
deti; kimért, elegáns, és Isten követeként
sugárzik belőle a hit. Keménysége csak az
Öreg mellett tud némiképp föloldódni, s
Bár-ánynak volt kifejezőeszköze eme váltás
megmutatásához.

A kisebb szerepekben a Gizellát alakító
Szabó Tünde játéka kívánkozik az élre; kü
lőnösen az -a nagyjelenete megkapó, mikor
a királynő már-már eszét vesztve "leszá
mol" a fia fölött virrasztó gyertyeerdővel, s
mikor a fényt férjeura arcához közelítve,
szinte meg akarja vakítani Istvánt. Szigeti
András érzékeny Yászoly volt, erős, hatá-

rozott méltóságatiszteletet követelt a látók
körében is. Juhász György bár jól érzett rá
a fiatal Zerénd lázongó magatartására, né
melykor pattogó beszédmódja rontotta az
alakítás értékét. Csetét, sajnos beugróként,
Horváth István vitte színre, lámpalázasan,
küszködve a kis szerep valódi mélységével.
Gados Béla (Décse) alakítása, akárcsak a
néma igricet némi pantomimmal megjele
nítő Rudas Istváné; belesimult az össz
képbe.

Szakolczay Lajos

Kiállítás____I

Bálint Endre kiállítása'
Az elmúlt év végén láttuk a Műcsarnok

ban a hetvenéves Bálint Endre kiállítását,
akinek a neve az elmúlt évtizedekben egyik
szinonímája lett il. modern magyar művé

szettörténetifolyamatosságának.
Bálint Endre, aki kora ifjúságában közeli

kapcsolatba került Szentendrén Vajda La
jossal, pályája elején egészen másfelé ke
reste saját lehetőségeit és útjának irányát.
Gyakorlatilag még a negyvenes évek köze
pén, az Európai Iskola szerveződésekor is
másfelé tájékozódott. Jó példa' erre az
1945-ben készült Lossonczy Ibolya-portré,
amelynek akár Czóbel Béla oeuvre-jében is
meglenne a helye. A negyvenes évek végé:
től, az ötvenes évek elejétől azonban már
szinte programszerúen vállalta a vajdai
hagyatékjnegörzését és továbbörőkítését.

Önkéntes elkötelezettségében nemcsak a
fiatalon meghalt mester szellemét igyeke
zett megidézni, hanem már-már-szakrális
gesztussal- festészeténel<egy-egy ismert
motívumát is kiemelte s jelképpé fokozva
mutatta föl új és új kontextusban. A sema- _
tizmus éveiben ez a fajta művészet nem
juthatott nyilvánossághoz, s így csak egy
viszonylag szűk baráti körben hathatott.
Mégis, jórészt az ő hatása alatt indult el
pályáján egy fiatal művésznemzedék, ame-

lyik egy misztikus töltésű szürrealizmus
irányában kereste a kifejezés új lehetősé
geit. E fiatalok közt volt Márkus Anna (a
későbbi Anna Mark) és mindenekelőtt

Ország Lili, aki aztán egyike lett a hatva
nas évtizedben legjelentősebbhazai meste
reinknek.

Az ötvenes évtized végén Bálint néhány
évet külföldön töltött, munkáival holland,
belga és francia galériák kiállításain sze
repelt. 1959-ben komoly elismerést szer
zett magának a Jeruzsálemi Biblia illusztrá
cióval, amelyeknek híre valóságos legenda
ként érkezett haza. Ezek az illusztrációk
már a maga érett tökéletességében mutat
ják művészetét. Képeinek ekkor vált saját
jává az a fajta szorongató nyugalom, amely
mindmáig legszemélyesebb jellemzője az
életműnek. Kompozíciói kiegyensúlyozot
tak lettek, miközben a kifejezés rejtélyes
homályba burkolódzott, amelyen csak a
megjelenítés dekoratív szépsége dereng át.

A hatvanas évek elején hazatért mester
munkái mind gyakoribb szereplői lettek a
kiállításoknak. Eleinte persze inkább csak
egy "második nyilvánosság" fórumain 
különböző klubokban, vidéki helyeken 
jelentek meg, de rövidesen elfoglalták
helyüket a nagyobb kiállítótermekben is.
Ez a nyilvánosság végre lehetővé tette,
hogy művészete valóságosan is betöltse a
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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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