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Cigánykerék Pécskődomb putríiából
Balázs ldnos képeíés versei pestí tdrlaton
Egy ismeretlenségbe burkolózó gyűitő tulajdonából
hatvanöt kép és sok - eddig lappangó, kiadatlan vers került nyilvánosság elé Balázs ]ános (|9O5-1977)
munkásságábóI a Budapest Galéria június eleiétől július végéigtartott tárlatán és katalógusában, A nalv

cigány művészt a közönség korábban a Corvina Kiadó
,,Ecsettel és irónnal" című albumábó], illetve ,,FüstöI,
gések" című velseskötetéből ismerhette meg közelebbről, Híres prímások leszármazottja volt, de gyerekként félárván, a Salgótariánhoz közeli Pécskődomb
cigánytelepére került, és ide tért Vissza második világháborús katonáskodása, valamint három esztendei,
szaratovi hadifogsága után is. Az ezermester fiatalem-

ber korábban is összeférhetetlen természetű volt, de
most végleg visszavonult a világtól, EIdei gyűjtöge-

tésből tengette életét,mellesleg VáIyogot

Vetett,

hangszereket kéSzített, velseket írt és festegetett, Gyerekkorátó] kezdve rengeteget olvasott, bár az iskolát

harmadik osztályos korától elkerüite. Pécskődombon

csak a gyerekeket engedte közelebb magához, akik ellátták rongydarabokkal, keménypapírral, festékkel.

Ezek lettek képei alapanyagai. Életbö]csességét eb,
ben a kérdésbenfoglalta össze: ,,Óh, ti szegényeft, ahik-

nek a lázas törtetés, a nagaravágyás meg a hitvána pónzszínés

adja a hengeret

-

qamzik bennem?"

azt hiszitek, ami hamis a vildgban, mEfo-

dern kalapos, hosszú hajú, ,,kortársi" portréia. A
messzi háttérben a középkori házak sora, akár a ma-

gyar parasztbalokk dekoratív kategóriájába is besorol-

hatók. Számomra az egyik legkedvesebb meglepetés

Petófi alakla volt, kardda] az oldalán, feie körül szecessziós glóriáva1, a naiv cigány festő szándéka szerint

,,szentté avatva" (l975-ö5 dátumma] és szignóval),
Egy éwel később készült a ,,Ciqánykerék", amely virágos központi motívumával, népének örökös vándorláSát hivatott jelképezni. Az indiai vagy az egyiptomi őshazától a Kárpát-medencei honfoglalásig, Úgy, ahogyan azt a,,Történelem" soka]akos kompozícióján is
megtette, a vezérek sátorverésétő], a Duna-parti palotákig és templomokig, avagy a Lánchíd körvona]ainak
egyidejű ábrázoIásával vászonra festett olajképén,
Történelmi visszarévedezései mellett rendkívül érdekesek szellemi barangolásai is a világ legtávolabbi
vidékein. A ,§éhszarvas"-tól és pásztorától a ,,Kutuatábornoh" -on és ,,Kecskeviláq" -on át , a mesebeli ,,Óslénq" ig, a ,,Történetek lovakról" Qulliverre emlékeztető példabeszédénát a .,Madarak harca"-ig, a ,,Szörnaek"-ig, vagy
a lsóIcs ,,Baqlyoft" -ig, A növényvilág trópusi burjánzását a paIadicsomi idilltő] az apokaIiptikus látomásokig köVethetiük nyomon, néha szemnek tetszetős,
máskor meg rémítőkompozíciókon. Népének mese-

szerű múltlát felelevenítő látványait is váltogatja a
kortáísi, szürke hétköznapok, sanyarú valóságával,
Róbert kifejtij Balázs ]ános tulajdonképp alig egy élti- Condol;unk csak a hatalmas bolondgombák közé
zeden át alkotott intenzíven, l97l,ben, hatvanhat ágyazott ,,CiqánqéIrt" Zsánerjeleneteire, avagy a márévesen lendült bele igazán a festői tevékenységbe, de
már expresszionisztikusan modern ,,stex" -re és a ,,Csanem tett jót neki a média ,,rekiámhad járata", a felhajlád" népies dekorativitása mellett a ,,Kártqózók" feszetást nem tudta feldolgozni, testileg és lelkileg is lebé- sen komponált, remekül összefogott, va]ószelű férfinult, utolsó éVeit ágyban fekvő betegként töltötte. Ké- csoportjára, Az architekturális ihletésű képeknek is
peit sohasem árusította, csak egyszer adott el tucat- két, párhuzamos vonulatát láthattuk, ameIyek kölcsönyit belőlük, hogy a ,,FüStölgések" verseskötetet kiadnösen kiegészítettékés felerősítették egymást:
hassa, Amint azt a Magyar Nemzeti Ga]éria naiv festéPécskődomb vityiJlóinak és putrijainak csupán
szeti osztáIyának vezetője - F. Mihálg lda - írta róla an- messziről nézve festői összevisszaságával, taIán a tunak idején, hirtelen támadt népszerűségérekeresve a
dat alatti elvágyódást is rögzítette. A letagadtratatlan
magyarázatot: ,,Azért fiquelteft fel érdehlődéssel a Iót rejtélueit otthonosság,érzetet éS hazaszerető ragaSZkodást
megragadó képeire, idilliftus mese-táiaira, archaiftus vftióira,
egészítiki ez az érzés,amikor összevetjük a cigán}temert művésnte teljesen érintetlen volt az akad,émikus hagqomálepi ciklust a ,,Meseváf'óriás virágok erdeje alatt megnuOktóI."
brlvó ,,dísz]etével", ,Fz elvarázsolt kastdy" fölött szellemPersze, voltak azért önként és nyíltan vállalt példa, ként röpködő alakokkal, az ,,Idilli tái" szélmalom-kereképei és átvitt értelemben Vett mesteri iS, ahogyan azt
kével, vagy az ,fguiptlm csodái" női keblú és oroszlána mostani kiállítáSt iárva felfedezhettük, HiSZen aZ fe|ű, szárnyas szfinxével a piramis tövében. Festésze,,Egaipt1m" jellegzetes, prof iIba forduIt figuráinak relite és hányatott Sorsa egyaránt azt példázza, hogy száefszerű menetelése egyik kicsiny üveg-ikon|án, éppoIy mára valóban az,,itt élned-halnod kell" volt a vezérlő
árulkodó érdeklődésikörének szélességéről- térben életelv és ars poetica,
és időben egyaránt -, mint az ,,Ósöm, Rewbrandt" moW. l.

Amint azt a katalógus előszavának írója, dr.

Yaida
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