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Az Élet egy része vagyok.
Ami a meggyőződésem ellen van, azért nem mozdítanám az
El kell ahhoz menni, hogy vissza lehessen térni.
A rendcsináláshoz közelebb vagyok, mint a bolyongáshoz.
A madarak hangját is le kell festeni.
Az ember elő fog majd jönni.

ecsetet.

— Az igazat mondjuk, vagy a szépet?
— Mindig csak az igazat.
— Kemény műfaj az igazság.
— Akkor is.
— Az igazat fested, vagy a szépet?
— Az igazat is, a szépet is szeretném. Ámbár a festő akkor se téved nagyot, ha
azt mondja: a szép igaz, és az igaz szép. Lehetősége van rá, hogy az legyen.
— Van-e külön Pataki-igazság?
— Ha van, az csak a nagy igazsághoz közelítő lehet. Nincsenek kis igazságok,
apró igazságok, fiókigazságok.
— A valódi és a vélt igazság néha elkerülheti egymást. Van, aki a gondolt igazságért is hajlandó tűzbe menni, vagy egy életen át festeni.
— Én úgy gondolom, a kép igazsága a fontos mindig. Velem egy a kép igazsága,
szeretném, ha együtt közelítenénk a nagy igazsághoz.
— Egyszerűsítsünk: ami meggyőződésed ellen v a n . . .
— Azért nem mozdítanám az ecsetet.
— Kimondani könnyű, de a te képeidből nehéz kiolvasni ezt a szigorú törekvést. Kevés kapaszkodót adsz az idegennek.
— Azzal mentem magam, hogy olvasni tudó ember kell hozzá. Külön ábécéje
van. Aki nem érti az ábécéjét, nehéz annak a mondat végére eljutnia.
— Miért festesz?
— Én is szoktam kérdezni saját magamtól. Nagy kerülő kellene hozzá, hogy
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elmondjam. Vegyük ezt a képet: Föld és ég. Ebben benne van, amit keresgélek. Sok
út is van rajta, folt is, de ahogy én nézem, mozog.
— Kérhetek magyarázatot?
— Küzdelemnek érzem, annak értem én ezt a munkát. Nem úgy, hogy én küszködöm a vászonnal, meg a festékkel. Benne élek az Életben, az Élet egy része
vagyok. Ebből a helyzetből, gondolkodva vagy tépelődve csak az jön ki, nagy küzdelem az Élet. Egyik célom, hogy ezt a küzdelmet megmutassam. Nem állóképekről
van tehát szó, mozgó, mozgékony valamiről. Nem tagadom, a magam küzdéséről is.
— Nehezen festesz?
— Közben is óriási a küzdelem. Inkább azt mondanám, sokat dolgozom. A jó
és a rossz, a fény és az árnyék küzdelme van a képeimen. Nem tudom, kiderül-e,
hogy ebből a küzdelemből én inkább a fényt próbálom befogni. Tudatos tett, fölismerés.
— Az első ilyen kép mögött már ott állt a filozófia teljes fegyverzetben?
— Késznek látszik a tétel, de hosszú ideje érik. Volt idő, amikor sötétnek, nagyon feketének láttam ezt a mozgó világot. Nehezen indultam, nagyon nehezen.
Nehéz pillanat, amikor kikerül az ember Ábrahám kebeléből. Amikor nem tanulmányokat, nem föladatokat old meg, hanem kint van a küzdőtéren. Volt egészen
kilátástalan állapot is. Aki túl van rajta, annak könnyebb. '
— Meglep, amit mondasz. Sikeres embernek hittelek.
— Kívülről nézni befelé egy ablakon egészen más. Nagy erényt nem csinálok
belőle, de sok mindént végigszenvedtünk a családdal, keményen, szegényesen. Meglátszott a munkámon is.
— Csak a festésből élsz?
— Megint igen.
— Magad akaratából?
— Két évre visszatekintve sok volt, amit vállaltam. Jött a munka, elmaradt
a festés.
— Meg lehet élni az ecsetből?
— Nem én csinálom egyedül. Csak két évig voltam állásban.
— Számbavetted már, miről mondasz le?
— Nem számolgatom. Bútorra nem gyűjtök, nem költök. Ezt a részét ne számoljuk, ne is adjunk vele glóriát a festőnek. Az embernek szüksége lenne a munkahelyre. Nem a gondja-nyűge hiányzik, a másik emberrel való kapcsolat sokkal
inkább.
— Milyen kapcsolatod van a világgal? Itt ez a ház a k ö r ú t o n . . .
— Madárháznak is mondjuk. Mindenki kifelé néz belőle. Aki kigondolta, azt
hitte, a közös munka akkor valósul meg legjobban, ha együtt vagyunk. Ha eszébe
jut valami, átszalad a másikhoz. Ez a legnehezebb. Ha valaki messzebb lakik,
könnyebb megtalálni, mint itt átlépni.
— Szeged alkotó légköre? összetartanak, akiknek a fejében ketyeg valami?
— Ügy gondolom, igen. Hogy ez nem elég intenzív? Az utóbbi években érezhető,
hogy mozog itt valami. Nagyobb az igény a szakmánk iránt, nagyobb a befogadás
is. Abban persze nem vagyok biztos, hogy pont ebben a házban élőknek kell ezt
megvalósítaniok.
— A házbeliek igénye?
— Szeretnék, ha nagy munkát is bíznának rájuk. Képességük van hozzá. Ne
szépítsük, ez a gondolat nem találkozik mindig a vezetők gondolatával. Többre
képes ez a társaság, mint amennyit várnak tőle. Ha gyűlések vannak, ezt mindig
elmondják. Senki nem a műteremben akarja tartani, amit csinál. Itt a malom,
őrölne. Létrejött egy üzem, termel, de nincs piaca. Nem hiszem, hogy van, akitől
nem vásároltak volna, nem erről van tehát szó. Valami nemesebbet kellene csinálni,
ez az igény dolgozik. Nem is elsősorban a megélhetésért, azért inkább, hogy beépüljünk saját városunkba.
— Térjünk vissza a szellemi közösségre. Van ilyen?
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— Van. írók, festők, színészek. Könnyen barátkozó ember vagyok, ha érdeklődik valaki, megmutatom a képeimet. Közlekedési nyíltság lehet az alapja, elég sok
barátom van. Megtalálom velük azt a szellemi összhangot, amit akár szellemi tápláléknak is mondhatunk.
— Hallani ilyet is Szeged művészetéről: fölfelé tekint, Pest-imádó, utánfutó.
— Van magyarázat rá. Gátlások dolgoznak bennünk. Az itt élők egy része helyben tanult. Ragaszkodunk a helyhez, kell is ez a ragaszkodás, de igen lényeges: el
kell menni ahhoz, hogy vissza tudjunk jönni. Kell a kitekintés.
— Hol jártál?
— Jugoszláviában — a tenger, Belgrád, Zágráb —, Erdélyben, Lengyelországban,
Olaszországban, Franciaországban. Múzeumot, gyűjteményt, amit lehetett, megnéztem. Azért lettem festő, hogy a szememet használjam. Barátot ha találok, az jobb,
de egy vonatozásnak vagy egy városnak más a képe: elmozdultam a helyemről. Aki
mást is lát, élesedik a szeme, fényesedik az optikája. Ha elmegyek, magamra jobban rálátok egy kicsivel. Ha be tud épülni mindez, akkor tanulmányút volt. így
jártam be Magyarországot, és még fogom.
— Mi kötődik hozzád legjobban?
— A Tisza. Ahol vagyok.
— Tehát Szeged?
— Kialakul egy szellemi közösség, ez vihet előre. Nem bohém társaságra, jó
vacsorák gyülekezetére gondolok. Amíg nem volt marasztaló ez a környezet, kilökődtem. Most vállalom, hogy szegedi vagyok. Jobban, mint amikor csak képeket küldtem a tárlatokra. Kicsiben az ország: itt születtem, itt kell meghalnom. Nincs máshol ilyen Tisza.
— Tisza—Maros találkozása?
— Festettem. Ott tanultam meg úszni. Amikor gyerek voltam, minden vasárnap
a Sárgán voltunk. Legkorábbi gyerekkori emlékem is a Tisza.
— Juhász Gyula?
— Elég későn találtam rá. Petőfi adta a tudatot, a Tisza több annál, hogy víz
folyik benne. Juhász Gyulának a pipacsos verse, a Magyar nyár 1918, ez kapott meg
először.
— Ezért lett piros a tükrös kép?
— Egyszer csak előjött Juhász Gyula. Ez a vonal lehet a Tisza, ez a folt Szeged,
de nincs köze valójában a térkép vonalaihoz. Kiállításomnak — 1975-ben — ez volt
a jelképe, a tükör.
— Belenézek a tükörbe, és Juhász Gyulát látom benne?
— Van egy alapgondolatom, régóta. Nemcsak magát látja, aki tükörbe néz.
Másfajta tükör ez, a tükröződés. De beletettem mást is. Kiállításokon látni, sok
szép kép előtt megállnak az emberek, és megfésülködnek. Az én képem: a magam
találkozása is Juhász Gyulával, de beleloptam azt is, hadd fésülködjenek meg
benne, ha akarnak. Ha tudnak. Belenéz valaki, és szembetalálja magát egy nagyon
nagy emberrel. Lehetetlen, hogy el ne szégyellje magát. Még nem láttam, hogy
valaki megfésülködött volna benne.
— Ady?
— Alkalom: itt volt az Ady-év. Székely Aladár fényképeit nézegettem, voltam
Csúcsán, Zilahról sokat tudok, a Meszes aljáról, a Meszesről — anyósom zilahi.
A pöccintést az évforduló adta, de Ady bennem volt. Amikor Dózsa-év volt, Dózsát
is festettem. Vállalom így is: a művész alkalmazott.
— Olvassuk le a képről: mit mond neked Ady?
— A harmadik részen, Léda fölött van a költő: az üstökös. Megjelenik mindhárom fölött. Számomra ez Ady Endre.
— A tiszta, fehér alap?
— A végtelen.
— Az első rész?
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— A mindszenti ház. Ismerem az ilyen házakat, közöm van hozzájuk. Nekem
beszédes a ház.
— Középen? o
— A koszorús költő, a szép ember?
— Honnan vetted ezt a koszorút hozzá?
— Régi, szúette faragott tükör fölső dísze. Ciráda. Öt ilyen ciráda övezte. Mi
nem így koszorúzunk.
— Alatta?
— A piros a vér. Elindul a rossz, lidércfigurák, sejtformák: a rémség. Elindul
a szervezeti pusztulás a szépfiú és a koszorú alatt.
— A harmadik?
— Léda. Itt kapcsolódik össze a vér és arany. Léda az extra nő, akibe Ady beleakadt. Fején a kalap: színt szándékosan nem tettem bele.
— Léda alatt?
— Megint a költő. Itt legalul, a tubus: a beteg Ady.
— Nem értem.
— Nézd meg jól. Megmintáztam, a tubus a kalapja.
— Bolondériának gondolják: kiürült a tubus, ide ragasztottad. Ha konzervdobozból festesz, talán azt ragasztod oda?
— Aranyokkerből mintáztam meg: a halál előtti állapot.
— Beszéljünk a másik képről is. Üzenetek. Mi közöd Derkovitshoz?
— Nagyon szeretem. Pályám indulásánál példa. Mint Petőfi, József Attila, Radnóti, Juhász Gyula, Ady, Nagy László, Juhász Ferenc, Takács Imre, Weöres Sándor,
Illyés Gyula, Van Gogh, Cézanne, Picasso, Egri József, Bernáth, Kmetty, Nagy István és az Ősember.
— Biztosra veszem, ha mást kérdezek ebben a házban, ezek a nevek akkor is
elhangzanak.
— Az igazságot mondták ki, az alapvető emberi igazságot, azért lehetnek példaképek. Nagyon gazdag élet a mienk, ha ilyen gazdag az örökségünk.
— Igazság a valóság talaján állhat. És a szép? Elvárják a festőtől, hogy szép
képet fessen.
— De ha nem tud? Ha csak a csúnyát tudja? Ha meg akarja mutatni, hogy a
szépségnek ára van? Az igazság fontosabb, mint a szép. Ha van egy virágzó fa,
hatalmas, szép: hatalmas igazsága van, és szép is. De ha azt mondom, háború?
Pusztítást látok, ennek a valóság-igazság bemutatása fontosabb. Ez nem tud szép
lenni. A halál angyalát, ha angyalnak festem is, benne van a halál, és az rút. Itt a
Pusztulás című képem. A szépség itt száműzött, és a harmónia is.
— A küzdelem?
— Van most is, hogyne volna. Kutatom azokat a megoldásokat, amelyekből az
jön ki, hogy a jó felé vágyunk. Biztos vagyok benne, megyünk is a jó felé. És a
szép felé is. A Tavasz című kép is küzdelem. A természet is küszködik önmagával,
hogy ágat bontson, virágot nyisson. Ebben több a szép, de iszonyatos erők mozognak benne. Sok utat jártam már, és még járok is.
— Most hol tartasz?
— A rendcsináláshoz közelebb vagyok, mint a bolyongáshoz. Nem éles a váltás,
mint a kulcsfordítás, de van. Egy ideje mondogatják: és az ember hol van?
— Tegyük föl a kérdést most is!
— Várjuk ki! Amit eddig csináltam, ha tájkép is, nem embertelen. Se fű, se fa,
se virág nem volt az. De az ember elő fog majd jönni. Nem azért, hogy ne kérdezhessék, hol az ember. Valamit most megtaláltam, erre vigyázok, mint a kis madárkára. Az elröpülhet, de kalitkába nem lehet bezárni. Érzem, ez a megtalált utam.
Jobban érzem, mint öt évvel ezelőtt.
— Optimista vagy?
— Egy életen át nem lehet csak feketét látni. A madarak hangját is le kell
festeni.
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— Rokonod a festészetben?
— A gimnáziumi indulásnál erős példaképem Németh József és Szalay. Emberi
és művészi alapállásuk. Ügy látszik, messze eltávolodtam tőlük, d e én belül most is
érzem Németh súlyos mondanivalóját.
— Ok érzik veled a rokonságot?
— Ezt nem tudom. Vegyünk egy példát. Van egy család, te vagy a legkisebb.
Ha felnősz is, testvéreid között kölöknek érzed magad. Mindig meg akarod csinálni,
amit ők már megvalósítottak, de az mindig más lesz.
— Híred?
— Viccesen mondtam már, nincs baj a híremmel, már benne vagyok a lexikonban. Már csak dolgoznom kell.
HORVÁTH DEZSŐ

A szegedi Egyetemi Könyvtár tudományos közleményeinek első füzete
jelent meg nemrég. Lengyel András a
könyvtár valamennyi Móra-kéziratát
feldolgozta: leveleket, jegyzeteket, kiadott és kiadatlan cikkeket, dedikációkat gyűjtött össze. Űjabb hasznos kiadvány segíti ezután a Móra Ferenc
életművével foglalkozó kutatók munkáját.
A marosvásárhelyi Igaz Szó jelentős kezdeményezésére hívjuk föl olvasóink figyelmét: a folyóirat negyedévenként mellékletet
ad ki, melyben a fiatal romániai magyar
írók, költök, esszéírók, kritikusok munkáit
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közli. „Természetesen nem miniantológiákra
gondolunk, hanem olyan összeállításokra,
amelyek hiteles képet nyújtanak a fiatalok
gondjairól, alkotó mindennapjaikról, arról a
szellemi pezsgésről, amely
Csíkszeredától
Szatmárig vagy Temesvártól Brassóig az ország különböző városaiban egyre eredményesebben működő magyar irodalmi köröket élteti." — olvashatjuk a beköszöntőben.

Korábban hírül adtuk már, hogy folyóiratunk közli a júniusi szegedi irodalmi tanácskozás
referátumait
és a
hozzászólásokat. Technikai okokból erre majd következő (októberi)
számunkban kerül sor.

