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TUSKES TIBOR

Kondor és Pilinszky .

Hu szárik Zoltán mondta egy interjúban Hegyi Bélának:
- Sose rn titkoltam, hogy enge m az örök témák érde kelne k: születés, sze relem,
sze nve dés , halál, hit és hi vatás. Ezek nem évü lne k el, nem napi aktuali tások , éle
tünk elodá zhata tlan kérdései és állomásai. Ezért azokhoz ai embe re khez, m ú
vekhez vonzódom igazán, akiket ugyanezek a kérdés ek fogla lkoztatnak, akik a le
hetséges földi válas zokér t cse rébe az életüket ,adták: Kondor Béla, Nagy Lás zló,
Csontvá ry , Weöres Sándor, Pilinszky, Latinovits Zoltán . . .

Barátaink egymás nak is a baráta i leh etnek. .
Akikhez Hu szárik von zódott , okkal hihetjük, egymás nak is barátai voltak.
A fény l ő sorban van két em ber, akiről nem csak gyanítjuk, hanem biztosan

tudjuk is a kölc sönös megbecsülést és vonzalmat, ez Kondor. Béla és Pilinszky
János.

*
Az els óö n álló ha zai (Fén yes Adolf te r em, 1960) és külföldi grafikai kiállítása

(Mia mi, USA, 1962) után 1964 tavaszán a székesfehérvári István király M ú
zeum rendezte meg Kondo r Béla nagyszab ású, gyűjteményes tárlatát. A megnyi
tót Pilinszky János mondta: " Itt ma olyan felismerésekre nyílik alkalom, am e
l yekből bár a tompák és csak műveltek kimaradnak, a valódi érzékenység annál
mélyebb bátorítást nyerhet .. . Kondor Béla figyeimét 7' e kreativan é ber, ko
moly és vir rasztó nagy figyelmet - hadd ajánljam a fiatal szívek szeretetéb e ...U

A kiállítás alkalmából kis, 19-szer 21 centimé ter nagyságú mappa készül t,
me ly Kondor Béla néh án y grafikai alkotásának másolatát tartalmazza. A borító
lap rajza megismétlődik a mappa egyik lapján. A raj z egy férfit ábrázol, aki féltő

óvó tenye rét az ujjai közül kiszálló repülőgép és egy kis szárnyas angyal - a



Kondor-képek két jellegzetes, ellentétes tartalmú motívuma - után nyújtja. A
rajzot lent a festőművész kezevonásával készült felirat szegélyezi: Kondor Béla,
1964. Fehérvár.

A mappa egyik példányát Pilinszky Jánostól kaptam ajándékba. A mappát a
költő és Kondor közösen - kék golyóstollal - dedikálta. A művész neve a borító
lap jobb sarkában olvasható: Kondor B. 969. III. 10. A költő a képen látható fér
fi bal kezefejére írta a nevét, így: Jancsi. Pilinszky akkor negyvenhárom éves
volt, Kondor pedig harminchárom. A festő mindössze nyolc, a költő tizenhét
évet élt még.

*
Kondor és Pilinszky kapcsolatának könnyebb a 'felszínét, a külső történetét

megrajzolni, azt, ami tárgyi emlékekkel dokumentálható, mint ennek a barátság
nak a belső, pszichikai motívumait, indítékait föltárni és rekonstruálni. Különö
sen akkor, ha még a vonzalom külső leírása is hiányzik. Kíséreljük meg tehát
először ezt a hiányt pótolni, igyekezzünk kapcsolatukat körbejárni.

A barátság kialakulásában minden bizonnyal szerepet játszott Pilinszkynek a
költészet határain túlmutató, egyetemes érdeklődése, a művészetek - különös
képpen a képzőművészet - iránti vonzalma. Belőle sem hiányzott a nagy alkotók
ra jellemző igény a többoldalú önkifejezésre, a "múzsák testvériségére", az a
vonás,amelyet a reneszánsz óta az uomo universale kifejezéssel szoktak illetni.
Pilinszky néha papírt húzott maga elé, és szívesen rajzolgatott, sőt egy alkalom
mal egy egészen kiváló portréja is született.

Abban az interjúban, amelyet Tasi József 1971-ben készített vele, elmondja,
hogy amikor Rómában járt, az ott tartózkodó festómúvész, Böhm Lipót portrét
akart róla készíteni. Amíg a festő dolgozott, hogy ne unatkozzék, Pilinszky is pa
pírt és ceruzát vett a kezébe, s lerajzolta a művésznevén Poldi-nak-emlegetett
festőt. "Kis púpos figura volt, és nagyon éreztem a figurát, és rettenetesen kon
centráltam. Én nem tudok rajzolni, de állatian koncentráltam. Vége lett, befejez
te, ő elkészítette az én képemet, én meg az övét. ,Hát ez Matisse-i!' De nem tud
nám megismételni ... Megmutatták Ferenczy Béninek, el volt ragadtatva. Nem
tudom, mi lett a-rajzzal, elkallódott valahol ..." - mondta Pilinszky, majd szeré
nyen hozzáfűzte: "Ott láttam újra, hogy ... nincs készségem. nem tudnék képző

művész Ienni.Annak ellenére, hogy a képzómúvészetnek nagyon sokat köszön
hetek. Általában minden művészetnek."

Pilinszky nem lett festő, de mindvégig a képzőművészetek igézetében élt. A
kozmikus festőkhöz vonzódott, Leonardóhoz, Goyához, Van Gogh-hoz. A régi
mesterek közül különösen Van Gogh személye és művészete izgatta. Az előbb

idézett interjúban mondta: "Én Van Goghot nagyon szeretem, s titka rettenete
sen érdekel. Van ott ~gy iszonyú mély titok, ennek mindíg nekiröpülök. Nem is
annyira festői titok ez, az is persze." A festő emlékének két verset szentelt (Van
Gogh, Van Gogh imája), 1972-es párizsi emlékkiállításáról külön is írt, cikkeiben
és interjúiban a régi mesterek közül leggyakrabban az ő nevét idézte. De vonzal
ma nem ragadt meg Van Goghnál. Az univerzum ésa természet, az egész és a
rész, a mindenség és a körülhatárolt, általunk birtokolt földi dolgok közti kü
lönbséget, a törési vonalat Cranach és Bruegel művészetének különbségével,
másságával szemléltette, az előbbi javára. Szívesen beszélt építészeti, szobrászati
dolgokról is, azokról, akik a Chartres-i katedrálist fölépítették, máskor Michel-
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angelo és Rodin plasztikájára hivatkozott. Amikor saját költészetének sajátossá
gairól faggatta Cs. Szabó László Londonban, képzőművészetipárhuzamok is szó
ba kerültek. Pilinszky bevallottan is nem a plasztikus nyugati, hanem a hierar
chikusbizánci festészethez, az ikonok mozdulatlanságához érezte magát köze
lebb, ahhoz a múvészetlrez, ahol a képek merevsége mögött ),a feszült intenzitás
hullámzott". Amikor pedig Párizsban járt, ott is az orosz faszobrászat kiállítása
ragadta meg, s kis cikkben adott hírt benyomásairól: "Ezek a művek az idő

gyémántszintjén már-már egyféle örökkévalóságban gyökereznek."
A költőt sok szál fűzte a kortárs magyar képzőművészethezis. Jól tájékozódott

a jelenségek között; az igazi értékek vonzották. Szobájának kilincsén egy kis já
tékhuszár lógott, melyet "egy nagyon tehetséges lány csinált, Szilágyi Júlia, szin
tén régi barátom, egy gyermekparalízisben megbénult nagyon szép lány, nehe
zen él ...", akinek 1971-ben Székesfehérváron rendezett kiállítását Pilinszky
nyitotta meg. Szobájának falát Ferenczy Béni munkáidíszítették, akit - Kondor
Béla mellett - alighanem a legtöbbre becsült a kortárs magyar művészek közül:
több alkalommal, 1963-ban a Jelenkor-ban, 1964-ben az Új Ember-ben, 1979-ben
a Vigiliá-ban írt a beteg, gúzsba kötözött, de bénán is alkotó művészről, s Piéte cí
mű versét neki ajánlotta. Följegyzésre érdemes még, hogy 1975-ben Sik Csaba
szerkesztésében a költő verseinek és a Schaár Erzsébet szobrairól készült fotók
nak a fölhasználásával közös kötet jelent meg a Magvető Kiadónál (a szobrásznő

]974-es fehérvári kiállítását is Pilinszky nyitotta meg); s az is a képzdmúvészethez
és a képzőművészekhez fűződő kapcsolatának jele, hogy a hetvenes évek végén ő

búcsúztatta el a két kiváló festőművészt, 1978-ban Ország Lilit, 1979-ben pedig Al
torjai Sándort.

*
Amilyen mély volt Pilinszkyben a képzőművészet iránti érdeklődés, ugyan

.olyan erős vonzalommal, sugárzással vette körül Kondor Bélát az irodalom, a
filozofikus, gondolati költészet. Festészetével egyenértékű grafikájában külön
hely illeti meg illusztrációit, irodalmi kísérőrajzait.Valójában művészi pályája is
ezekkel indult: röviddel első önálló hazai tárlata előtt, 1958~ban kezdódött el
könyvillusztrátori működése. Hosszan sorolhatjuk azokat a külföldi és magyar
szerzőket, akiknek művei Kondor Béla munkáival, rézkarcaival, fametszeteivel,
tusrajzaival jelentek meg. (Friedrich Dürrenmatt: A baleset, 1958. Charles
Ferdinand Ramuz: A nagy-nagy sondrebondi háború, 1960. Lev Tolsztoj: [van
Iljics halála, 1960. Vélez de Guevara: A Sánta Ördög, 1962. Thomas Mann: A

. varázs hegy, 1963. Francis Carco: Villon, 1965. Alfred Jarry: Übü király, 1966.
Nagy László: Arccal a tengernek, 1966. Jékely Zoltán: Az álom útja, 1972. stb.)
Egy-egy ilyen munka olvasottságát, irodalmi tájékozottságát gazdagította. Benső
séges kapcsolatba került a múvel, a témával, s ha élt, magával a szerzővel is.
Nagy Lászlóhoz fűződő kapcsolatáról a költőről írt könyvemben részletesen be
szélek, itt elég arra hivatkozni, hogy Kondor ~éla rajza szerepel már a Himnusz
minden időben (1965) címlapján, majd az Ég és föld (1971) egyik belső lapján,
Kondor készít nyolc illusztrációt az Arccal a tengernek első kiadásához, s
Kondor-festmény, a Darázskirály címét kéri kölcsön múfordításgyújteményéhez,
és a festmény reprodukcíója díszíti a kötet borítóját. .

Az. irodalmi ihletettség, a lelki rokonsag laz illusztrációknál áttételesebben,
közvetetten is jelen van a festő műveiben: utalásként, hommage-ként, néha
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témaként is. Az olyan képekre gondolunk, amelyek szűk értelemben nem nevez
hetők illusztrációknak, s eredetileg nem is könyvbe szánta őket a művész.

Számos képe, rajza és rajzsorozata tükrözi ezt a vonzalmat: Madách
illusztrációk, Petőfi (Ágyban párnák közt), Temetőben (Hamlet), Óda a szépség
hez (Babits-illusztráció), Blake-, Apollinaire-, Rimbaud-illusztrációk, Csokonai,
József Attila emlékének szentelt festmények stb. Önálló értékű grafikai lapok,
festmények ezek, Kondor művészetének legkarakteresebb jegyeit viselik magu
kon, s gyakran csak a kép címe hívja föl a figyelmet az irodalmi ihletforrásra, a
költői gondolat inspiráló erejére. "Bevallhatom már magamnak is - mondta
Kondor egy interjúban -, hogy munkakedvemhez valami ,irodalmi' indíték kell,
és akkor megy a művelet, ha már látom a tárgy lényegét és van bátorságom hoz
zá. Ez nem illusztrálás. Ábrázolás."

Pilinszky néha rajzolgatott, Kondor Béla papírt terített asztalán az íráshoz. De
annál, ahogy Pilinszkyben élt a képi kifejezésre a vágy, Kondor sokkal erőtelje

sebben, elementárisabban vonzódott költői mondanivalójának megfogalmazásá
hoz, gondolatainak és látomásainak nyelvi-írásbeli megformálásához. Ezzel is a
mindenség birtokba vételére, a teljesség megteremtésére törekedett.. Németh
Lajos szerint Kondor költészete nem csupán képzőművészeti tevékenysége
színezője, kiegészítője, hanem "az életmű önálló része". Írásait nyilvánosan is
vállalta, versei még életében nyomtatásban megjelentek: először három versét
az Élet és Irodalom-ban Nagy László mutatta be, majd a Szépirodalmi Kiadónál
napvilágot lát tollrajzai kíséretében Boldogságtöredék című verseskönyve. Halá
la után a Szépirodalmi - Győri János szerkesztésében és gondozásában - Jelet
ha.gyni címmel verseinek újabb - de az előzőnél hevenyészettebb - gyűjteményét

adja ki (1974); és a békéscsabai megyei könyvtár gondozásában megjelent kis
példányszámú, exkluzív mappa ugyancsak több mint húsz költeményét tartal
mazza.

*

Pilinszky nyitott szívvel fordult a világ és az emberek felé, élete bővelkedika.
termékeny, művészetét gazdagító emberi kapcsolatokban. Kondorban hasonló
hajlam munkálkodott a műhelyszerű együttműködésre, a megértő társakra, a
múvészetét termékenyítő találkozások és beszélgetések befogadására. Barátsá
guk két önálló és szuverén művész egymásra találása, ahol - ha különbözö mér
tékben is - mindegyikük adott és kapott szellemi értékeket.

Kondor Boldogságtöredék címu kötetében van egy Pilinszkyről szóló vers,
Jancsi a címe. A költemény a közös jövő sejtelmes-látomásos megidézése. A vers
kettős arckép, közös portré, ahol azonban élesebben rajzolódnak ki a festő, a
portrékészítő vonásai, mint a költő alakja.

Majd ballagok melletted: te csillogó
arccal sajnálsz és szeretsz.

Majd egy régi tájképen jövök eléd
fényes csizmában és fényes lovon.

Azután üres kertbe lépek és idegen
népség vesz körül összezárva téged is.
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Majd kiáltó jelzés leszek én
egy rongált hosszú várfokon
és lángok hamvaznak tápláléktalanul
összecsukott szemmel és fekete hajzatuk
elszánt, merev sötétben tűnik el.

Majd romlott mocsárban, mint a dög
időnként párolgó lélekkel járok
s hol itt, holott hallik csodálatos
jajgatásom.
L~tható és hallható, nem fogható.

Kondor több alkalommal képen is megörökítette a költő arcát. A békéscsabai
mappában Tanulmány (Pilinszky) címmel találunk egy korai krétarajzot, amely
egyetlen lapon megkettőzve mutatja a költő alakját. A lap egyik felén a karos
székben ülő, fejet bal kezével föltámasztó költöt látjuk, a lap másik fele' kin agyit
va és részletesen kidolgozva a költő fejét és állát támasztó bal kezefejét mutatja.
A Vigilia 1973. februári száma műmellékleten közölte Kondor Béla Pilinszky
portréját. A festményen ugyanazt a mozdulatot figyelhetjük meg, mint az
1959-es grafikán, de a kép jóval később készülhetett: a költő keserű arccal, félig
hunyt szemmel néz maga elé. A leghitelesebbnek és legmeggyőzőbbnek az a
Pilinszky-portré látszik, amely a Nagyvárosi ikonok élén található: a fehér csont
papíron a fekete tusrajz sötét rácsozatából bontakoznak ki a költő finom arc
vonásai, gyengén előrebiccenő feje, ránk figyelő tekintete. Tudunk arról, hogy
Kondor Béla Pilinszky számára külön rajzot is készített, egy szép, többalakos,
ikonosztázra emlékeztető rézkarcotvmely középütt a keresztre feszített Krisztust
ábrázolja. A rajzot a költőnek szóló felirattal látta el, és neki ajándékozta. (A kép
hasonmását a Vigilia említett száma közölte.)

*

Abból a kiálIítás-megnyitóból, melyet Pilinszky a festő 1964-es fehérvári kiál
lítása alkalmából elmondott, korábban már idéztünk. Pilinszky nyitotta meg azt
a tárlatot is, amelyet Kondor műveiből a következő évben az Ernst-múzeumban
rendeztek meg. Ekkor több közös fotó is készült róluk. A megnyitó szövege az Új
Ember szeptember 5-i számában jelent meg Egyetlén pillanat kegyelme címmel.
Pilinszky a festő "egyre könyörtelenebb pontosságáról" és "egyre- irgalmasabb
éleslátásáról" beszélt. Kondor "egyre gyengédebb ökonómiával" szól hozzánk;
"Rendkívüli szempár fürkészi itt önmagát, a világot és bennünket. Egyszerre kö
nyörtelen a tekintete és gyengéd, személytelen és személyes, tartózkodó és szé
gyentelen, mint a segítség. A felebarát pillantása ez és az angyalé ..." A kiállítás
revelációként hatott a látogatókra. A megnyitó alkalmából a közönség zsúfolásig
megtöltötte a múzeum termeit. Ekkor derült fény arra, hogy Kondor nemcsak
iszik és lumpol, amit ellenségei híreszteltek róla, hanem keményen és kérlel
hetetlenül dolgozik is. A látogató emlékezete megőrizte a pillanatot: Kondor haj
dani, idős tanára, Barcsay Jenő széket húzott maga alá, úgy vonult végig a képek
előtt, és magában félhangosan mondogatta: - Nagy mester ... nagy mester ...
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A festő életében az utolsóként megrendezett nagy önálló kiállítására
1970-ben, a Műcsarnokban került sor. Sorrendben ez volt a negyedik Kondor
tárlat, amelynek megnyitására a festő Pilinszkyt kérte meg. A költő gondolatait,
betegsége miatt rendhagyó módon, levélben fogalmazta meg, s a kiállítás meg
nyitójaként ezt olvasták föl. (Az írás ugyanúgy hiányzik Pilinszky cikkeinek gyűj

teményéből, a Szög és olaj-ból, mint a korábbi, Kondorról szóló kiállításmegnyi
tók.) Az írást Egyszerre szólnak valamennyi nyelven címmel az Élet és Irodalom
1970. március 14-i száma közölte. Pilinszky a festő új képeinek egy-két olyan
vonásáról, szembeszökő "jelzéseiről"beszél, ami a kiállítást "aktuálissá és feled
hetetlenné" teszi. Kondor "Fra Angelicónak éppúgy rokona, mint Dosztojevsz
kijnek. Festői és irodalmi, és nem festői és nem irodalmi egyszerre. A tragikusan
és kathartikusan paradox ,nagyok' közé tartozik. Vonalai éterien tiszták, foltjai
véraláfutásosan brutálisak, , ." Ismerve a tragikus tényt, hogy a festő a követke
ző év decemberében már halott, van valami baljóslatú a szövegben kiemeléssel
hangsúlyozott ~,már" időhatározóbanés az elhallgatásra való célzásban: "A meg-.
fogalmazhatóság és az elhallgatás határvidékérőlvalók már ezek a mostani Kon
dor-képek. Szenvedélyes szkepszis szülte őket: árad belőlük a minőség és tökéle-
tesen hiányzik bármi ,recept' ...". -

*
Kondor és Pilinszky az ötvenes évek végén talált egymásra. A festő a Belváros

ban, a Bécsi utca 1. számú házban, az úgynevezett Főnix-házakegyikében, a bér
ház legfelső emeletének műteremlakásában,szinte a város fölött élt. Ha kinézett
az ablakon, háztetőkre, mélyben az utcák forgalmára látott. A Bécsi utca 1. neve
zetes ház, ehhez fűződik szegény Sarkadi Imre tragikus halála: 1961 áprilisában
onnét zuhant ki az egyik emeleti lakás ablakán az utcára.

Azokban az években nagyon sok ember megfordult Kondor Béla környezeté
ben, nők és férfiak, kollégák és idegenek, festők és muzsikusok, írók és művé

szettörténészek. Volt idő, amikor Pilinszky naponta látogatta meg Kondort. Ha
nem ment föl a műterembe, reggelenként a Kristóf téren találkoztak, amikor a
költő munkahelyére, az Új Ember szerkesztóségébe igyekezett. A téren van egy
eszpresszó, oda szoktak beülni. Inkább Pilinszky járt Kondorhoz, a festő ritkáb
ban vendégeskedett a Hajós utcában.

Kondor nagyon sok emberrel tartott kapcsolatot, de egyik barátsága sem volt
olyan bensőséges és tartalmas, mint az, amely Pilinszkyhez fűzte. Nehéz volna
megmondani, hogy a kapcsolat melyiküket érintette erősebben. Pilinszkyt a fes
tő dosztojevszkiji alkata, elementáris személyisége vonzotta: néha úgy' viselke
dett, mintha valóban megszállta volna valamiféle szellem, kínlódott, nyögött, az
tán hirtelen felült, és megkönnyebbülve, vidáman dolgozni kezdett. A Doszto
jevszkij-rajongó Pilinszkyt mély ell vonzotta a festő egyénisége és művészete.

Kondor Béla képeinek ismeretében mégis azt kell mondanunk, nagyobb volt a
hatás, amit a költő gyakorolt a festőre, mint az, amit a festő a költőre. Olyan ba
rátság volt, amelyben - maga a festő vallotta - Kondor kapott többet, ő volt a na-
gyobb nyertes. .

A kortársak közül Pilinszky volt az egyetlen, aki Kondor Bélára igazán hatott,
személyiségére is, művészetére is. Pilinszky sugárzó lénye valósággal mágneses
teret teremtett maga körül, és költői világa, szimbólumrendszere, témaválasztá
sa befolyásolta a festőt. A barátság Kondor Béla legmélyebb rétegeit érintette,
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gondolati folyamatokat indított el benne, művészi érdeklődésénekmegváltozása
ra sarkallta: a hatvanas évek elején egyre nagyobb számban születnek vallásos
vonatkozású, bibliai, egyháztörténeti tárgyú képei.

Kondor Béla Pestszentlőrincen született, a kétkeziek világából jött, a külváros,
a gyári munka ismeretében nőtt föl, olyan környezetből származott, amely ön
magában nem indokolta a művészetében kiteljesedő festői világképet. Szülei
katolikusok voltak, de származása, neveltetése, fiatalkori környezete inkább tá
volította, mint vonzotta, inkább taszította, mint közelítette a vallás világához.
Akik megfordultak környezetében, két hibáját szokták felróni: a trágár beszéd
modort és az alkoholt. Kondor érdesen fogalmazott, de ezzel inkább csak emberi
zavarát leplezte; nyersen beszélt, de sohasem káromkodott. Egyik-másik megnyi
latkozása persze meghökkentette az 'embereket. 1970-ben a Vigilia decemberi
számában megjelent egy körkérdés Ki nekem Jézus? címmel. A szerkesztőség

kérdéssel fordult - világnézetre való tekintet nélkül - a magyar szellemi élet je
les képviselőihez, mondják el, mit jelent nekik Jézus. Kondor Béla is válaszolt, a
maga módján, eléggé nyersen, és felelete a hivő emberek egy részét megbotrán
koztatta. Ezt mondta: "Jézus tanait nem lehet követni. Mert olyan akadályt állít,
hogy a mindenkori emberi viszonyok között azt csak ~gy magányos farkas - ame
lyik nem harap méghozzá - ugorhatná át. De a magányos farkasok sorsa a pus
kalövés vagy az éhhalál ..." Ki tudja, milyen emberi-társadalmi tapasztalatok
mondatták vele ezeket a keserű gondolatokat? De ugyanebben a nyilatkozatában
ezt is olvashatjuk: "A Jézus-szímbólum a történelemtől függetlenül igaz, mint a
népmesék, a költemények, és ha egy ilyen vágású ember mai életünket figyelné,
nem helyeselné, és joggal. Nem lett változás, csak elperegtek az évszázadok ...
Mindenesetre, akik ebben a mítoszban úgy hisznek, ahogy a katekizmus kívánja,
boldogok, mert reményük van. Én nem tartozom ezek közé. De azért képes va
gyok a szeretetre.' Kondor Béla feltétlenül istenhivő ember volt, semmi sem
szól ez ellen, vagy amellett, hogy ne lett volna az. Hite persze nem felhőtlen,

gondtalan, derűs hit volt. Vívódások, lelki harcok, belső konfliktusok gyötörték, 
angyal és ördög csatázott benne, s a mélybezuhanás fájdalma, a de profundis fel
törő sóhaja éppúgy jellemzi, mint a humanitás- és szeretetvágy, az istenkereső

szenvedély.
"Művészetét sok szál fűzi a keresztény gondolatvilághoz" - írta Dévényi Iván.

-Képeit sűrűn szövi át a bibliai és az egyházi témakör. Még 1960 táján történt,
hogy egy mecénás színes üvegmozaikot rendelt tőle.-Az elkészült három üveg
ablak és korpusz a balatonföldvári templomba került, az oltár mögé. Ez a fém
betétes színes üveg-korpusz az első Krisztus-ábrázolásai közül való. Kiválóan
megkomponált mű, de még érzik rajta a feladatszerűség, némi merevség,: a sze
mélyesség hiánya. Élete végén, 1970 körül már egészen másféle Krisztusokat
festett: ezek látomásainak, megrendültségének hiteles kifejezői, gazdag tartalmú
szimbólumok.

Útkereső törekvéseiben az abszolutum, a teljesség elérése utáni vágy 
Németh Lajos szavával: - a "totalitás igénye" vezette. Vonzotta a transzcenden
cia. Szívesen szőtt vallásos motívumokat képeibe. Egyre több, egyre súlyosabb
bibliai, egyháztörténeti tárgyú, a vallás szférájával érintkező műve született.
Elég néhánynak a címét fölsorolni. Már 1960-as kiállításán látható volt a grafi
kai művek sorában a Kiűzetés a Pereáicsombáí, a Szent Ferenc prédikál a mada-
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raknak. A székesfehérvári kiállítás képei között szerepeltek: Szerb Krisztus, Kis
triptichon, Angyal fekete alapon, Jónás a város falai előtt, Ezékiel angyala bemegy
a házba. 1968-ban készült el az Árpádházi Szent Margit legendáját megjelenítő

huszonöt négyzetméteres pannója, melya Margitszigeti Nagyszállóban .látható.
A transzcendens gondolatvilágra utaló híres képe a Szent Péter és egy nő (1965).
Tisztaság, lelki emelkedettség, megrendültség sugárzik a festményből. Ellentétes
tartalmat kifejező, sorozatban kiteljesedő témája a Szent Antal megkisértése. Kü
lönböző műfajban, más-más technikai eljárást - ecsetet, a rézkarc tűjét - alkal
mazva közelítette meg a festői gondolatot. A sorozat befejező darabja, a Bukás
(1967) egyik legmegrendítőbb festménye. A vallásos gondolatkör foglalkoztatta
számos késői képe - Ítélkező (1969), Krisztus a kereszten (1971), Krisztus (1971),
Az angyal megjelenik Lóthnak (1972) -""'-megalkotásakor. Ha Kondor látomásos
képeiből "kivonnánk" egyházi eredetű jelképeit, a vallásos tartalmat, ez a művé

szet egyszeruen elveszítené karakterét, lényegét, valódi minőségét.
Kondor festészetében és Pilinszky költészetében több olyan motívum, alap

metafora található, amely a két alkotó világát mélyen összeköti. Az egyik a szen
vedés-élmény hasonló megélése, kifejezése. Ahogy a brutális világ lecsupaszítja,
darabokra töri a költő nyelvét, mondatszerkesztését, a versek nyelvi struktúrá
ját, úgy van jelen a zúzott világ képe a festő vonalvezetésében, ecsetkezelésében.
A Jézus-élmény mélyen beépült művészetükbe.S ez nemcsak históriai anyag, a
kétezeréves történelmi múlt fölidézésében, a keresztrefeszített Krisztus ábrázo
lásában, a Kálvária említésében nyilvánul meg. Mindketten tudják, hogy a tragé
dia a jelenben is folytatódik: Auschwitz a krisztusi sorsra "rímelő" jelkép, a
huszadik századi ember legnagyobb botránya.

A költő és a festő világát rokonító másik mozzanat a ikonszerú ábrázoláshoz
való vonzódás. Már 1960-ban Dévényi Iván azt írta Kondorról a Vigilia júniusi

. számában: "világa erősen kötődik a középkori bizánci és orosz ikonfestőkhöz...
s mint a régmúlt idők keresztény festői, szereti az ünnepélyes, fenséges hatású
arany háttér alkalmazását rokonuk ő a szenzualizmuson túlmutató átszelle-
mült spiritualizmusban is Jelképszerű alakjai ... a lélek belsejéből előtörő

misztikus, tiszta és költői látomások." Pilinszky pedig, amikor 1967-ben Cs. Sza
bó László arról faggatja, hogy egyéniségét és költészetét melyikhez érzi köze
lebb, a plasztikus nyugati vagy a hierarchikus bizánci festészethez, így válaszol:
,,- Strukturálisan a bizáncihoz az adott esetben. - Az ikonművészethez? - Igen,
az ikonmúvészethez,' A régi pravoszláv ikonok látszólagos mozdulatlansága, az
állandó és az örök formák mögött hullámzó feszültség olyan vonás, amely Kon
dor művészetétéppúgy átjárja, mint Pilinszky költészetét.

*

Kondor Béla 1972 decemberében halt meg. A költő kilenc évvel élte túl barát-.
ját. Nincs tudomásunk arról, hogy ezekben az években akár a vele készített in
terjúkban, akár írásaiban emlegette volna nevét. Utolsó köteteibe elég sok má
sokhoz szóló verset iktatott, de egyik költeményét sem ajánlotta a festő emléké-

. nek. Kondor halála után íróbarátai közül Nagy László vallott róla többször is
mély belső megindultsággal. Halálakor ő búcsúztatta az Élet és Irodalomban,
1973-ban ő nyitotta meg a hagyatékából rendezett nagy tihanyi emlékkiállítást.
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Hallottuk a szóbeszédet: Pilinszkynek volt egyszer egy öngyilkossági kísérlete,
gyógyszert vett be és szeszt ivott rá. Amikor Kondor Béla meghalt, öngyilkos
lett, mégpedig azon a módon, ahogy Pilinszky megkísérelte.

Azoknak, akik Pilinszky és Kondor barátságát közelről ismerték, nincs szük
ség erre a magyarázatra. Úgy tudják, Kondor Béla holttestét nem boncolták föl,
ezért nem bizonyítható, hogy öngyilkos lett. Kondor halálraszánt, önpusztító
életet élt, ereje elfogyott, szíve és egész szervezete negyven éves korára annyira
elhasználódott, hogy a természetes halál épp elég magyarázatot ad korai és tragi
kus távozására. Pilinszky hallgatása - bár erős bűntudat, a mások vétkét is ma
gára vállaló alázat élt benne - nem valamiféle önvádból, lelkiismeretfurdalásból
fakadt. A másfél évtizedig tartó barátság igen súlyos kapcsolat volt. Kondor Béla
él~te olyan hatalmas élet, személyiségének a hatása olyan nagy, kisugárzó,le
nyűgöző és szuggesztív, hogy ezt életében is kevesen tudták környezetében elvi
selni. Pilinszkyt a festő halála után a gyász, a veszteség, a hiány súlya nyomta,
nem az önsajnálat. Inkább hallgatott, mint jajgatott vagy siránkozott. Nem azért,
mert takargatni vagy fnagyarázkodni való lett volna kapcsolatuk történetében.
Ez a barátság olyan szép, bensőséges és súlyos volt, amiről Kondor Béla halála
után nem lehetett beszélni. Legalábbis Pilinszky nem tudott. A hallgatás, a ham
leti "többi néma csend" volt barátságuk mellett a legbeszédesebb vallomás.

BALASSA PÉTER

A látvány és a szavak
A Harmadnapon - huszonöt év után

Pilinszky János második verseskönyve, a Harmadnapon huszonöt éve jelent
meg, 1959 szeptemberében. Évfordulók önmagukban nem telítik új tartalommal
az irodalom jelenségeit, Pilinszky költészete pedig különösen kevéssé alkalmas
bármiféle ünneplésre. A negyedszázados mű arra alkalmat atlhat viszont, hogy
szembenézzünk olyan tartalmaival, jelentéseivel, amelyek esetleg eddig is benne
szunnyadtak, de csak az 'elmúlt idő hozta, ha hozta, felszínre őket. "Eredeti" mű
és újraolvasott mű szembesítésének, e két időnek az értelmezése - dolgozatunk
feladata. Természetes, hogy az a mód és gondolkodás, amellyel megközelítjük, a
mából is következik. Kérdéseink: mit jelent ma Pilinszky Harmadnaponja?
Múlik-e a kötet ideje egyáltalán vagy sem, s ha múlik - miképpen?

A kötet 1946 és 1958 közötti verseket tartalmaz, a záró vers végén ez áll:
"Szigliget, 1958. november." A harmincnégy vers két ciklusba rendeződik. Az
elsőben tizenöt költeményt, a másodikban tizenkilencet találunk. A Senkiföldjén
korszakhatára az Apokrifet körülvevő versek előtti időben húzódik, az ötvenes
évek elején; az Egy KZ-láger falára darabjai 53/54-58 között keletkeztek. Tizen
két év, harmincnégy vers; ha Pilinszky megnyilatkozásainak ún. szépirodalmi
anyagát nézzük, akkor a köztudat ezt tartja legjlentősebbkötetének. Mi magunk
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