
MŰVÉSZET
„Ezer magány..."
Katona Bálint fotókiállításáról

faxüi a kötet.

Nem ez az első alkalom, hogy a
fotóművészet szolnoki művelői,
pártolói és barátai Katona Bálint
kompozícióival találkozhatnak vá-
rosukbani Szolnokon. Különféle
csoportos kiállítások után azonban
ez az első alkalom, hogy — kiér-
lelt, sokakhoz szóló és koncepcio-
nálisan egy tömbből faragott mon-
dandójával — végre önállóan, tel-
jes arculatát-látásmódját megmu-
tatva szerepelhet itt. Itt Szolnokon,
abban a városban, amelyről nem
a kötelező vagy taktikai udvarias-
ság mondatja velem, hogy fontos
hely a jelenkori magyarországi fo-
tózás térképén.

Katona Bálint debreceni alkotó-
művész. Vannak, akik előtt inkább
grafikusként ismert, jóllehet a fo-
tóművészet rejtelmeit mintegy tíz
esztendeje kutatja. A jelek szerint
egyre nagyobb sikerrel: több cso-
portos kiállítása után ez a negye-
dik önálló tárlata; s mintegy húsz
különféle díj, elismerés, oklevél,
plakett birtokosa. (Csoportos sze-
replései és sikerei közül elég, ha
most csak a hagyományos szentesi
aktfotó-seregszemlére utalok.)

Katona Bálintnak lenne tehát lehetősége és joga arra, hogy retrospektív ki-
állítással hagyjon nyomot a szolnoki fotókedvelők emlékezetében. Misem áll
azonban távolabb tőle: ez az anyag 1987 második felében készült, beleértve a
legutóbbi heteket is. Aki új eredmények, új lehetőségek irányába töri az utat,
azt nem elégíthetik ki a régi stációk. Ha igaz az, amit Dosztojevszkij Karamazov-
testvérek című regényében Zoszima sztarec mond: az egyik legnagyobb bűn
önmagunknak hazudni, illetve ez sok .más bűnünk lehetséges forrása, akkor
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különösen érvényes ez a művészekre, a kultúra alkotóira. A régi eredményeket
csak az újak tarthafják életben, csak az újak hitelesíthetik.

Filozófusok, történészek, szociológusok, statisztikusok, orvosok és más
szakemberek elemezhetik, vizsgálhatják, mennyi része van a férfiaknak és nők-
nek, mennyi felelősség-százaléka van a két nemnek társadalmunk, kultúránk,
emberi kapcsolataink, szerelmeink, házasságaink, családjaink jelenlegi állapotá-
ban, egészségkárosodásában. Nekik azt sem kell elhallgatniuk, hogy mennyi
részük-felelősségük van maguknak a nőknek milliónyi testi-lelki és szociális
deformálódásukban, bajaikban. A művész azonban — legyen akár férfi, akár nő
— csak a riasztó helyzetet és a még riasztóbb lehetőségeket látja. Azt, hogy a
nőket érintő egyetlen kis sérelemből mennyi minden továbbgyűrűzhet, hogy
kamatos kamatostól zúdulhat vissza a baj férfiakra, gyerekekre, jelenre-jövőre,
sőt még a női nemmel kapcsolatos múltbeli kulturális és erkölcsi eszményemKre
is. Katona Bálint kiállításának vezérgondolata is ez: veszélyben a nö, s veié
együtt a szépség, a szerelem, az emberi integritás. Századunkban terjedt el az a
gondolat — gondoljunk Einsteinre vagy Lukácsra —, hogy az igazán nagy tudó-
soknak tulajdonképpen csak egy gondolatuk van. Bizonyos megszorításokkal
érvényes ez a művészetekre is. Katona Bálint megtalálta a maga gondolatát, s
rálépett arra a csaknem végtelen útra, amelyen haladva gondolatának egyre
meggyőzőbb kifejezést is tud adni.

Szorongás
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In memóriám Ady

Az „egyre változatosabb és meggyőzőbb formaadás" tehát az egyik meg-
szorítás. A másik a gondolat termékeny kölcsönzésének lehetősége. Amit nem
tehet meg a tudós, majdhogynem meg kell tennie a művésznek. Katona Bálint
esetében ez a belső késztetés a modern magyar lírai költészet rezignációkkal
terhes élettapasztalata felé való nyomatékos és tartós odafordulásban nyilvánul
meg. Költőktől — József Attilától és Ladányi Mihálytól egyszerre, de egymás-
tól függetlenül — való már a tárlat címe is: Ezer magány. A versirodalomban
jártas és figyelmes látogató rajtuk kívül találkozhat itt Ady Endre, Radnóti
Miklós és Nagy László soraival éppúgy, mint Bari Károlyéval vagy Pardi Annáé-
val. És közvetlenül vagy közvetve elhoztuk debreceni és Debrecen környéki
költők-írók üzeneteit is: például Boda Istvánét, Bényei Józsefét, Dankó Istvánét,
Gábor Zoltánét és Kertész Lászlóét. Jelen vannak szavaikkal, jelen vannak
egymás soraiban vagy valamelyik kompozíció hangulatában.

Mivel itt távolról sem versillusztrációkról van szó, mivel az idézetek biztos
szemű-kezű karmestere a fotóművész, e sokféle költő hangja egyetlen kórussá
olvad össze. Ez a kórus hol az „ezer magány" polifon pesszimizmusát, hol a „Ki
viszi át a szerelmet?" óvatos reményt remélő madrigálját zengi. Ha tehát nem

44



In memóriám Ady

versek illusztrálásáról van szó, akkor hogyan értelmezhetjük az itt jelentkező
műfaji problémát? Ha vannak megzenésített versek, akkor Katona Bálint kom-
pozíciói vizualizált költemények. Fotó és vers nem egymást illusztrálja, ez nyil-
vánvalóan téves megközelítés; hanem mindketten egyszerre, egymást erősítve,
egymást formailag karakterizálva és kiemelve az emberi mondandót. A felszólí-
tó módot: Ember vigyázz, mert üvegnél is törékenyebb emberi értékeken tapo-
sol! Mindegy mi, de valami döbbentsen már meg: vagy a természet felhői mögül
kivillanó isteni szem; vagy a keselyűk szeme, amelynek tulajdonosai alig vár-
ják, hogy ön-kártevésed utolsó halotti torát megüljék; vagy a macska szeme,
amely kéjes ravaszságával egyszerre vonz és taszít. De legfőképpen és legelső-
sorban a nők szeme: a Krisztus-ikonra montírozott, az ölelő férfikarokból bájos
ártatlansággal kipillantó és mindenféle emberi és tárgyi romok emlék-homályá-
ból kirajzolódó női arc és szem.

Közelebbi figyelmet érdemelnek azok a motívumok is, amelyekkel alkotónk
a nőt kapcsolatba hozza. Például női torzó hidegi havas, kopár erdei tájban.
Ennek pár-darabja az a másik fotó, amelyen meg mintha valami hatalmas tűz
perzselt volna le mindent. A teljes, a tökéletes lemeztelenedés, a fejvesztett
magány és az utolsó, kergetett egymáshoz menekülés. Máshol a torzót régi lám-
pa és hideg fehérség világítja meg, vagy ágak hálójában vergődik megkötözve,
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odébb meg ablakkeresztfára van feszítve. Megint máshol hátaktjának erotikus
íve, szomorú fejtartása a szerencse, a sors örök forgandóságát régóta szimboli-
záló kerék formájára rímel. S még folytatható a sor a sírkőkeresztekkel, a le-
hulló drapériákkal, a létünk mennyezetét tartó nőalak sokértelmű pozitúrájával.

Vállalt eszmei örökségünkhöz tartozik az a klasszikus, tizenkilencedik szá-
zadi gondolat, hogy egy társadalom kulturális és erkölcsi állapotát talán leg-
jobban a nőhöz való viszonyunk jellemzi. Mára odajutottunk, hogy ez a legsür-
getőbb és legönzőbb emberi, sőt férfiérdek is. Nem pusztán a kétértelmű ^nő-
emancipációról" van tehát szó, hanem az emberi méltóság emancipációjáról, el-
sőbbségéről minden mással szemben. A művészeknek úgy kell kifejezni egyéni
érzelmeiket, hogy munkálkodásuk a művészet erejének ezt a fő sodrását erősítse.
Számomra ezért volt öröm felfedezni Katona Bálint fotóit. Remélem, hogy hoz-
zájárultam az önök szemében való felfedeztetéshez is. Reméljük, hogy elsősor-
ban a képek és kisebb részben ez a kis próza, hozzájárultak s kompozíciókban
megbújó problematika fontosságának megmutatásához. Őszintén kívánok kedves
közönségünknek valódi katharzist, igazi erkölcsi és esztétikai élményt, őszintén
kívánok Katona Bálintnak újabb tartalmi és technikai felfedezéseket ebben a
kimeríthetetlen témában és művészeti ágban.

ÉLES CSABA

Töredék (i. m. József A.)
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