
korábban vállalt híd-szerepet, Bálint követ
kezetességének - de persze más és más
módon a korábbi társak, Korniss, Anna
Margit, Veszelszky és mások lankadatlan
munkájának is - köszönhető, hogy végül is
nem szenvedett törést a modern magyar
művészet fejlődése, s Vajda Lajos, majd az
Európai Iskola eredményeihez és hagyo
mányához közvetlenül kapcsolódhatott a
hatvanas évek új nemzedékének művészi

kibontakozása.
A Műcsarnokban rendezett kiállítás

képei közül talán az 1958-as Várakozók
círmí mutatta először a maga teljességében
a bálinti művészetet.Az előtérben, háttal a
nézőnek, három köpenybe burkolódzott
alak áll egy valószínűtlen táj előtt. - Per
sze, a fogalmazás nem egészen fedi a kép
valóságát, hisz az ."alakok" akár egyiptomi
múmiák is lehetnek, s egyáltalán, nehéz el
dönteni, hogy élők-e vagy holtak? - A táj
pedig, a tulajdonképpeni látvány valahöla
mindennapi időn kivül létezik, talán a tör
ténelem kezdete előtt, esetleg a történelem
után? - Az idő kezdete előtt vagy végezte
kor? - Ki tudja? Mindenesetre akkor és ott
csönd és béke van. A sötétből élénk sárgák
és zöldek világítanak ki, s múló - vagy tán
közelgő? - vörösek bujkálnak benne. A
harmóniát a pillanat törékeny szépsége
őrzi, ami azonban épp törékenységében
valami fenyegetettséget is hordoz magá
ban. Semmi sem biztos, csak a pillanat ve
szendő szépsége.

A .zsúfolt, az adott helyen szinte áttekint
hetetlenül sok tárgyat felsorakoztató kiál-.
lításon sajnos csak nehezen fedezhettük fel
az ezzel egyenrangú műveket. Az olyan
igazán sugárzó remekek mellett, mint a
Csend világa (1961), a Van Gogh éjszakája
(1962), a Lovak ablakkal (1964) a rendezés'
-- vagy a válogatás - hibájából a képek
többsége inkább csak közeliteni látszott azt
a mélységet, ahonnan ezek a legjobbak
hoztak üzenetet. Nagyobb részük lassan
már modorossá váló dekorativitással ismé
telgette Bálint jelképeiből emblémává üre
sedő motivumait. Változatosságot és él
ményt a kifejezés helyett inkább csak a
kompozíeiós megjelenités sokszor bizony
keresettnek tűnő ötletessége hozott. Ritka
volt a kállitáson az olyan kép, mint az

1963-as Groteszk jemetés, ahol pusztán a
komponálás eleganciája is értékteremtő .
erővé tudott válni.

A rendezés harsány hangossága és már
már vásárias gazdagsága nem vett tudo
mást az. életmű csendességéről és egy I1e
mes értelmű szerénységéről. Igaz, Bálint
szinte minden műfajban otthon van, de ez
a sokszínűség elsősorban mindig csak tech
nika kérdése nála, a felhangzó dallam alig
változik. A mondanivaló és kifejezés szinte
mindig azonos, akár egy olajképét, akár
grafikáját, kollázsát, plasztikáját vagy egy
objektjét nézzük. Igazában még irodalmi
alkotásaival is ez a helyzet, gondoljunk

. csak az éppen karácsony előtt megjelent
Életrajzi törmelékek című kötetének egész
hangvételére. Munkáit már a kezdetektől

(s ebben nincs különbség a harmincas
évek végén készült rajz vagy a legújabb
kollázsok között) a lét, valamiféle szépség
és a jó titokzatos veszendóségén érzett
keserűség hatja át. Az egész roppant -sze
mélyes és intim, s ha van, ebben van va
rázsa.

Kovács Péter

•
Teljesség a töredékben

Pilinszky-kiállítás Sárospatakon

"Alapja a dolgok mélyére látás.
Ennek képessége pedig isteni."

Kerényi Károly

Akaratlan kivánkozik ez a Hermész miatt
profánnak tűnő idézet mindenek elé, de érvé
nyesnek tűnik a mai Ember Isten-kapcsolatá
ra is, és még inkább arra a közvetlen párbe
szédre, amelyet Pilinszky Vele folytatott, és
arra is, amit Tőle kapott: a dolgok mélyének
meglátására. Mert erre látott minden monda
tában: versben, prózában, interjúk élőbeszé

dében. Erre mutat az az alig tizenöt négyzet
méteren megrendezett kiállitás is a sárospata
ki plébániatemplom oratóriumában. amelyben
az őt pontosan értő és jól ismerő körömi
plébános, Kuklay Antal mutatja fel Pilinszky
életét a teljesség megközelítésével.

Mintha végleges otthonra talált volna itt az
a néhány fénykép, kéziratkópia és egyetlen
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eredeti kézirat a könyvei - köztük francia,
angol és' olasz kiadások - és róla szóló ta
nulmányok között. Mitől ez a különös otthon
ra találás a makulátlan fehér falakon, tárlók
ban, ahol a költő-gondolkozó ember életét a
kézzel vésett gyászjelentőig, és még azon is
túl követhetjük? Talán éppen itt a felelet: a
kiválasztott helyben, ahol utolsó puritán fény
képe - az aláírás szerint fel nem használt
útlevélkép, mely itt és most mégis felhasz
náltnak tűnik - szinte szembe néz az oltár
mécsével, és azzal, amit a mécses fénye je
lent. A mindörökké úton vándorló hazatalált.
Merjük azt mondani: mindörökre.

De a hazatalálást éreztető az is, hogy az
. út, amely. az oratóriumba vezet, az egyetlen
emberre kimért csigalépcső olyan, mintha az
a labirintus lenne, ami. Pilinszkynél visszaté
rő jelkép, Simone Weiltől kölcsönzött gondo
latsor: "Csak keveseknek van erejük bejutni
a labirintus közepébe. Ott Isten várja, fölfalja
és kiokádja őket. Akkor - a választott keve
sek - kijönnek li labiríntusból, megálln~ka
labirintus bejáratában, s az arra jövőket sze
liden befelé tessékelik." Ez az idézet, mely a
kiállitáson is olvasható - az útlevélképpel
együtt pontosan a bejárat mellett kapott he
lyet - az oratóriumból a teljesség tágasságába
mutat, a templomhajó sok évszázadot megélt
és megszenvedett belső' terébe, a fizikai di
menziók után alélekébe.

Alig két éve az Új Emberben egy templomi
Pilinszky-emlékezés után arról írtam: "Vissza- 
tekintve írásaira minden sora olyan, mint egy
rekviem töredéke, amit önmagáért mondott 
és értünk is." Vattay Elemér útszéli keresz
tekről, paraszt-korpuszokról készitett fotói
mintha ennek a rekviemnek másféle, de még
is ugyanilyen erőteljes megfogalmazásai len
nének, Pilinszky belső arcának vakítóan éles
tükörképei. Olyan kötések, amelyekről ő ma-

Tudomány

Schram Ferenc emlékezete

Schram Ferenc néprajzkutató, a vallási nép
rajz kiváló művelője, immár tíz éve halott
(1923-1975). Fiatalon ragadta el a halál, így
életműve befejzetlen maradt, mégis jelentős ku
tatásokkal gazdagitotta a magyar néprajztudo
mányt. Zenei, teológiai képzettsége, latin és
egyéb nyelvismerete, jogi, történeti forráskriti-
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ga is vallott a kiállítás tanúsága szerint. Töb
bel, súlyosabban, mint baráti szóval, Ezeknek
a szenvedő Krisztusoknak természetes kiegé
szítői a kézzel lejegyzett rekviem-töredékek,
kéziratkópiák - így a 'Vesztőhely télen, a
Sztavrogin elköszön, és a Sztavrogin visszatér,
és az istenit emberibe sűrítő Agonia Chris
tiana -, mint ahogy Vattaynak azok a Pi
linszky testtelen testiségét mutató pillangós
és gyerekes fényképei, melyeken belső deru
jével maga a költő van jelen, és ilyen a je'
lenléte Ferenczy Béni tollrajzán is.

És ő van jelen sokszoros hangsúllyal azok
ban a mondatokban is, amelyeket róla olvas
hatunk Kabdebó Lóránttól vagy Radnóti Sán
dortól, aki Pilinszkyt Pilinszkyvel kongeniális
érzékenységgel elemezte "A szerivedd míszti
kus"-ban. És jelen van interjúban is, olyan
helyen felütve Hegyi Béla kötetét, ahol ez 01
vasható: "De itt -vannak ezek a réges-régi
templomok, amelyek ellenálltak a századok
nak. Mégiscsak ezek őrzik az időt és a törté
nelmet." Mint a sárospataki templom is. És
olvasható a Szög és olaj kötet Sárospatakon
című írása is, melyben korunk egyik teljes
embere -vagy inkább teljes keresztény és ka
tolikus embere, gondolkodója - fogalmazza.
meg átfogó világképét emberről, Istenről, az
ember helyéről, melyben Marx is utat mutat
nekünk.

Mindez töredék, mégis a teljesség -most
ellentmondok a gondolatsort kezdő önmagam
nak - nem megközelítése, hanem maga il. 1el
jesség a töredékekben, mert ez a kiállítás,
bár töredékes, a töredékesben a teljességet
mutatja fel. Ahogy minden élet csupán töre
dékes, teljessé majd a labirintus végén vál
hat. És csak akkor, ha van elég erőnk Isten
Pilinszky-i és Simone WeiH vállalásához.
Mert Ő, ők nagyon szelíden befelé tessékeltek
minket a sárospataki templom oratóriumán
túli tágasabb és örök térségbe.

Tarbay Ede

kai felkészültsége képesítette arra, hogy a levél- .
tári forrásokból megismerhető, történeti néprajz
művelője legyen. "Olyan mélységig nyúlt a val
lási néprajz kérdéseihez, ahogyan ez sokáig nem
volt megszokott. (Akik nem ismerték őt köze
lebbről, teológiai képzettsége, nőtlensége és zár
kózottsága alapján papnak vélték: esen épp ő

szórakozott a legjobban, tréfából még táplálta is
e "hiedelmet") - írja róla Katona Imre az Eth
nographiaban (1976).


