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Szalay
Ferencnél

Évek óta lesem. Nem a szóbeli szavát. Olyan kevés beszédű, talán a köszönést
is nyilatkozatnak tartja. Háza bejárati ajtójára olajfestékkel íródott ki a neve. Ha
művész írta, bizonyosan bal kézzel, mivel úgy könnyebb primitív betűket üvegre
hajigálni. Az olajfesték minden betűből lecsurgott, úgy tűnik, mintha gyökereket
eresztene magából lefelé a név. Nem ő balkezezte oda a nevét. Mert talán még azt
is valami világnak szánt nyilatkozatnak tekintette volna, hogy itt lakik. A szükség
íratta ki a szomszéddal. Hogy a műtermes házak tizenhat lakásának ajtóján ne
kényszerüljön kopogtatni az érdeklődő, hol is lakik Szalay?
Gyerekkorom első benyomásait Raáb Ervin festőművész műtermében szereztem,
ahol nagy vásznakról szállt föl a száradó lenolajkencék mindenen áthatoló beszédes
illata. Örökre emlékezetemben maradt, s minden műterembe lépésemkor ezt várom.
Hogy dőljön rám a Kosztolányi Dezső által egyik legszebb magyar szónak tartott
fogalom illata: a lenolajkencéé.
Szalaynál nem dől. Semmi művészi a műtermében. Enyhe almaillatok, opálos
téli fények, még a rendetlenség is rend. S nem állnak erdőszám kimosott sörtével
égnek meresztve az ecsetek. Nincsenek állványra feszített vásznak, semmi mesterkéltség. A mester is halványan bronzos arccal ül, szavaim nem úgy kóstolja, mint
aki kérdéseimre éhes. Kopogó rövid válaszok potyognak. Igen, nem. Eleinte kicsit
hidegek is szavai.
Pedig 1958 óta, első kiállításán való jelentkezése óta lesem. Ott szólított meg
először. A munkája. Ceruzarajzú, torzonborz ló, meg az ápolója terülközik elő a
képen. Másik képén egy halott ló. A kép címe: Kár. Két férfi áll a tetem két oldalán. A kép, ha szabad lenne megszámolni, harminc ceruzavonásból áll. De drámai
töltetű kisregény lakik benne. A harminc vonással épített kép tíz vonása hurcolja a
drámai magot. A tény maga, a régi paraszti világ egyik legnagyobb drámája. Mikor
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elpusztul a ló. Hanem ez egy megkínzott ló. Ahogy elnyúlik a nyaka, egész élete
sora belerajzolva. S ahogy elbillen bánatában a gazda feje, az egy másik sorsvonal.
A képet itt fejezi be Szalay, s itt kezd elmondódni a regény. Innét tudom, hogy
Szalay valamiképp rokonom. Azt mondja, ami bennem is száz vagy ezer változatban
él, egy pillanat töredékében jelentőset sűrítve össze.
A kép címzése Szalay szűkszavúságát jelzi. Annyit mond: Kár. Mondhatná sors,
fájdalom, tragédia. De nem mondja. Ez a cicomátlan szürke, kopasz szó egyebekben
is alapállása festőnknek.
— Mér éppen ló? Volt lovatok, dolgoztál velük?
— Értelmiségi családból származom. De hát minden kisgyerek szereti a lovat.
A szépség, szelídség, kedvesség, erő megtestesülése. Családunknak nem volt lova, de
én gyerekkorom óta annyit rajzoltam, kiadna több ménest.
A szülői ház Mosonmagyaróváron olyan úton állt, ahol háborús hadak, huszárok,
trének vonultak előre és hátra, és piacos, vásáros népek. Mind csupa csizmás, b a j szos, lovas ember. S a lóval járó volt akkoriban előttem az igazi ember. Mert azok,
bár sose mondták, hogy szeretik az állatot, de én tudom, hogy szerették. Hiszen a
lovak különös egyéniségek az élők között. A mozgásuk, dobogásuk, fújtatásuk, tiszta,
szomorú vagy vidám szemük. Ma is olyan lóbolond vagyok, kettőt is tartok.
ö t testvérem szolgálatára velünk élt mint cselédlány Cikolaszigetről egy Csiba
Ilona nevű leányzó, aki az én érdeklődésem közepében élő lovasvilágot csudálatos
mesélnitudásával egész különös, máig ható valósággá változtatta.
Én annyira böcsülöm a lovát, hogy kettőt is tartok. Amina nevű kancám meg
a kiscsikója mindennapos örömömre ropogtatják a zabot. Ezen a tájékon nem vagyok ám örömeimben egyedül. Itt még sok a lóértő, lókedvelő erpber. Egész szakszövetkezetet összeverbuváltunk m á r Szegedtől Orosházáig, Makóig. Természetesen
csak teljes származású lovakkal foglalkozunk, magas félvérekkel, angol telivérekkel.
1972 óta lovazunk, de már ott tartunk, hogy az évi szemlézésben száz lovat táncoltatunk a bizottságok előtt. Nekem nagyobb gyönyörűség, mint másnak a vadászat,
'kacsázás és pícézés együtt.
Amit gyerekkoromban papírra álmodtam, most polyognak is róla nemes paripai
mivoltukban.
— Jártam a szélmalmod körül. Nekem a ló meg a szélmalom Don Quijotét idézi.
Nem haragszol?
— Véletlenek. Tőlem messzi állnak az ilyen jelképek, istenné magasztalható példák, legyen az irodalmi vagy képzőművészeti. Minél gyakoribban merülnek föl, annál
üresebb formák. Attól is irtózom, hogy szimbólumokkal vegyem magam körül.
A szélmalom egy kicsi búvóhely. Ahol időnként gondolkozni is lehet. És hangulatilag számomra Rembrandt színvilága benne. Építem mellé a műtermet meg az istállót. Nyári tuszkulánumnak. Annyira zajos a világ és sietős, hogy bújnunk kell időnként előle. A szélmalom tájéka csöndes. Lassan m a j d rakok rá vitorlát is, hiszen
mindig a teljességre törekszik az ember. A belső szerkezete hibátlan. Szép. Őrölni is
lehetne vele. Nem őrölök, de azt akarom, hogy lehessen őrölni.
— Az üvegajtóra festett nevedből a föld felé csurgó léggyökerek ezek: lovak,
szélmalom. Itt találtad ezeket. Nélkülük jöttél Mosonmagyaróvárról. Hívott valami,
valaki?
— Főiskolás koromban kaptam az innét jövő első üzeneteket. Tornyai, Rudnay,
Endre Béla és mások. A ma élők közül Kurucz D. és mások. Rajtuk éreztem azt a
levegőt és tájat, ami után vágyakoztam. Ügy érzem, a hátam mögött állnak most is.
Akárcsak Németh László. Bár aprehendálta a zárkózó Vásárhelyt, a magas kerítéseket, a becsukott kapukat. Amik igazak. De ha ki tudod nyitni a kaput, mögötte
ott lakik az a világ, az az ember, ami, aki engem idehívott. S viteti vélem a hagyományt, a mát, holnapot kifejezni tudó vágyat. Nem szóbeli nyilatkozatokban. Életvitelben, az élet elviselésében.
Huszonkét éve itt élek, itthon vagyok. Ügy mindenestől. Fény és árnyék együtt.
Mivelhogy a valóságban egyik a másik nélkül meg nem lehet.
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— Fontos a beszélgetés, a gondolatok kicserélése, de mindnél beszédesebbek a
képek. A „Vonaton" című teljesen ismerős nekem. Sajnálat nélkül rögzíted a tényt.
Nem tudom, abban az időszakban készült-e, amikor a sajtó éveken át teli volt az
ingázás kínkeserveivel. Te keservet nem írsz alakjaid arcára. Esett vállak, kicsi,
lopott alvás a zötyögő vonaton, még ami olykor úgy tűnik, az örökkévalóságig tart.
S szinte feloldozásképpen a komor vonatbeli képre rácsendül a 64-ben alkotott
„Ölelkezések" című munkád. Szép, fiatalos egymásnak dőlés, tompa, nagyon tudott
hamis sugárzások, hamis jövőjóslások nélkül. Ereje akkora, fiatalkorunk emlékeit
rezzenti föl bennünk.
És a Tél I. II. III. triptichon két fázó alakja a csupasz fák között nemcsak szavakra válthatóan mondja, de el is hiteti, hogy kegyetlen hideg van. Az arcok, a
figurák tartása, zártsága lehatol a földet repesztő fagyok szomorúságáig. Félelmes,
özvegységes magány a két nőalak fázásában kifejezve. S a kétoldalt álló szárnyon, a
kopasz fák között, hallatszik a hideg szelek sivítása.
Buda Feri portréja. Egy világért való költői aggodalom a puritán eszközökkel
felhordott képen. Minden budaferkósság benne. Meghitelhetek rá, ilyennek ismerem
magam is. Akkor is ilyennek ismerném képi szavad nyomán, ha sohasem láttam
volna. Múltja és holnapja, kópésága, hite rajta az ábrázolatán. De a tiéd is.
Ismerem „Zene" című képedet. Hangtompítóval élő ember létedre, kategóriákat
tagadó művészvoltod ellenére, kategóriákban kérdezlek.
Zenélsz, dalolsz, fütyülsz vagy káromkodol?
— A zongorát kedvelem. Bachot hallgatom. Leggyakrabban lemezjátszóról, néha
hangversenyeken. Máskor a csöndre jön meg a kedvem. Abban is benne van minden
muzsika. Olykor pentaton vagyok. De azért nem szégyellem a magyarnótát sem a
számra venni.
— Kedvenc színeid?
— Nincsenek.
— Legszebb napszakod?
— Az alkony, amikor azonos a fény az árnyékkal.
— Milyen műalkotás hatott meg legjobban?
— A görögöknél a festett Kariatidák.
— Látok itt szobrokat a műtermedben.
— Szívesen jártam hallgató koromban szobrász barátaim közé. Kedvet kaptam
a mintázásra is. Ma is hamar kézbe kapom a mintázó fát. Izgatnak a festett szobrok. Azokkal még .sok mindent ki lehet fejezni.
— Keresgéled-e a témáidat?
— Ök keresnek engem. Rámragadnak. Mindig több jelentkezik, mint amit világra művészkedhet az ember. Egyébként föl szoktam jegyezni, persze csak címszavakban, mikor nagyon hemzsegnek körülöttem.
— A témák jelentkezésekor bizonyosan olyan képek, hangulatok is bekéredzkednek hozzád, amik már korábban is megfogalmazódtak a piktúra nyelvén. Hogy rostálod széjjel? Mi az, ami kiköveteli, hogy az állvány elé menj vele, és rakjad a
színeit, és mi az, ami elködlik a jelentkezés után?
Rendkívül hangulatos szobabelsőket teremtettél. Hol önmagukban, alakok nélkül, hol azokkal.
— A 71-es őszi tárlaton szerepelt „Szobabelső kemencével" című képem, ami
hitem szerint az én akkori világlátásomat, hangulatomat fejezi ki. Szóval a magam
korát, mivoltát, a magam eszközeivel igyekeztem előtárni. De hát ez nem ismétlés.
Mert akkor portrét, a klasszikus görögök óta nem lenne szabad festeni, mert ismétlésnek minősülne. Hanem szobabelsőt és portrét is azért merek festeni az ismétlés
félelmes tudata nélkül, mert én konkrét, magamvilágabeli érzéseket látok, láttatok
a képen. Ha ezt nem tudom elhitetni, s nem tudok a puszta témán túl újat belevinni, akkor valóban ismételek. De hát az iszonyat lenne. Realista festő létemre
úgy vélem, semmi spekulatív formát, tartalmat nem szabad kitaláljak. Az élet gazdagabb a fantáziánál. A rámköszöntő témák közül azokat választom, amelyek ki111-

fejezik koromat, a jövőt, s mindent. A mai élet palettáján hallatlan sok szín keveredik. A mai festő sokféleképpen kifejezheti magát, az eszközök és a témák bizarr
kavargásában. Természetesen minden igaz festő igyekszik magát a legjobban kifejezni. Persze most nagy a színek zaja, a stílusok hallatlan erővel bogárzanak
széjjel és össze. Ma hivatalosan nem kormányozzák a festők lehetőségeit, szabadságát. Ha jelszavakban tudnék gondolkozni, azért odakiáltanék a világnak: le a szenzációhajhászással !
De hát nem kíváncsi az én szavakban mondott véleményemre a világ. Néha
hosszú időre kiesik kezemből az ecset. Ügy érzem, nincs szavam a világhoz, s ő se
tart valami nagy igényt rám. Szomorú órák, percek, hetek. S ú j r a talpra állít egyegy alkotó pillanat. Az engem megvigasztal, életre galvanizál. De hát ezzel így
lehetnek a többiek is.
— Képeid sorsa?
— Szerte az országban, a Nemzeti Galériától a tanyaszomszédomig, kétszáz felé.
— Évek óta dolgozol a művészeti gimnáziumban.
— Szeretem a gyerekeket. Erre a koromra magamnak is vannak már tapasztalásaim, amit netán haszonnal átvehetnek tőlem az utódok, hiszen engemet is tanítottak. Szőnyi emberi tartásra, Poór a levegő, a hangulat megteremtésére és Papp
Gyula negatíve, hogy ne fessek bele növendékeim képeibe!
— Sokat dolgozol, szerencsére sok kiállításon találkozom veled. Meg is tiszteltek
Munkácsy-, SZOT- és egyéb díjakkal az évek során. Bizonyosan újabb sikerekre
sarkallnák a kitüntetések.
— Sarkallnak, de inkább arra, hogy nem szabad minden kiállításhoz jelentkeznem. Bár elvárják a magamkorú művészektől. Inkább tán az intenzívebb, elmélyültebb munka igénye jött el a díjakkal, netán a megelőlegezett bizalommal.
— Mit szeretnél, de nagyon, de nagyon?
— Egyetlen nagyon, de nagyon jó képet festeni.

Sütő András Vidám
sirató
egy
bolyongó
porszemért
című komédiáját adta elő a Szegedi
Nemzeti
Színház Kisszínháza Léner Péter rendezésében. A magyarországi
ősbemutatón a szerző is jelen volt, s szerkesztőségünkbe is ellátogatott.

„A mai magyar próza estjei Bonyhádon" című sorozat keretében Annus
József íróval, lapunk főszerkesztő-he112-

TÓTH BÉLA

lyettesével találkoztak az olvasók. A
Városi Művelődési Központban rendezett esten Olasz Sándor kritikus mutatta be Annus József novelláit.

A szegedi Juhász Gyula
Tanárképző
Főiskola Teleki Blanka
Kollégiumában
Tiszatáj-est
volt, melyen
Vörös
László főszerkesztő, Annus József főszerkesztő-helyettes
és Olasz Sándor szerkesztő vett részt.

