztum akaratlanul
egy dogmatikus szemléletet hordoz ma
gában, amely a maga jussát próbálja ki
követelni a többiek kárára. Nem a kor
társ feladata, hogy eldöntse, melyiknek
van érvénye, melyikriek lesz értéke...
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as AZONOSNAK LENNI
MINDENEKKEL

... és így folytatódik a levél:

Az6ta GadAnyi .Jen" ls végleg elt4vozoU,
és neked, Iv4nkAm, talAn alkalmad ad6dlk
most felelevenIteni el6Ue a "Hét mtIvész"
klAlI(tAsAt Esztergomban, GadAnyi elfiU, aki
nek etlkAja példamutat6 volt •••

Félek, hogy elfelejtem megemlfteDl, drAga
bar4tom, hogy jobb feketekAvét nemigen it
tam mAsutt, mint nAIad, és szinte szégyen
kezem amIaU, hogy mi csak valamiféle fe
kete löttyel tudtuk viszonozni •••

Nagyon ostob4n ver a szfvem, ha arra
gondolok, hogy pl4giummal kell vádoljalak.
Leut4noztad közös barátaink, ismerfiseink fáj
dalmas és j6vátehet,etlen lépéseit; egy év
alatt mentek el végleg: Veszelszky Béla, Kor
mos Pista, Biró Gábor és most te is ezt
tetted velünk! Kár, nagy kár, mert ki más
írhatna a leend6 Veszelszky klál1itásról, mint
te a Vigiliában?

Párizsból való végleges hazajövetelem után
az elsők közt voltál, akik méltányolták hív
ságos munkálkodásomat. Ezt illenék most
megköszönnöm .• , Nem is tudom, kinek a
halála okozott nekem ennyi szomorúságot,
mint a tied... Nagyon fogsz nekem hiá
nyoznil
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- Új tünet a mai magyar festészet
ben a szimbolizmus és a transzcendencia
erősödése. Sokan időznek szívesen bib
liai témáknál, merítenek a vallás forma
és rendteremtő erejéből, visszanyúlnak a
mitológiához vagy korszerű mítoszokat
segítenek megszületni. Beszélhetünk-e
kétfajta indittatásról, két, egymástól el
különülő ihletésről: a realista, a natura
lista ábrázoláshoz való vonzódásról és a
metafizikws bűvkörű. a valóságot a szak
rálishoz közelítő festészetről?

- Egy festői problémát annyíképp
lehet megoldani, ahány festő van a föl
dön, és mégis csak egyetlen lehetőség

van: a teljesség igénye. Vannak tehetsé
ges fiatalok, akiknek problémakörében
kitapintható a hit is. Ezt magától ér
tetődőnek kell tartanunk. Képzőművészet

nem lehet meg hit nélkül. Szeretném
hangsúlyozni, hogy "hiten" nem pusztán
vallásos hitet értek, a szö egyházi ér
telmében, hanem olyan meggyőződést,

ami átsütí a formát és meghatározza az
alkotó viszonyát a közösséggel, és látá
sa koncentráltan egy dologra irányul.
Még pontosabban, magából a műből su
gárzik ki az életforma. Ezt példázza Der
kovits szocializmusa, Csontváry biblikus
eksztatikuma és Vajda humáno-rnisztiku
ma. Akik hit nélkül kutatnak formák
után, mínt a festők egy része, nem tud
nak mást nyújtani, mint a formák szé
dületesen és izgalmasan örvénylő, de hi
deg és megközelíthetetlen játékát, vagy
kis tolvajok lesznek, mint a nagy klasz
szikus korszakok vérszegényepigonjai.

Van figuratív tematika és van non
figuratív tematikus ábrázolási mód, Szé
les skálán játszik mindkettő: a figuratív
a naturalizmustól az impresszionizmusig,
a kubísztíkus és expresszionista kifejezé
si módig terjed. De a nonfiguratív, az
absztrakt ugyanilyen széles skálát fog
át: az érzelmi absztrakciótól a hideg,
racionális absztrakcióig, De higgye el,
nem ez a fontos, hanem hogy ki mílyen
átéléssel, milyen tehetséggel, tényleges
elhítető szándékkal- tudja megjeleníteni
a maga látomásos világát. Csak akkor tö
rök pálcát valaki fölött. ha át-riem-éttsé
get, epigonságot, sematízmust, hazugságot



tapasztalok, amit "megalkotva" képzőmű

vészeti szecskának nevezek, hamis dolgok
hibrid-keresztezésébőlszármazó szándé
kos megtévesztésnek. Nem hiszek semmi
féle szellemi közlendőben, ami mögött
nem érzek hit-tartalmat. Egyesek a hit
-tartalmat frázisokká szűkítik le és eze
ket erőszakolják másokra. A művészet

ben azonban nincsenek előre kiagyalt
s gyakorolható elvek, a művészetben

csakis az élménynek, a belső igazságnak
van jelentősége. Hitnek kell sugároznía,
a mű akkor hiteles. Minden hiteles mun
ka hit..tartalmat szuggerál. Hogyan jöhe
tett volna létre a keresztény művészet

hit nélkül? Igaz, miután kemény tételek
ké fogalmazódott az egyház kezében és
világi hatalmak fegyverekkel terjesztet
ték, veszteni kezdett belülről az erejé
ből s át kellett adnia a helyét más,
szabadabb, emberibb - ezért Isten-ko
zelíbb - hit-tartalomnak, amely termé
szetszerűleg a művészet formanyelvét is
megváltoztatta. A XIX-XX. században
helyet adott a közösségí hitnek is, amit
művészetí iskolák tudtak tisztán, a ma
guk számára megfogalmazni: a Bauhaus
-ískola, az impresszionisták társulása.
nálunk az Európai Iskola, a szentendreí
ek közössége stb. Mert nyilvánvaló, ha
valamit egy ember nem tud elvégezni,
ahhoz szellemi társakat keres. A közös
ség így válik formanyelv-teremtőközeg
gé.

- Festői mordlJa?

- Fogalmazzunk így: egyetlenegy do-
logtól féltettem magam míndíg, Ne le
gyek gyönge ahhoz, hogy sohase a ki
sebb. mindig a nagyobb ellenállás irá
nyába haladjak. Ne hazudjak senki és
semmi kedvéért sem. Tudtam, hogy szel
lemi egzisztencíám szűnik meg, ha mel
lébeszélek, ha megkerülöm az ígazmon
dást. Művészembernél jóformán eredendő

bűnnek tartom a hazugságot. Igazat
mondani, lehetőség szerint keveset té
vedni. Amennyire lehet, ragaszkodni kell
a valósághoz és valódisághoz. Különféle
tehetséggel születtünk, de egyre mind
annyiunkat kötelez az élet iránti tisz
telet: töltsük be tisztünket saját kimun
kált, megszenvedett, önálló meggyőződé

sünk szerint. Ne idegen közlendőkkel

fejezzük ki önmagunkat, hanem kizáró
lag az általunk átélttel, a hiten alapuló
művészi hitvallással. Tanuljunk meg,
legalább a művészettel kapcsolatban,
sem magunknak, sem másoknak nem
hazudni; persze, csak ha "akarunk, ha
rnerünk".

Bálint Endre már sokszor vett búcsút
életében el-elköltöző barátaitól, akik
rendre, sorra itt hagyták, hogy a legcso
dálatosabb tárlatot készítsék neki. Sok
szor számolt el tetteivel, talentumaival
egy-egy köhögéssel átvirrasztott éjszakán,
harcban a twlladással, a végső gyengülés
seI. Sokszor togoft tollat, hogy novellá
ban, lírai vallomásban értesse meg an
gyala üzenetét, élettel-halállal kötött tit
kos trigyét. Hadd iktassuk ide elköszöné
sül a legszebbiket:
A földöntúli gyász színe megnevezhetetlen

Csendesen búcsúzzunk halovány énekkel
Mert a por belepte mind a színeket
Nem búsulok . többé, amiért számyalm
Lenyestem önmagam s h6gy nincsen
Mögöttem semmi más csupán a semmi
Amit nem lehet lakkokkal bekenul
:es himnuszt énekelni nem lehet
Csupán alámer6líll, mint a tllbblek
A sok rétegekkel némán elterfUnl
:es azonosnak lenni mlndenekkel.

HEGYI BJtL,A
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