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Szajkó István 1955-ben született Csonoplyán. 1973-ban Újvidéken befejezi az 
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Alapjának. Munkásságáért számos díjat kapott. Önállóan körülbelül százszor 
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LeheCetfinom gu6ancoCódás

i.

Egy vidék emlékezete

Szajkó István művészete bizonyos képzőművészeti irányzatokkal, stílusokkal 
érintkezik ugyan, de egyikbe sem sorolható be, felülemelkedik ezeken. Ezt a 
lebegésszerű felülemelkedést -  amelyben alkotói habitusa is tetten érhető -  
kívánja körbejárni, mélységeiben feltárni a művészről születő kismonográfia. 
Tájképei kifinomultan egyensúlyoznak az absztrakció és a figurativitás határ- 
mezsgyéjén, formái tónusokba olvadtan dematerializálódnak.

A vidék emlékezete is megjelenik ezeken a képeken: kiolvashatóvá válik a ga
lambpiac minden egyes figurájával és életképével, vagy a biciklivel igyekvők 
monotóniája. Egy egész sor hangulat vetkőztethető ki, melyek által leírhatóvá 
válik egy város, egy vidék atmoszférája, rezgésszáma. A kötet tengelyét képezi 
az alkotóval készült mélyinterjú, amely élményszerűen beszélteti Szajkót a kez
detektől napjainkig. Mivel képein ott kísértenek mind a szabadkai hétköznapok, 
mind a zágrábi egyetemi évek, mind pedig mestereinek hatásai, vagy éppen a 
lókúti vertikális táj hangulatai, a beszélgetés feltárja azokat a konkrét életképe
ket, emlékeket, városi és vidéki történeteket, amelyekből alkotásai absztrahá- 
lódnak. Emellett megmutatja és értelmezi azt is, hogy hogyan lesz a konkrét 
valóságból, egy-egy meghatározott városi motívumból modern jel, hogyan 
lehet a városi idillt és romantikát önmagában megtartva festészetté, festészeti 
jellé emelni.Tehát egyszerre bontakozik ki egy alkotói életkép és egy saját festői 
világ, illetve a kettő egybejátszásai és összeütközése is.
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Szajkó Istvánt már gyerekkorában, faluhelyen -  Csonoplyán született -  olyan 
intenzív hatások érték, amelyek ha nem is közvetlenül kapcsolhatók a képző- 
művészethez, mégis a későbbiek során meghatározó mozzanatokká váltak 
számára. Egy ilyen intenzív, gyermekkori, emlékezetében immár végérvényesen 
a festészettel összekapcsolódó élménye a por, melyet később képzőművészeti 
anyagául is választ. A bácskai fekete föld és a homok összekeveredéséből szü
lető színes porban -  amely megtelepszik mindenen, finom réteget képez a tá
jon -  így találja meg kifejezésének legfőbb eszközét, a pasztellport. Ha nemcsak 
képeinek technikáját, hanem tartalmát és ezzel szoros összefüggésben -  egy 
másik, sokkal tágabb rétegként -  a befogadás terét (a képeinek motívumvi
lágát szemlélő befogadásban létrejövő, keletkező hangulatot) is figyelembe 
vesszük, akkor rá kell jönnünk arra, hogy motívumaitól, akárcsak Szajkó egész 
lényétől, nem áll távol a por. A por, mely szinte elválaszthatatlanul tapad, rakó
dik a Szabadka-motívumokra, de -  tágabban -  az egész bácskai létre is, akár 
kultúrtörténeti emlékeink (a kollektív emlékezetünk közös képei), akár egyéni, 
saját tapasztalatainkból származó élmények között kutatunk. Jelenléte a bácskai 
létben olyannyira erőteljes tehát, hogy szinte észrevétlenül ülepszik le a képek 
befogadásának terében, az értelmezés horizontján. Természtesen ezt az élményt 
ennyire intenzíven, ennyire elementárisán -  észrevétlenül, de mégis jelenlévően
-  csakis a bácskai ember képes átélni. Ebben az esetben tehát, ha Szajkó képeit 
akarjuk értelmezni, akkor könnyen zsákutcába terelhetjük gondolatainkat. Éppen 
ezért valami olyasmivel kell próbálkoznunk, ami a befogadás terét kevésbé teszi 
specifikussá, lokálissá, azaz élményszerűen a lokalitás teréhez kötődően befogad
hatóvá. De talán mégsem igaz ez, hiszen ha egy festészet kvintesszenciája egy eny- 
nyire intenzív élményből fakad is, a megértés horizontján ez a bácskai porélményt 
meg nem tapasztaló befogadó számára is sokat mondhat. Ahogy Hans Belting 
is mondja: „Képekkel élünk és képekben értjük meg a világot", ennek értelmében 
pedig nemcsak a bőrünkkel, szemünkkel, tüdőnkkel, torkunkkal tapasztalt porél
mény materializálódhat a képeken, és a befogadás terében -  ha nem is fizikálisán, 
de élményszerűen -  élhető újra, ha Szajkó képeit szemléljük, hanem a lokális meg
határozottságokból eredő, személyes porélmény hiánya ellenére is a nem-bácskai 
befogadó számára a festő alkotásai ennek a még nem tapasztaltnak az elemi él
ményét nyújtják.
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Sorozatok

Szajkó sok esetben mintha a megtanulhatatlant keresné, mintha folyamato
san újrarendezné a homályt. A képeket egy idő után már mintha önmaguk
ból állítaná elő, és mintha folyamatosan és mindig elölről kezdene mindent
-  ezáltal erőteljesen megkérdőjelezi az emlékezés lehetségességét is.

Állandóan ott munkál nála egyfajta precizitásba és tökéletességbe ágyazott 
gyorsaság, amely sok esetben az ismétlésekben, a sorozatain illetve a motívu
mai állandóságában tökéletesedő és a rutinon keresztülvezetett kézmozdu
lat nyomhagyásában érhető tetten. Ilyen például az, amikor a biciklik kerekét 
számtalanszor lefesti, talán egészen addig, amíg egyszer csak egy tökéletes 
ellipszist nem kap. Szajkónál a valósághűség vagy a realista ábrázolásmód 
nem a dolgok tárgyszerű utánzásában keresendő, hanem a tárgyak belső 
nyugalmát megmutatni szándékozó festői intencióban.

Miből fakadhat az a leheletfinom, mégis átszakíthatatlanul ultraerős pókhá- 
ló-gubanc, amely olyan áttetsző és áttetszőségében mégis tekintetet meg
akasztó motívumokat rajzol ki, fogad magába, nyel el, ejt rabul? Egyszerre 
gyorsaság, illetve a gyorsasággal együtt -  ennek lényegéből következően
-  az eltűnés, a megfoghatatlan, de ugyanakkor a kitörölhetetlen nyomot 
maga után hagyó emlékezet is. Aki ismeri Szajkót, az tudja, aki nem, az is 
megtapasztalja alkotásain, hogy nála a kimértségben rejlik minden hatá
rozott mozdulat. Ez a határozott mozdulat pedig a gyorsaságban lakozik, a 
kéz begyakorlottságában, egy olyan begyakorlottságban, amely a folytonos 
ismétlődés, a mormoláshoz hasonló mantrázás után alakul ki, ami egyfajta 
tudatos automatizmusnak is nevezhető akár. A tudatosságában rejlik minden 
véletlenszerű, mert a képei tudják, hogy enélkül csakis sterilitás lenne, hogy 
a tökéletesség csakis a hibákkal, a figyelem és a fegyelem megfeszítésének 
lankadásából fakadó félrecsúszásokkal, a már említett tudatosságban rejlő 
véletlenekkel együtt képezheti meg önmagát. Vagyis egyszerre tudatos és 
intuitív, a kívülséget beengedő, de ugyanakkor, ugyanabban az időben, a kí
vül lévővel párhuzamosan, a belülről kiinduló reflexiót is kivetítő képek ezek. 
így egy időben találkozik az általa kreált felületen a kettő: a belső reflexiók
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a nagy nyugalommal a napra készülődő, még csak alig-alig kinyílt szemű, bu- 
gyután szemlélődő galambokat. Le kellene írni olyan mondatokat is, hogy 
a belső és a külső dialektikájából kibontakozó létértelmezés szervezi Szaj
kó képeinek színeit. És miután körbejártuk a kerékpárt, esetleg rá is ültünk, 
tettünk egy-két kört, visszatenni a helyére -  a lebegésbe -, és most vissza
térve a képből, körbejárni azt, ha lehet. Lehetne, ha Szajkó képei nem len
nének bekeretezhetetlenek, hiszen sok esetben a tárgyszerű kereten túl is 
folytatódnak, amely így már el is veszíti a funkcióját. A látvánnyá összeálló 
festék túlcsordul a kereten, de nem folyik a padlóra, mégis folytatódik a 
befogadás virtuális terében, ahol a már említett emberek különféle irányú 
mozgásai sejlenek fel. Azoknak az embereknek a mozgásai, akik nem tudják, 
hogyan váltak egy festmény részeseivé. Szajkó képei befogadják a befogadót 
is. Magukba rejtik a dimenziók láthatatlan szövedékét, és létrehoznak egyfajta 
határtalan festészetet. És amikor ennek a festészetnek az emlékével már kellő 
távolságba jutottunk, akkor majd mi is délibábszerűen látjuk az érzékeinkben 
visszatükröződő szajkói valóságot.
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Színes por

Először a gyerekkorodról kérdezlek, aztán majd meglátjuk, merre vezet to
vább az ösvény, hány szállal kúsznak, furakodnak majd a gyermekkori törté
nések, emlékek a további életpályád során a képzőművészet irányába.

Faluhelyen, Csonoplyán születtem és töltöttem a gyerekkoromat, ahol nem 
ismertem, nem ismerhettem festőt egyet sem, viszont olyanokat igen, akik 
énekeltek, az irodalom pedig leginkább Jókain keresztül köszöntött be hoz
zánk. Ott sorokaztak Jókai regényei szüleim könyvespolcán, amelyek engem 
akkor tartalmilag is érdekeltek, de legalább annyira elvarázsolt -  vagy jobb 
kifejezéssel élve -, lenyűgözött, foglalkoztatott a könyvek kivitelezése, a kö
tés, a bőrborítás szecessziós domborulatai. A művészettel életemben elő
ször, gyakorlati szinten a zenén keresztül találkoztam, ismerkedtem meg. 
Zomborból még általános iskolás koromban járt hozzánk, Csonoplyára egy 
zenetanár, miután összeverődött egy kisebb csoport azokból a gyerekekből, 
akik zenét szerettek volna tanulni. Én ezeken a foglalkozásokon a harmonikát 
vettem először a kezembe, de később a tanárunk lebeszélt róla, mondván, 
hogy ennek a hangszernek nincs nagy jövője, és miután édesapámnak is azt 
mondta, hogy van zenei tehetségem, apám megvette életem első és tegyük 
hozzá, egyben utolsó hegedűjét. Mindezzel párhuzamosan pedig folyt a fa
lusi életem: az életem a falusi környezetben és az életem a falusi közösségen 
belül. Eljártunk egymáshoz, mindenhova bejárásunk volt, mi, gyerekek ut
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cáról utcára minden helyet, minden házat, szinte minden szobát, hálószobát 
és, ami nekünk akkor a leginkább izgalmas volt, minden padlást is ismertünk. 
Volt Csonoplyán számos olyan régi építésű sváb ház, amelynek az úgyneve
zett száraz bejáratokhoz tartozó hatalmas szárazkapui voltak, illetve a bejárat 
falai ki voltak festve. Most így, utólag, egészen egyszerűen, különösebb ér
zelmek nélkül, szakmai szemmel persze azt mondhatnám, hogy borzalmas, 
nagyméretű falfestmények voltak ezek. De hát gyerekként nagy hatással vol
tak rám. Ki is derítettem, hogy egy helybéli szobafestő hobbiból készítette 
ezeket az olajfestékkel falra kent képeket, amelyek voltaképp egy műkedvelő 
amatőr muráljai voltak. Annak ellenére is, hogy a képek egyes részeit itt-ott, 
hol kisebb, hol nagyobb felületeken a vakolat ledobta már, végleg eltüntet
te, nekem -  mint mondtam -  ezek voltak az első vizuális élménynek számító 
képfelületek. Emlékszem, a növényeket, a flórát egészen jól megjelenítette, 
csak amikor a figurákra került sor, amikor embereket ábrázoló jeleneteket kí
vánt megfesteni, na azzal volt a gond, a hússal, az nem ment neki. Minden
esetre nagyon érdekelt, ki ez az ember, aztán ezt-azt sikerült is kiderítenem 
róla, főként azt, amit egybehangzóan a falubeliek közül sokan megerősítet
tek, hogy egy lassú, lassan beszélő, kimért szobafestő volt, aki módjával sze
rette a jóféle pálinkát is. Egy helyi, csonoplyai anekdota őrizte meg az emlé
két. Egy hétfői reggelen segédjével megjelent egy idős néninél, aki a házát 
festeni hívta őket, de még mielőtt hozzáfoghattak volna a munkához, a néni 
elővett egy átlátszó folyadékkal töltött, színtelen üveget, és megkínálta őket 
egy-egy kupica pálinkával, majd miután komótosan lehajtották, készülőd
vén lassan a munkához, a néni az egyik pohárkába öntött még egy italt. „De 
csak a mesternek!" -  mondta. Mire Feri bácsi lassan, kimérten megköszönte 
az özvegyasszony ajánlatát, mondván:„Köszönöm, néni, hát, pálinkából igen, 
szoktam inni egymás után kettőt is, de köszönöm szépen, ecetből elég volt 
ez az egy is."Tehát voltaképp az ő, vagyis a szobafestő Feri bácsi szóban forgó 
alkotásai voltak számomra azok, amik az első kontaktust jelentették a képző- 
művészettel.

A következő lépés ezen a vonalon rögtön ezután történt. Alkalmi, akvizíciós, 
utcai könyvárusok járták a falut, és volt náluk egy háromrészes, cirill betűs
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művészettörténet is, egy nagyon komoly kiadvány. Arra emlékszem, annak 
ellenére, hogy ez a könyvsorozat meglehetősen drága volt, a szüléimét nem 
nagyon és nem sokáig kellett rábeszélnem arra, hogy vegyék meg. Aztán 
persze nagy élvezettel lapozgattam, tanulmányoztam a nagy reneszánsz fes
tők munkáit. Közös időtöltésül is szolgált, hiszen legjobb barátommal, have
rommal, akivel hegedültünk, gyakran lapozgattuk együtt. Egy alkalommal, 
a Mona Lisát csodálva, felhívtam a figyelmét, egyúttal a saját ámulatomnak 
is hangot adva, hogy vegye szemügyre Mona Lisa ruhájának részleteit, néz
ze csak azt a drapériát, milyen nagyszerűen kidolgozott. Mire ő azt mondta, 
hogy „Ja, de a fenébe is, azért a hangszerelés, az sem akármi, ott is szét kell 
írni a dallamot!" A vége az lett, hogy belőle egy jónevű nőgyógyász lett, aki 
a mai napig is zenél. Én viszont később egyre ritkábban vettem a kezembe a 
hegedűt.

Később már egyre inkább a képzőművészet kezdett el érdekelni?

Az általános iskola felső tagozatában már egyértelműen a képzőművészet 
felé fordult az érdeklődésem, ennek egyik ösztönzője egy nagyon csinos, 
képzőművészeti akadémiát végzett hölgytanárom volt, aki felfedezett ben
nem valamiféle tehetséget, és olyan anyagokat, ecseteket, szenet, grafitot, 
különféle ceruzákat adott a kezembe, amelyeket nem lehetett faluhelyen 
egyik boltban sem megvásárolni. De még ezelőtt történt, még akkor, amikor 
megkaparintottam a már emlegetett, sokat dédelgetett művészettörténet
köteteket, hogy elkezdtem másolgatni a nagy klasszikusokat. Ekkor termé
szetesen nem állt rendelkezésemre megfelelő anyag, amivel festhettem vol
na, így hát kísérleteznem kellett, azzal alkottam, amit találtam, ami a kezem 
ügyébe került. Dobozos olajfestékkel, különféle temperával, amit mésszel 
egészítettem ki, hiszen nagy szükség volt a fehér színre, ebből fogyott a leg
több. Ha elhasználtam mindet, kiástam az oltottmeszes gödröt, kiszedtem 
a meszet, és összekevertem a temperával. Erről később kiderült, hogy tech
nológiailag nem is volt annyira rossz kombináció, hiszen nem követtem el
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azt a hibát, amit például Leonardo elkövetett az Utolsó vacsora című alkotá
sának készítése során, hogy összekeverte a vizes és olajos kötőanyagokat, 
aztán mára majdhogynem teljes egészében tönkrement a szóban forgó kép. 
Szerencsére már gyerekkoromban éreztem, hogy maradnom kell a vizes és 
az olajos alapoknál. Mindezen túl nem volt vászon, amit kifeszíthettem vol
na, így festettem, amire tudtam: papírra, sperlemezre, préselt falemezekre. 
Amikor a nagymamáméknál töltöttem a nyarat, akkor az egész évszakot 
végigfestettem. Ünnep volt számomra, ha alkothatok, alkottam hát, mintha 
kényszerített volna valaki, pedig dehogy kényszerített, ezzel a fogalommal 
csak a nyári idénymunka függött össze. Édesanyám volt az első és egyben a 
legnagyobb kritikusom is, ő hasonlította össze mindig az eredeti képet az én 
másolatommal, és el kell árulnom, nagyon szigorú volt. Manapság sajnálom, 
ha tisztán pozitív kritikát írnak rólam, persze jólesik elolvasni őket. Kérdeztem 
is egyszer Duránci Béla barátomat, hogy miért csak jókat ír a festményeimről, 
mire ő azt válaszolta -  és ez az ő döntése, világlátásának egyik fontos moz
zanata -, hogy csak arról ír, ami pozitív értelemben megihleti. Viszont én, ha 
visszaemlékszem édesanyám negatív kritikáira, emlékszem arra is, hogy ezek 
mennyire hasznosak voltak számomra, annak ellenére, hogy akkor természe
tesen bántott, vérig sértett.

Gyerekkorodban azért értek elismerő kritikák is?

Természetesen értek gyerekkoromban pozitív kritikák is. Emlékszem, egy al
kalommal, amikor nálunk volt a szokásos kártyaparti, a faterék körülvették a 
konyhaasztalt, verték a blattot, én meg elbattyogtam mellettük a fejjel lefelé 
tartott, frissen elkészült, portrét ábrázoló, szenes rajzlapommal, mire valaki 
apám barátai közül odaszólt, viccesen megjegyezte:„Na mi van, lerajzoltad a 
Jóska bácsit?" Ugyanis egy fénykép után készült Tito-portré volt.

Gyerekkorom fontos élménye, mely a festészetemre is nagy hatással volt, a 
por. Ahol mi éltünk, ahol felnőttem, ott akkoriban főként poros utcák vol
tak. A forró nyári napokon, júliusban és augusztusban, amikor a csalán már
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jó nagyra nőtt, és amikor klottgatyásan, mezítlábasán, játszás és szaladgálás 
közben valaki hirtelen belelökött a csalánsziget közepébe, akkor ez a növény 
is hozzákapcsolódott a porélményemhez. Mikor belehuppantál a csípős, 
viszketést okozó levelek közé, körülötted töméntelen, az előzőleg a növényre 
vastagon rárakódott porréteg szállt fel a levegőbe, aztán meg hullott vissza 
rád. Az egyszerre gyönyörű és kellemetlen élményhez kapcsolódik a por illata
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A másik, intenzív gyerekkori porélményem az, amikor alkalmanként össze
jöttünk az utca közepén, és halomba, egy kupacba hordtuk, húztuk a port, 
majd dobáltuk az ég felé a porbombákat, és élveztük, ahogyan az potyog, 
visszahullik ránk. Ez számomra egyszerűen fantasztikus volt. Mindezt ké
sőbb össze tudtam kötni a pasztellel, a pasztellporral. Egy alkalommal, már 
felnőttként jutott eszembe ez a meghatározó, gyerekkori foglalatosság és a 
por színe. Hiszen már akkor, egészen kisgyerekként is megtapasztaltam azt, 
hogy a por nem szürke, hanem színes. Persze első ránézésre szürkének tűnik, 
de amikor megvillantod a napfényben, akkor rájössz, hogy nem feketéből és 
fehérből összekevert valami, hanem pirosból, sárgából, kékből és fehérből 
áll. A porban nincs is egyáltalán fekete.

Egyszer Amszterdamban vettem egy pár cipőt. Mikor beléptem a cipősüzletbe 
egy bőrtáskával a vállamon, az eladó rámnézett, és csak annyit mondott: 
„Ne mondjon semmit, van nekem egy pár cipőm az ön számára." Kihozott 
egy rövid szárú, csizmaszerű, nagyon gyönyörű, természetes bőrből készült 
lábbelit. Meg is vettem, tetszett nekem is, meg az akkori barátnőmnek is, 
aki szerint nem baj, ha a cipő drága, mert az fontos dolog. Jónéhány évvel 
a cipővásárlás után festettem egy nagyméretű pasztellt, és a festőállvány 
előtt a por, a döglött anyag, amely lepotyogott festés közben, szép lassan, a 
vászon mérete és a sok elhasznált matéria miatt létrehozott egy kisebb kupa
cot, illetve rárakódott erre a bizonyos bőrcipőre is. Ekkor elhatároztam, most 
kipróbálom, nem fogom erről a cipőről letakarítani, ezzel fogok járni, hogy 
meglássam, mennyi ideig bírja ki. A pasztell anyaga érdekelt, hogy meny
nyire tapad, mennyi ideig képes ellenállni a külső hatásoknak és ottmawrad- 
va, megülni a cipőn. Gondoltam, hogy mire hazaérek, már el is fog tűnni, de 
a fenét. Ez azt jelenti, hogy a pasztellnek, a pigmensnek, a festéknek nem
csak az a kötőanyaga, amit annak vélünk, hanem önmagában is valahogyan, 
valamiféle mágneses töltés szerint kötődik. Ez nagyon fontos és hasznos 
tapasztalat volt számomra a pasztelles munkák fixálásának szempontjából. 
Rájöttem arra, hogy nem muszáj annyira erőszakosan rögzítenem ezeket az 
anyagokat az alaphoz, hiszen a por önmagában is tökéletesen rögzül.
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Ez a három nagy porélményem tehát az eddigi életem során, kettő gyerekkori 
és egy felnőttkori, melyek bennem valahogyan szépen összecsengnek. Em
lékszem, amikor dobáltuk a port, amikor minden kiszáradt, és utána egyszer 
csak jött egy zápor, ami elöntötte az árkokat. Ezekbe ugráltunk bele, klott
gatyásan, mezítlábasán, és fogdostuk a lótetűnek nevezett, hatalmas boga
rakat. Aztán később lebetonozták az utcákat, és szép lassan eltűntek ezek az 
élmények. Csonoplyáról egyenesen Újvidékre vitt az utam.

De kanyarodjunk vissza még egy kicsit a gyerekkorhoz, a faluhoz, ahol sok 
állatot tartottunk. Olyan alkalmakkor, amikor ellett a tehén, apám egyedül 
vezette le a szülést, de előfordult, hogy probléma adódott és segíteni kel
lett. Ilyenkor apám nem volt elég. Egy alkalommal, olyan öt- vagy hatéves 
lehettem, mikor kihívott és azt mondta:„ltt ez a kötél, fogd meg!"Tartottam a 
kötelet, amit apám előzőleg rákötött a méhben levő borjú lábára. Ez már elég 
volt ahhoz, hogy az egész ellési folyamatot végignézzem kisgyerekként. Sok-
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kóló volt az élmény, de ugyanakkor örömteli is. Féltem húzni a kötelet, mire 
apám észrevette, és mondta, hogy ne féljek, húzzam, ettől fog élni a borjú, ha 
kihúzzuk, nem fáj ez neki.

Anyám mind a hármunkat otthon szült bábaasszony segítségével, ha jött 
Maca néni, én már tudtam, hogy testvérem lesz. Ezek számomra természetes 
dolgok voltak, és azt hiszem, óriási szerencse is volt ez, hiszen mindez pozití
van hatott rám, a festészetemre is.

Egy kissé most elkanyarodva ezektől az elemi, impulzív élményektől és hatások
tól, beszélnél arról, mely festők, képzőművészek hatottak rád, kiktől tanultál leg
többet?

Az elmúlt évben, amikor Görögországban nyaraltunk, ott egy német társa
ságban valahogyan kiderült, hogy festő vagyok. Mondanom sem kell, elké
pedve, azonnal kérdezgették, hogy: „Tényleg, maga festő, olyan igazi fes
tő, úgy, hogy fest?" Mondom nekik: „Igen, festek." „Milyen technika?" „Hát", 
mondtam,„főként pasztellt használok, de szoktam olajjal és akrillal is festeni 
természtesen, meg ezeket kombinálom."Volt köztük egy figura, a legérdeklő- 
dőbb, aki folyton az akvarellről beszélt, és akkor egy idő után már sejtettem, 
hogy ő is festő, amatőr festő, mert az amatőrök akvarellel dolgoznak, vagy 
pasztellel, ami még nagyobb baj. Ő tette fel nekem azt a kérdést, hogy ki a 
kedvenc festőm. Annak ellenére, hogy egyszerű a kérdés, a megválaszolása 
mégis eltart egy ideig, mert nem lehet elbagatellizálni ezt a dolgot. Olyan, 
hogy kedvenc festő, nálam nem létezik. Nekem például nagyon sokat jelen
tenek a barlangrajzok, amely munkák közvetlen összefüggésben állnak az 
általam is alkalmazott pasztelltechnikával. A pasztelltechnika tartósságát f8- 
ként úgy illusztrálom, azaz próbálom úgy magyarázni, hogy a barlangrájzofc; 
is ezzel a technikával készültek, és látjuk, mennyire tartósak. De valójában 
nem az az érdekes, hogy tartósak, hanem az, hogy miért fogják, ejtik rabul 
az embert ezek a rajzok, amik voltaképp nem is rajzok, hanem festmények 
véleményem szerint. A föld és alapként a szén -  az elégett fa után maradt



fekete anyag -  adott volt, illetve különféle ásványi eredetű pigmensekhez 
hozzájutottak ezek az emberek, és elkészítették a festékanyagot mindenféle 
kötőszer nélkül. Ennek hiánya mellett mégis megmaradtak ezek az alkotások 
a mai napig, viszont, mint mondtam -  mégha ez természetesen el is árul va
lamit erről a technikáról -, nem maga a technika a legérdekesebb, hanem az 
alkotás finomsága, puhasága, porhanyóssága, melegsége az, mely megfogja 
az embereket. Tehát ezt említhetném elsőként, aztán folytassuk a korai és ké
sei reneszánsszal, amivel kapcsolatban olyan nevek, mint Giotto vagy Piero 
della Francesca bukkannak elő, amely neveket megjegyzi az ember valami
ért. De ez még nem azt jelenti, hogy kedvenc festő, hanem hogy abból az 
adott periódusból fontos festő. Aztán említhetem Velázquezt vagy a régi ve
lencei festők közül Tizianót, aki nagyon fontos. Van, hogy az ember lapoz egy 
albumot, vagy a múzemot járva egyszer csak azt veszi észre, hogy ezeknek 
az alkotóknak a művei előtt tovább elidőz, de azt nem tudja megmondani, 
hogy miért. Viszont ha úgy adódik, hogy később utánaolvas, utánanéz, mert 
hajtja a kíváncsiság, akkor már talán arra is rájön, hogy miért. Nekem volt sze
rencsém ezeknek a festőknek a munkáit élőben is látni, például nagyméretű 
Velázquez-festményeket. Megtapasztalhattam, láthattam tehát, hogy róla 
igaz az például, hogy úgy festi az aranyat, úgy éri el az arany csillogó hatását, 
hogy különböző árnyalatú szürkéből keveri ki azt. Ilyenkor jövünk rá, hogy 
az arany nemcsak az okker és a sárga kombinációja lehet, hanem lehet szür- 
-ke is, amiben van egy nagyon kevés okker és egy nagyon kevés barna vagy 
sárga. Velázquez mindemellett persze úgy rakja egymás mellé a tónusokat, 
hogy távolról nézve csillogó hatást keltsen a felület. Ez, amit ő művelt, egy
fajta visszafogott kolorizmus vagy visszafogott csillogás. Az ő festészetét és 
technikáját szemlélve az ember rájön, hogy sokszor a visszafogottság jobban 
csillog, mint az agresszív, nyers, tiszta színek.



Az időben előrehaladva kik voltak azok a kortársaid, akik a leginkább hatottak 
munkásságodra, kik voltak azok, akikkel baráti viszonyba kerültél? Milyen volt a 
kapcsolatod a délszláv festőkkel, a kortársakkal? Voltak, vannak olyan irányza
tok, kezdeményezések, amelyek hatottak, hatnak rád?

Az egyetemista évek alatt leginkább a kollégáim hatottak rám, de nem csak 
az évfolyamtársaim. Az akadémia ideje alatt bejártunk egymáshoz, alsósok 
felsősökhöz és fordítva, és így sokat tanultunk egymástól, mégis én a taná
raimtól lestem el a legtöbbet. Az akadémia számomra nagyon fontos volt, 
mert nemcsak egy szakmai nevelést kaptam, hanem egy olyan intellektuális 
közegbe kerültem, amely nagyon pozitívan hatott rám. Két-három év után el
kezdtük keresni azokat a kiállításokat is, ahol a tanáraink munkái voltak látha
tóak, és ezekre a helyekre már kritikus szemmel jártunk. Azt kell mondanom, 
hogy mindegyiküktől maradt bennem valami. Festeni nem lehet megtanítani 
az embert. Ha valaki azért megy az akadémiára, hogy megtanuljon festeni, az 
reménytelen. Rajzolni megtanulhat, de ezt is csak idézőjelek között, csak aka- 
démista módon, ami a kottaolvasással egyenlő. Van tehát a kotta, van a motí
vum, a motívum legyen egy akt, amelyet te lekottázol, és ha tudod, akkor el is 
zenéled. Ez az akadémia, amitől később meg kell szabadulni, és kortárs zenét 
kell tudni játszani. Az egyik tanárom, Ferdinand Kulmer, miután szemügyre 
vette az egyik aktról készült életnagyságú munkámat, mondta, hogy: „Jó, jó, 
egészen kiváló, de ugye tudja, hogy ez még nem művészet? Ez még csak a 
szakma. És ha tudja, ezt tartsa mindig szem előtt." Tehát el kell következnie



annak az időszaknak, amikor a megszerzett tudást alkalmazni is tudja az em
ber, amikor már elkezd ténylegesen alkotni.

Na de az akadémián az ilyen alapvető felismeréseken túl más is történt. Úgy 
a második, harmadik évben kialakult két csoport. Az egyik csoport volt az, 
amelyik szorgalmasan, igyekvően követte az előrelátott programot. A másik 
csoport pedig, amely kissé nyugtalanabb volt, inkább odafigyelt a világinak 
nevezhető nyugat-európai képzőművészeti törekvésekre, melyekhez sajátos 
módon, nem utánozva próbált hasonulni, nagyon szép eredménnyel. Mindez 
érdekes volt számunkra. Miért mondom, hogy számunkra? Azért, mert én az 
első csoporthoz tartoztam, azok közé, akik a figuratív festészet mellett dön
töttek. Kísérleteztünk az anyagokkal, például egy enformel festményt csak 
egy jó alapnak tartottunk, amire még rátettünk valamit, ami ezt az alapot 
továbbvitte, továbbvihette. Hiszen enformel már volt, figuráció már volt, de 
mi abban a korban éltünk, amikor már rendelkezésünkre álltak más, új anya
gok, új hatások, és megengedhettük magunknak mondjuk az enformel és 
a figurativitás egyfajta fúzióját is. Ugyanakkor az akadémiai évek ideje alatt 
adott volt számunkra egy példaértékű csoport, amelyet az akadémia tanárai, 
asszisztensei közül kikerült figurák alkottak, többnyire fiatal festők és szobrá
szok. Ez a csoport volt a Biafra. Figuratív dolgokat készítettek, és nem vélet
lenül volt a nevük az, ami, mert általában politikailag is angazsáltak voltak, 
aktuális politikai témákat is előszeretettel dolgoztak fel. Volt a festészetüknek 
egy kritikus, analitikus vonala, de minket persze nem ez érdekelt elsősorban, 
hanem inkább a formabontó technikájuk. A szabad ecsetkezelésük. Techni
kájukban benne volt az expresszionizmus és az impresszionizmus egyaránt, 
vagy a klasszikus akadémista festésmód tapasztalata, és azt vették elő a fiók
ból, amire az adott pillanatban éppen szükségük volt. Ma valahogyan úgy ér
zem, hogy a Biafra csoport munkamódszere az, ami legközelebb áll hozzám: 
a folytatójukként dolgozom a mai napig, vagyis egyfajta újfigurativistaként. 
Hogy mit jelent ez pontosan? Ebbe belefér minden. Ha arra kell választ ad
nom, hogy kik hatottak rám közvetlenül, akkor a Biafrát kell említenem.
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Abban az időben, amikor Zágrábban éltem, nagyon érdekelt, mi történik 
Hangya Andrással, aki akkoriban szintén ott élt, de aki viszont nagyobb, kol
lektív kiállításokon nem volt jelen, és később is -  amikor már Londonban rej
tőzködött -  visszavonultan élt a farkaskutyájával. Zágrábban közös műterme 
volt Pricával, a nagynevű horvát festővel, de hiába igyekeztem, nem sikerült 
sehogyan sem találkoznom vele. Hallottam, hogy Tolnai meg Duránci jártak 
hozzá, illetve sokakkal levelezett. Nekem sajnos nem sikerült vele személy
esen megismerkednem.

Egy alkalommal az akadémián Reiser bejött a műterembe, és kérdezte, sze- 
retnék-e nagyméretű mozaikokat készíteni. „Mégis, pontosabban, miről van 
szó?" -  kérdeztem. Pricának volt szüksége segítségre a mozaikmunkái ki
vitelezéséhez. Mondanom sem kell, elvállaltam. A samobori műtermében, a 
műterem parkettjén készítettük elő a nagyméretű kartonokat, ezekre ragasz
tottuk azután a mozaiklapocskákat. Kéthónapos munka lett volna, annyiról 
volt szó, de befejeztem az egészet egy hónap alatt, annyira bennem volt az 
alkotási hév. Sokszor megtörtént az is, hogy éjszaka felébredtem, és léptem 
a mozaikhoz, folytattam a napközben abbamaradt munkát. Illetve hát Prica 
lánya, a fotós Vesna is besegített, aki természetesen emellett végigfotózta az 
egész munkafolyamatot.

Később magam is készítettem mozaikokat a hadseregnél, ahol kaptam mag
am mellé segítőket és minden szükséges anyagot a munkához. Majd később 
elmesélem, hogyan laktam be egy egész nagy, teljesen felszerelt műtermet 
a hadseregnél, Brionin. Mindenesetre most még, kicsit visszatérve ehhez a 
mozaik-dologhoz: leszerelés után kaptam egy levelet, hogy Belgrádban lesz 
egy kiállítás, ahol a Brionin készített mozaikjaimat is bemutatták. Ott aztán 
az egyikkel díjat is nyertem. A tapasztalatokat természetesen Pricánál sze
rezetem meg, neki köszönhetem a mozaikkésztő tudásom alapjait. Erről 
most eszembe jutott, hogy mennyire érdekes volt a tanáraink, a mestereink 
műtermeinek a hangulata, az agyunk meg szerencsére olyan volt, mint a 
szivacs. Emlékszem Prica módszerére -  az ilyesmit nem tanították az aka
démián -, amikor festett, olyankor az előző napi munkáit mindig kiterítette a
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műterem padlójára, aztán ott figyelgette őket, mielőtt odatette a következő, 
készülő, éppen friss, aktuális képet. Ugyanis már az alkotófolyamat közben, 
az egyes fázisok során is figyelt arra, hogy egy kiállításon hogyan fog együtt, 
egymáshoz képest működni az anyag. Én erre a mai napig nem vagyok 
képes, nem tudok erre is figyelmet fordítani, így aztán mindig problémám 
van a kiállításanyag installálásával. Igen, főként azért, mert időközben, fes
tés közben nem tudom az anyagot ilyen komplex egészként figyelni, nekem 
mindegyik kép külön-külön egy önálló világ, annak ellenére is, hogy sokszor 
rövid sorozatokat készítek.

Maradva még mindig a hatásoknál, de áttérve a közvetett élményekre, Dávid 
Hockney-t kell elsősorban említenem, aki úgy rajzolt például, mint Ingres, 
Ingres vonalaival, hasonló technikát alkalmazva, de a végeredmény mégsem 
Ingres-, hanem mindig kifejezetten Hockney-rajz lett. A kortárs figuratív fes
tők nagymértékben kötődnek a régi figuratívakhoz. Vagy említhetném Andy 
Warholt, aki olyan dolgokat csinált, ami közel áll hozzám, azzal, hogy ő keve
set használta az ecsetet, ő -  a nagyméretű szitanyomás atyjaként -  az ötleteit 
és a technológiát vetette be. Ez a szitanyomó technika nagyon érdekes, és 
ha az ember Amerikában élne, akkor ott valószínűleg megengedhetné ma
gának azt a luxust, hogy ezt alkalmazza, hogy ezáltal fejezze ki magát, de 
mi nem ott élünk, hanem a Bácskában, a Vajdaságban, és nekünk itt a helyi 
viszonyokhoz kell alkalmazkodnunk.

Ez mit jelent számodra, jelent valamiféle bezárkózást akár a tájba, a nemzeti
ségi, kisebbségi létbe, vagy ilyesmiről szó sincs? Hiszen éltél Pesten, Zágrábban 
jártál egyetemre, számos világvárosban volt kiállításod...

Amikor az első műtermemet kaptam a szabadkai Városházán, azzal egyidőben 
fordult meg a fejemben az önálló festői státusz gondolata, vagyis az, hogy 
csakis festészettel foglalkozzak, és próbáljak abból megélni. Akkoriban csak 
az volt a célom, hogy annyi pénzt keressek, amiből fenn tudom tartani a mű
termet, ami természetesen nemcsak a rezsiköltségek fedezését jelentette,
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hanem ettől sokkal többet. Hiszen számomra minden a műteremhez mint 
egyfajta központi helyhez tartozik, például az autóm, amivel a képeket szállí
tom, amivel elmegyek a motívumhoz és vissza, a tengerhez például, ahhoz a 
mólóhoz, amit az Adria partján meg akarok festeni. Aztán ezt a szintet szeren
csésen sikerült elérnem, persze közben elvetődtem Budapestre, ott éltem és 
dolgoztam hat évet, utazgattam Nyugat-Európában, de természetesen szá
momra mindig a festészet, a jó festészet, a minőség volt és maradt a cél. És ha 
az ember ezzel foglalkozik, erre koncentrál mélyen belül önmagában, akkor 
egyszerűen nincs, nem marad ideje arra, hogy azon gondolkozzék, hogy ő 
akkor most kisebbségi vagy nem kisebbségi. Elsősorban van a festő, és ez
zel kész is, más nincs, a lényeg talán a tisztességes szándékban rejlik csupán, 
vagyis abban, hogy az elsődleges cél ne az eladhatóság és az értékesítés le
gyen. Egy akadémiát végzett festő -  azt hiszem -  ritkábban képes kompro
misszumokra, mint mások.

Egy alkalommal egy csinos kolléganőm Zágrábban megkérdezte tőlem, hogy 
én büszke vagyok-e arra, hogy magyar vagyok. Félig elmosolyodva válaszol
tam neki, hogy nem lehetek büszke olyasmire, amit nem én alkottam, nem 
én szereztem meg. Az, hogy magyar vagyok, számomra csak egy öröklött, 
készen kapott dolog. Akkor ő elmondta nekem, hogy azért kérdezte ezt, mert 
ő nagyon szereti a magyarokat.„Na látodTerre már büszke vagyok!" -  mond
tam neki.
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<Párizs

Számtalan kiállításod volt Európa-szerte, és egy ideig Párizsban is tartózkodtál, 
egy kis ideig ott dolgoztál. Milyen tapasztalatok értek ebben a városban?

Párizsban két hónapig dolgoztam, a Szerbiai Képzőművészek Egyesületének 
műtermét béreltük ki ketten egy festő barátommal. Na ennek az lett a vége, 
hogy a barátom, miután kifeszített egy hatalmas vásznat, és lealapozta gyö
nyörű ultramarinkékkel, többet hozzá se nyúlt. Én a festőállványt választot
tam, de egy-két kis pasztellen kívül semmi mást nem alkottam. Persze nem 
azért volt ez így, mert lusták voltunk, egyáltalán nem, hanem mert Párizsnak 
olyan ereje van, annyi a látnivaló, hogy mi, ki-ki a saját útját járva, reggeltől 
estig bóklásztunk a különféle galériák között, és este meg hullafáradtan es
tünk be a műteremben lévő ágyunkba. Párizsban két hónap alatt nem lehet 
annyit csinálni, mint otthon két hét alatt.

Egyik este, miközben beszélgetek az egyik kollégával, aki már jó ideje ebben a 
világvárosban él, rákezdi, hogy„Jebote, nemoguće, stvarno, dolazi Spiridon!" 
Ő csak azért jött el a műtermünkbe, hogy ott, nálunk találkozhasson a „nagy" 
Spiridonnal. Hogy miről volt annyira híres ez a figura? Sok mindenről. De 
volt az az eset például, hogy egyik este kileste Dalit a hotelban, mikor megy, 
mikor jön, és próbálta megközelíteni, próbált bejutni hozzá. A biztonságiak 
többször kiküldték, de ő nem tágított, vissza- meg visszament, és valahogyan 
végül csak sikerült bejutnia. Spiridon mint egy asztrológus, kaftánba öltözve 
jelent meg Dali mesternél, hogy üdvözölje a galaxis legnagyobb festőjét. Da
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línak ez a bók meg természetesen tetszettjöttek a fotósok, Spiridon nyaká
ban meg ott lógott a saját festménye egy madzagra erősítve, amit egyszer 
csak fogott, és Dali nyakába akasztott. Ebből a festményéből él a mai napig. Ez 
az ember jött minden este hozzánk, hogy kicsit velünk legyen, hogy megigya 
a sörünket meg a borunkat. Volt Spiridonnak valamiféle galériája is Párizsban, 
és vele egy időben jöttek sokan mások is hozzánk, hogy majd Spiro eladja a 
képeiket. Egy alkalommal éjfél körül Spiro megszólalt, hogy á, jajj, már ennyi 
az idő, neki indulnia kell. Házasságot kötött egy francia nővel, aki szigorú volt 
vele, ő pedig azon az estén, mint sokan mások is, sokáig maradt nálunk. Taxit 
fogott, és elment a műtermébe, egy kicsit összekente magát festékkel, ha a 
felesége megkérdezi, hol volt, azt mondhassa, hogy a műteremben festett.

A Párizsban dolgozó művészeket itthon mindenki irigyelte, pedig -  tisztelet 
a kivételnek -  nem voltak ők ott olyan nagyon irigylésre méltó helyzetben. 
Ott volt például Žikić volt felesége, aki kint élt Párizsban, jött ő is hozzánk 
többször. Volt lakása, ami nagy szó volt akkoriban, de amit ő is esetleg csak 
úgy vehetett, hogy az apja Kragujevac környékén eladta a földjeit, és odaadta 
a pénzt a lányának. Szegénynek nem volt mit ennie, valami borzasztó akva- 
relleket csinált, amiket nem tudott eladni. Itthon a sajtó meg persze nem a 
valóságról cikkezett, hanem olyasmiket írt, hogy így meg úgy a Párizsban élő 
művészeink.

Egy alkalommal egy ott élő kollégám megkérdezte, hogy jártam-e a magán- 
galériákban, mondtam neki, hogy persze, naponként legalább tíz-tizenket- 
tőbe is betérek. „Hol?" Mondom neki, hol, erre ő, hogy azok nem igazi galé
riák. Nem értettem, miről beszél. Persze a tizenkettőből minden nap jó, ha 
mondjuk kettő olyat találtam, ami valóban tetszett, ami megütötte a mér
cét, a többi -  hogy úgy mondjam -  kissé problémás volt. Egyik este elvitt az 
igazi galériákba. A környéken egyszer csak bementünk egy lépcsőházba, a 
harmadik emeleten megálltunk egy ajtó előtt, ahol se tábla, se jelzés nem 
volt, hogy mi is van ott. Miután egy hölgy beengedett minket, egy háromszo
bás magánlakásban találtuk magunkat, ami teljesen üres volt, fehér falakkal. 
Minden falon egy-egy hatalmas vászon. Lehetett ott mondjuk öt vagy hat
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hatalmas kép, nem több. Döbbenten álltam a vásznak előtt, már hetek óta 
járkáltam keresztül-kasul a kis galériákat, azt hittem, már mindent láttam, és 
akkor itt van ez a lakás, eldugva, névtelenül, és valami titokzatosságot is érez
tem az egész mögött. A képek pedig valami hihetetlen intenzitással készült 
enformel-munkák voltak, amelyek -  mint kiderült -  nemsokára el is hagyják 
az országot, és majd valahol Amerikában vagy ki tudja, hol díszítik a meg
rendelők lakását. Mert igen, ezek az eldugott kis lakásgalériák voltak azok, 
amelyek igazán számítottak, amelyek nem a kirakatba helyzeték portékáikat, 
hanem csak az igazán hozzáértők és az igazán érdeklődő közönség láthat
ta őket. Ott voltak kis asztalkákon a névjegykártyák, a katalógusok, bennük 
több, hasonló galéria címével.



JA tengerész festő

Akkor most térjünk egy kicsit vissza Brionihoz, a hadsereghez. Említetted, hogy 
ott egy egész műtermet laktál be. Hogy történt ez ott, akkor? Megtudták, hogy 
festő vagy, vagy eleve úgy kerültél oda? Találkoztál Titóval is? Az ottani alkotá
saidat a hadseregnek készítetted megrendelésre, ki kellett szolgálnod az akkori 
ízlést, vagy szabad kezet kaptál?

A hadsereg mindenféleképpen nagy tapasztalat volt számomra. Mint azt már 
korábban is említettem, kaptam egy igazi műtermet, így a katonai szolgálat 
ideje alatt megadatott számomra egy kivételes munkalehetőség, illetve egy 
szokatlan szabadságdózis, ami főként annak volt köszönhető, hogy magam
ra csukhattam a műterem ajtaját, amelynek során a kiszolgáltatottság kint 
maradt, bent pedig egyfajta intellektuális alkotómunka folyhatott. Ez Brio- 
nin, a brioni gárdában történt. Mi voltunkTito utolsó gárdistái.Tito akkor már 
nagyon beteg volt, a rákövetkező év tavaszán meg is halt. Egy alkalommal 
azt rebesgették, hogy feljön majd a műterembe, és megnézi a mozaikokat 
és a készülő festményeket. Hárman voltunk a műteremben, két embert, két 
segítőt vehettem magam mellé, ezek egy zágrábi és egy belgrádi értelmiségi 
srác voltak, őket kértem ki, őket jelöltem meg az orrom alá dugott papíron, a 
listán. „Persze-persze, a barátaidat kéred ki ["„Természetesen, ki mást, persze, 
hogy azokat, akikben a legnagyobb mértékben megbízom." -  válaszoltam. 
Később kettejük közül a tévés Drenislav Žekić két évvel a leszerelés után eljött 
Szabadkára, és készített rólam egy portréfilmet, elő kellene halászni valahon
nan azokat a tekercseket...
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Tito akkoriban egy nagy katonai sátrat állíttatott fel Brioni közepén, ott töl
tötte napjait, jobb volt benne a levegő, mint a hotelban vagy a rezidencián. 
És akkor -  mint azt már említettem -  az a hír terjedt, hogy felhozzák majd az 
Öreget a műterembe, mert kíváncsi, hogy mit csinálunk. Persze én nem na
gyon akartam elhinni, de volt azért bennem is egy adag drukk. Egyszer csak 
megjelent egy Mercedes-konvoj, a katonaság, a közkatonák meg elkezdték 
söpreni, söprögetni az erdőt, az erdőben a tűleveleket. „Na, itt készül vala
mi!" -  gondoltam, ha már a tűleveleket söprögettetik az erdőben. Jöttek is 
valamiféle komolynak tetsző tisztek, akik előzőleg biztosan lent voltak a ten
gerparton, valószínűleg lövöldöztek valami konzervdobozokra. Egy Kostić 
nevű, fehér tengerészegyenruhás hapsi, Tito adjunktánsa jött előre. Persze 
mindjárt raport és a többi, erre azt mondja mosolyogva: „Pihenj. Te vagy az 
a Szajkó? Zágrábban végeztél? Ki volt a mestered, Nikola Raiser? Mi van az 
lvančić-tyal?" Felsorolta nekem majdnem az egész tanári kart. De hát termé
szetes, hiszen ő volt az az ember, akinek mindent tudnia kellett, aki ott aludt 
Titóval, aki egy élő enciklopédia volt, akinek, ha kellett, ha baj volt, ha Tito 
esetleg megsérült, akkor azonnal orvosi szaktudását bevetve elsősegélyben 
kellett részesítenie őt. És igen, tényleg egy ilyen figura volt, a többiek meg 
ott álltak mellette mind vigyázzban.„Valóban úgy volt, hogy Tito feljönne, de 
nem érzi jól magát, nem tud jönni." -  mondta Kostić, és otthagyott minket. 
A tisztek meg ott kukucskáltak, leskelődtek a fák mögött, és elősettenkedve 
kérdezték is mindjárt, hogy miről volt szó, mit beszéltem én Kostic-tyal.„Azt 
mondta, hogy ne zavarjanak minket annyit se, mint eddig, hogy nyugodtan 
tudjunk dolgozni meg sörözni..."

Nyugodtan dolgoztunk.

Ljubo Kljakić a belgrádi Egyetemista Kultúrközpont igazgatójaként rukkolt be 
a seregbe, és nagyon érdekelte a képregény műfaja, úgyhogy képregényeket 
rajzolt a műteremben. Volt zenekarunk, mozitermet üzemeltettünk, mi válo
gattuk a filmeket. A szakácsokkal is nagyon jóban voltunk, nem mehettek 
volna be szakácsruhában a moziba, de mi némi gasztronómiai ellenszolgálta
tás fejében... Egész idő alatt gyakorlatilag a műteremben éltünk. A mindenfé
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le szervezői munka és a megrendelésre készített festmények mellett én még 
kis akvarelleket festettem magamnak -  azért kicsiket, mert aztán ezeket haza 
is kellett szállítanom valahogy. Amik ott maradtak Brionin, azok nagy, mond
hatni hatalmas vásznak, életnagyságú figurákkal, az akkori és ottani témák
kal, katonákkal, tengerészekkel telefestett alkotások voltak. A brioni munkát 
főként gyakorlatnak, edzésnek tekintettem. Közel volt a tenger, sokszor jó lett 
volna fürdeni, de nem akartam befejezetlenül hagyni az elkezdett munkát, 
egyfajta lelki edzés is volt az egész, készülődés a civil, szabadkai napokra.

Nem beszéltél még arról, hogyan alakult, hogy te Brionin ezzel foglalkozhattál. 
Szokásvolt akkoriban a hadseregnél, hogy mindenkitaszakmájánakmegfelelően 
alkalmaztak, ha az számukra valamilyen módon fontosnak bizonyult?

Igen, mindehhez, amit az előbb elmeséltem, hozzá kell még tennem azt is, 
hogy olyan szándékkal rukkoltam be a seregbe, hogy ott majd nem fogok 
festeni. Az akadémia elvégzése után egy ideig nem szándékoztam ecsetet 
venni a kezembe.Úgy képzeltem, hogy majd csak elméletben foglalkozom 
a képzőművészettel, de nem jött össze. Két hónap után, amikor jobban ösz- 
szejöttem, összebarátkoztam másokkal, akkor kezdődött az egész. „Mi vagy 
civilben?" -  kérdezgette mindenki mindenkitől. Nem akartam hazudni, ez 
meg az vagyok, de ne mondjátok senkinek, kértem a többieket. Aztán valaki 
csak elmondta valakinek. Jött is a tiszt: „Igaz, hogy te festő vagy? Miért nem 
mondtad, nem lehet ezt így Szajkó!"„Minek mondtam volna, kérdezte valaki?" 
„Holnap megyünk és bevásárolunk, megveszünk mindent, ami kell a mun
kádhoz, mész a műterembe, ezt így nem lehet Szajkó!" Hát így kezdődött. 
Persze azért volt részem másban is, a kiképzési programban is részt vettem, a 
díszőrségeken, a lövészeten... A gárdistáknak többek között az volt a dolguk, 
hogy ha jött valamilyen delegáció, ki kellett vonulni díszőrséget állni, így ter
mészetesen nekem is.
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Mondjuk, ha dél körül jött valamilyen delegáció, akkor már hajnalban fel
sorakoztattak bennünket, és gyakoroltatták velünk azokat a mozdulatokat, 
amelyeket már nagyon jól tudtunk és ismertünk. De legalább annyi mozgás 
megadatott, amennyi ideig a puskát mozgattad. Érdekes volt mozdulatlanul 
állni órákon keresztül, kellett egy adag mazochizmus hozzá. Én azt élveztem, 
hogy nem estem össze, mint sokan mások -  hogy kibírod, az volt az egészben 
a legnagyobb élvezet.

Egy alkalommal, hogy Titónál maradjunk még egy kicsit, egy közel-keleti 
útról tért vissza az öreg, mert miközben ő külföldön tartózkodott, meg
halt Kardelj. Vártuk Titót a pulai repülőtéren, szokás szerint gyakoroltuk a 
már unalomig jól ismert mozdulatokat, hajnaltól délig. Éppen ebédeltünk, 
amikor jött a jelzés, irány sürgősen a reptérre. „Gyorsan egyetek, ne rágjátok, 
csak nyeljétek, legyen valami a gyomrotokban, az majd elvégzi a többit, amit 
kell!" -  hangzott az engedékeny parancs. Odaértünk a pulai reptérre, him
nusz, megint gyakorlás, állunk ott megint néhány órája, a tisztek meg a ka
tonák cipőjét tisztogatják, kefélik. Jön a főtiszt: „Elvtársak, mi teljesítettük a 
feladatunkat, Tito szerencsésen landolt Ljubljanában." Ilyesmi természetesen 
többször is előfordult.

Egy kis mediterrán építészet

A seregben többek között megéreztem a mediterrán építészét ízét is. Ren
deltek tőlem egy parkot, azaz annak megtervezését. Adott volt a terület. Azt 
mondták, hogy amit megtervezek, azt realizálják is. „Kő lehet?"„Lehet." Ter
veztem oda mindent, római vázát, szökőkutat. Elkezdték hordani a követ ka
mionokkal, meg hoztak egy civil kőfaragó mestert is, aki leült egy kőre, egy 
másik követ meg maga elé vett, és a kezében levő vésővel szép lassan a sza
bálytalan alakú kövekből elkezdett szabályos kockákat faragni. Később, pár 
nap múlva kapott segítséget is, egy-két katonát maga mellé. A leszerelésemig 
volt még két-három hónapom. „Nem lesz meg, nem lesz kész!" -  gondoltam. 
Egyszer csak elkezdték építeni, mindent pontosan úgy, ahogyan azt leraj



zoltam. Jött egy csapat, hogy menjek le velük a partra, ki kellene választani 
a terméskövet, amit a szökőkút közepébe terveztem. „Ez legyen! De hogy 
fogjátok odavinni a helyére?" Én csak válasszam ki, mondták, a többi az ő dol
guk. Délután már a helyén volt a tonnás terméskő.„Ennek a kőnek a közepét 
át kell majd fúrni!"„Nem probléma "Időre, napra, percre pontosan csobogott 
a víz, zöldellt a fű, a római vázában illatoztak a frissen ültetett virágok. Meg 
aznap kicsit jobb volt az ebéd, a büfé is dolgozott, és még sör is kapható volt 
odabent! Olyan volt, mint tavasszal, amikor a dzsippekkel véletlenül sikerült 
egy-két őzet elütni -  olyankor mindjárt jobb volt az ellátás is.

Apám mesélte, hogy neki sem sikerült a katonaság úgy, ahogyan azt ő elkép
zelte, eltervezte magában. Ő is tengerész szeretett volna lenni, szerette a 
tengert, szeretett fürödni, úszni, viszont nem tudott tökéletesen szerbül. 
A sorozás alkalmával megkérdezték tőle:„Znas plivat?" ő meg úgy értette, 
hogy pjevat, és azt válaszolta, hogy nem. Volt a faluban egy idős ember, aki 
állandóan a katonaságról beszélt. Mondta apám, hogy csak két hétig volt ka
tona. Mi lett volna, ha ennél sokkal több ideig szolgál?! Azonkívül, hogy nem 
felejthettem el az ecsetet egy kis időre sem, nekem mégiscsak bejött, sikerült 
az, amit szerettem volna: hogy tengerész legyek az Adrián, hogy megéljem 
ott mind a négy évszakot. Novemberben vonultam be, mindjárt ott volt a 
tél, amit Pulán töltöttem, Brionin pedig a többi három évszakot, októberben 
jöttem haza. Óriási élmény volt a bóra télen, ketten-hárman kapaszkodtunk 
egymásba. Egyfajta lelki szelep is volt az, hogy a tenger mellett lehettem 
katona. A kemény honvággyal küszködő gyerekek a kövön ülve, a tengert 
nézve mindig megkönnyebülve tértek vissza a laktanyába. Én egy évig vol
tam a seregnél, és mondhatom, rengeteg dolog történt időközben.

Emlékszem például arra is, hogy kimenőt kaptunk a Pulai Filmfesztiválra. 
Kimehettünk, kint lehettünk hajnalig, hajó várt minket, hogy visszavigyen 
a szigetre. Hajnaltájt még persze két-három filmet biztosan végigaludtunk 
a part menti köveken. A műtermi csapatommal együtt jártunk ki a köz
pontba városi életet élni meg dorbézolni. Volt egy kedvenc kiskocsmánk, 
oda jártunk kagylózni, vörös bort inni, azt kell, hogy mondjam, jól éltünk.
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lékszem egy beszélgetésünkre a kiskocsma teraszán, arról volt szó, arról 
kérdeztük egymást, hol lenne a legjobb élni a világon. A végén mind a hár
man egyetértettünk abban, hogy Jugoszláviában (történt mindez 79-ben). 
Magyarországi ismerőseink már érdeklődtek, mi lesz velünk, ha meghal Tito. 
„Semmi, tett róla, hogy később is jól menjenek a dolgok." -  mondtuk ilyenkor. 
Nem is gondoltunk arra, ami később beközvetkezett, meg sem fordult ilyesmi 
a fejünkben.

A seregben „lelki szelepként" tapasztalt tengerhez való vonzódásod ma is meg
van benned?

A tenger a mai napig sokat jelent számomra, igyekszem évente legalább 
egyszer lejutni. Szerencsére a tengerparti művésztelepek felkapottak lettek, 
és mivel megismertek valamennyire ezen a vonalon, van, hogy egy évben 
többször is eljutok Montenegróba, Horvátországba. Ezek a művésztelepek 
minden alkalommal a munka és a tengerrel való kapcsolat jó keverékét 
jelentik. Emlékszem, tavaly Horvátországban, egy szelcei művesztelepen 
megérkezésem után a hotelszoba fél óra alatt átalakult műteremmé. Pár nap 
múlva már kialakult valami a vásznon. Aztán, ha az ember a képet a csupasz 
szállodai falra helyezi, és nézése közben hallgatja a tenger morajlását, az 
maga a csoda.

Egy szoba a lehetőség, a festészet kvintesszenciája, az adventhez lehet hason
lítani, a várakozáshoz. Az alkotás lehetősége a csoda, az alkotó ember áldása. 
Olyan állapot, mint mikor az íj meg van feszítve, amit bármelyik pillanatban 
ki lehet lőni. Ha pedig egy olyan helyen alkothat az ember, mint amilyen egy 
szállodai szoba a tengeren, akkor mindez fokozottan így van. Ráadásul még 
ott van a választás lehetősége is: úszni vagy alkotni.
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y? kiszoígáftatott anyag

A képeidből erőteljes humanizmus árad. Az emberek mindig úgy jelenítődnek 
meg, úgy válnak modellekké, mintha semmit sem tudnának arról, hogy a kép 
terébe -  egy végtelennek és időtlennek tűnő tájba -  kerülnek, mintha egyfajta 
voyeur lenne a képalkotó. Aktjaidon a feltárulkozás mellett mindig ott van a 
diszkréció is, mintha ezek az alkotásaidon megjelenő figurák mindig is elkerül
nék a kiszolgáltatottság aktusát. És emellett mindig egy ideális, szinte a boldog
sággal rokonítható létállapotban lebegnének.

Sokszor figyelem, amikor az emberek a boldogságról beszélnek. Az utóbbi 
időben a két legelcsépeltebb szó a szeretet és a demokrácia, de egyiknek 
sincs igazán köze a boldogsághoz. Sem tudatos, sem tudattalan értelemben. 
A műteremben közel kerül az ember a boldogság állapotához. Például a téli 
estéken, amikor fönt, a lókúti magányban hallani lehet a csöndet, és ott van a 
lehetőség, ott vár a vászon, meg ott a kutyám is, aki alszik az ágyon. Ilyenkor a 
tenger sem hiányzik, mert helyette ott van az erdő, a Bakony, mely néha meg
szólal a cserépkályhán keresztül, és ez a fantasztikusan nyugtató hang képes 
egy egész éjszakán át is szólni. És mindezek mellett ott van a lehetőség, hogy 
meghúzd a vonalat.

Én nem ember-anyaggal dolgozom, mint például Ristić. Egyik évben, 
még amikor Szabadkán tevékenykedett, nekem meg a Városházán volt 
a műtermem, egy alkalommal, novemberben igénybe vette a Városháza 
tereit, folyosóit különleges, ambientális színházának előadásához. Kiléptem
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a műteremből, és ott állt a sötétben a korlátnak támaszkodva Kotroba Juci 
félmeztelenül. Megdöbbentem, aztán persze jólesett a látvány, micsoda szür
realista kis akármi. Mondom neki, jöjjön be a műterembe, melegedjen meg, 
azt mondja, nem lehet, játszik. De látom, hogy fázik, didereg. Hát a rendező 
azt csinálja, amit én a festékeimmel, igen, azzal a különbséggel, hogy közben 
az alkotással én nem bántok senkit.

Zágrábban megnéztem az 1977-es Oslobodjenje Skopja című előadását, ami 
számomra felejthetetlenül zseniális volt. Ambientális térben csodálatos dísz
let, tevék, lovak, megdöbbentő volt az egész, Šerbedžija összetört üvegeken 
fetrengett. De igen, minden csodálatom ellenére, megint azt éreztem, hogy 
itt valami olyasmi is történik ugyanakkor, ami kiszolgáltatottá teszi az em
bert. Akármennyire csodálnivaló figura, akármennyire zseniális is, mégis, ta
lán negatív értelemben elfogultak vagyunk vele szemben, és a művészetéről 
való gondolkodásunkat sok esetben nem tudjuk elválasztani enyhén szólva 
destruktív viselkedésétől.

Természetesen én is dolgozom emberekkel, de csakis az ábrázolás szintjén, 
esetemben sohasem eszközök, hanem kizárólag a műalkotás kiindulópont
jai. Másrészt a befogadás szempontjából is fontos számomra, hogy képeim 
szemlélése közben a nézők ne találkozzanak a kiszolgáltatottság semmiféle 
formájával sem.
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%épzőművészet és marketing

Mennyire fontos neked a marketing, a saját alkotótevékenységed menedzselése?

Azt hiszem, fontos, igen, hiszen harminc éve ebből élek. Megkerülhetetlen 
dologgá vált számomra. Kezdetben az volt, de egyébként most is az a cé
lom, hogy annyi pénzt kapjak a képeimért, amennyiből fenn tudom tartani 
a műtermem. Akkoriban, a hetvenes-nyolcvanas években létezett az úgyne
vezett SIZ, aminek a vezetője egy alkalommal azt monda:„Szajkónak könnyű, 
tudja magát menedzselni." Pedig nem így van, ez egy külön, időigényes 
tudomány, ráadásul nekem már a számlákat befizetni is problémát jelent. 
Volt a tévében egy műsor a szabad foglalkozású festőkről. Egzisztenciális 
kérdésekről is szó esett, mi lesz, ha a festő nem tudja eladni a képeit, meg 
ilyesmi. Nyomás van rajtunk, szabad foglalkozásúakon. Ezt a nyomást több
ször éreztem életemben, volt, hogy úgy ébredtem föl, azt gondoltam magam
ban, mi lesz holnap, volt olyan, hogy el akartam menni tanítani, hogy állandó 
munkám legyen. Egy alkalommal el is mentem a Pedagógiai Főiskolára, ahol 
is Gyurkovics Hunor helyét vettem volna át. Leültünk az igazgatóval, aki va
lamiért elkezdte cikizni Hunort, én meg a védelmembe vettem, hogy ez nem 
így van, nem így kellene. Mondanom sem kell, a beszélgetés gyorsan véget 
ért. Jól van, akkor ennyi, majd ha megint, egyedül Szajkó erre jár, ugorjon be, 
akkor majd tovább filozofálgatunk, mondta az igazgató. Elmentünk, és akkor 
én láttam, hogy nekem itt nincs helyem.
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Az emlegetett tévéműsorban amellett, hogy öreg jugó festőkről volt szó, töb
bek között megszólalt egy középkorú szlovén alkotó is. A festésből élt már 
harminc éve, és nem félt, mert szerették a munkáit Szlovéniában és Olasz
országban is. Ismertem, tényleg jó festő volt, jól hangzott, amit mondott. A 
lényeg persze nem feltétlenül az, hogy szeressék az ember képeit, hanem, 
hogy valamilyen formában reagáljanak rá, és akkor a kép már saját magát 
menedzseli -  mert ha nem reagálnak rá az emberek, abban az esetben nem 
lehet eladni. Azonban nem az eladást és a menedzselést kell az igényekhez 
szabni, hanem fordítva. Ha nem adok el egy ideig semmit, akkor nyugalom 
van és csend, az meg jót tesz a munkának, emellett ha a műteremben van az 
ember, olyankor kevesebbet is költ.
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A müncheni eset

Szoktál megrendelésre is dolgozni?

Dolgozom természetesen megrendelésre is. A portrékkal szoktam leginkább 
harcolni, bajlódni, ha nem vagyok időhöz kötve, sokszor újrakezdem őket. 
A portré számomra kemény dió, szeretem tisztességesen megcsinálni. Két 
irányba kell egyszerre tisztességesnek lenni: a megrendelő, de a saját alkotói 
igényem felé is. Tőlem már csak azok az emberek rendelnek, akik ismerik a 
munkásságom, akik tudják, mit várhatnak el tőlem. Sok esetben jó az, ha 
van megrendelés, mert valami olyan jön ki az egészből, ami különben nem 
történt volna meg. Ez sokszor pozitív elmozdulással jár együtt. Na de erről 
Csontváry tudna sokat mesélni, aki nagy megrendelésellenes volt. Egy alka
lommal egy budapesti társasággal kocsmázott, amikor feljött a téma. „Nem, 
nem, megrendelésre soha!" -  hajtogatta, mire valaki azt mondta, hogy de- 
hát a Sixtus-kápolna is megrendelésre készült.Jgen, igen, olyan is!" -  vetette 
közbe Csontváry.

Egy-két emlékezetes megrendelésed?

Volt egy esetem Münchenben, ahol éppen aktokat, nagy, kétméteres pasz- 
telleket állítottam ki. Ott megvolt egy ilyen kiállításhoz minden feltétel, pél
dául antireflex üveg a keretezéshez. Az anyag nagy részét mindjárt meg js 
vették a helyszínen, utána pedig rögtön kaptam megrendeléseket is. Az 
egyik ilyen emlékezetes -  amelyikről most mesélni fogok -  egy fiatal hölgy 
felkérése volt. Bejött a müncheni galériába, tárgyalt a galeristával, szerette 
volna, ha megfestem az édesanyja aktját. „Hogyan, miként képzeli el?" -  kér
deztem tőle. Elmennénk hozzá, és élőben megfesteném. Megyünk az autóval, 
látom, hogy a fiatal hölgy tizenkilenc- vagy húszéves lehet; akkor az anyuka 
sem sokkal idősebb, gondolom magamban, persze nem probléma, ha igen, 
de azért mégsem mindegy, kit fest az ember. Hogy miért? Mert ha hiú az 
alany, akkor szeretné, hogy jól nézzen ki a képen. Megérkezünk. Német



országi kis falu, magánmozit üzemeltetnek a fiatal hölgy és az édesanyja, 
filmeket vetítenek. Étel, ital, kedvesség. Kellene dolgozni, mert múlik az idő. 
„Hol csináljuk, milyen legyen, ülő vagy fekvő akt?" -  kérdezem. Bemegyünk 
a szobába, beállítok egy előnyös pózt, gyorsan elkezdem festeni. Egy délu
tánom volt, hogy megfessem az aktot. Utána Münchenben még dolgoztam 
rajta tovább, drapériákkal egészítettem ki a kompozíciót. Jól sikerült kép lett, 
meg volt elégedve a hölgy. Összejött az üzlet nekem is, meg a galéria tulaj
donosának is.

Habár az akadémián sokszor festettünk aktot élő modell után, azért ez később 
is, mindig felrázza az embert. Mert ha nincs ott a modell, akkor nem olyan 
egyszerű megfesteni. Az ómoravicai művésztelepen egy alkalommal sikerült 
rábeszélnem a többieket, hogy fessünk modell után aktot. „Huhú!" -  jött a 
rövid válasz az ötletre. Jó volt újra egy hétig -  az akadémiai évek után -  mo
dell mellett alkotni.

Ugyanaz a -  már említett -  müncheni kiállítás hozott egy másik megren
delést is. Egy srác jött, és kért, hogy a barátnőjéről fessek aktot. „De te is le
gyél ott!"„Miért?"- nem ér rá nagyon, mondja. „Minek?"„Hogy szolgáltasd a 
zenét meg a sört!" Nem akartam a nővel egyedül lenni, fiatal, csinos hölgy, én 
nem tudok, nem akarok beszélni a modellel festés közben. Itt meg mégiscsak 
órákról van szó. Be kellene fejezni estig, mert születésnapja van a hölgynek, 
szórakozóhelyre mennek, de először egy pohár pezsgőre várnak egy baráti 
társaságot. A pezsgőzés közben majd az lesz a program, hogy leleplezik a 
festményt. Ebből nem lehet valami komoly cucc, gondoltam magamban, es
etleg csak valami vázlatos dolog. De végül egészen jó lett, hasonlított is, akt 
is volt, szép volt a hölgy, nem kellett rajta plasztikázni, megvolt minden, a 
koccintás, leleplezés, taps, buli.

Manapság már többnyire a fotózással kezdődik a festés. Reális időben senki
nek sincs annyi ideje, hogy végigüljön egy portréfestést.



SaintTropez kutyával

Ha már beszélgettünk az emlékezetes megrendelésekről, akkor nem hagyhatom 
ki, hogy ne kérjelek meg rá, hogy a sok kiállítás közül -  melyeken világszerte részt 
vettél -  legalább egyet emelj ki, és az ehhez kapcsolódó, számodra különösen 
meghatározó élményekről, érdekes történésekről mesélj.

SaintTropez-ban volt egy csoportos kiállításom. Egy képért béreltem egy vil
lát, az egész csapat Cannes-ban lakott, mentünk Sanit Tropez-ba megnyitni 
a kiállítást...

Van egy közös fotónk Ardóval (a kutyámmal) az egyik Veszprémi Naplóban. 
Elmúltak napok, hetek, egyszer csak csönget valaki, éppen kint ültünk az ud
varon. Egy tizenkét-, tizenhároméves kislány, meg vele két felnőtt. Látom, 
tartják a kezükben a Naplót az Ardóról készült fotóval. „Ő az, ő az!" -  mond
ja a kislány. Engedem be őket, miközben arra gondolok, milyen kedves em
berek, érdekli őket a munkám; erre elmennek mellettem, nem is köszönnek. 
Kiderült, hogy nekik is szuka kell. A Pablo nevű kutya végigdugta az összes 
magyar pointert, így minden ilyen kutya rokon. Megnézték Ardo papírjait, 
hogy rokonok-e, kiderült, hogy nem. „Hát lehetne-e kiskutyákat csinálni?" 
„Lehetne." Három alom lett, ebből lett a Cézár kutyám, aki aztán errefelé 
szaporította az állományt. Mára Ardo és Cézár is elment (mindketten Szabad
kán vannak eltemetve), de számos képemen tovább élnek. Emlékszem, hogy 
Ardót vittem magammal Saint Tropez-ba, és ott volt a kiállításmegnyitón is. 
Utána mentünk a cannes-i villába, ahol laktunk, utána pedig vissza Szabad
kára. Megérkeztünk, felvittem magammal a Városháza harmadik emeletére a 
műterembe, időnként levittem a parkba sétálni. Megjelent egy pasas, „Aha, 
pointer, szép kutya, csak egy kicsit nagy a feje, egy kicsit nagy a pointerekéhez 
képest. Én angol vizslákat, pointereket tenyésztek Kanizsán. Érdekes a kutyája, 
szokta vinni kiállításra?" „Ja, éppen ma érkeztünk Saint Tropez-ból." Néz rám, 
aztán elmegy. Én nem hazudtam neki, a kutyám sok kiállításon megfordult.

Jó érzés volt Saint Tropez-ba beautózni, ami Brigitte Bardot előtt csak egy 
jelentéktelen kis halászfalu volt. Bardot egyébként most is ott él, és nagy



kutyabarát. Szóval jó érzés volt beautózni, és látni a plakátokon -  melyek a 
galériáig irányítottak el minket -  az egyik olajfestményem repróját. Ezután 
huszonöt-hat évvel később az egyik barátom mondja, hogy megfordult egy 
helyen Szabadkán, és az egyik ismerősénél egy bekeretezett Szajkó-festményt 
látott. De gyanús volt neki, valami nem stimmelt. „Menjünk el, engem is érde
kel a dolog!" Megdöbbenésemre a már említett SaintTropez-i plakátról volt 
szó -  levágva a szövegrész, bekeretezve. Kiderült, hogy eladta neki valaki ko
moly összegért. „Mit vett maga, ez egy lenyomat, reprodukció, ez nem erede
ti munka! Igaz, hogy az én festményemről van szó, dehát magát becsapták." 
Elmondta, kiről van szó. Ismertem azt, aki ezt a disznóságot csinálta, meg
kerestem az illetőt, letisztáztuk a dolgot, vagyis én letisztáztam vele, később 
pedig ők is egymás között. Hát a SaintTropez-i kiállításnak és a plakátnak így 
lett egy kis sajnálatos szabadkai visszhangja is.

45



J-TorizontáfísfeCező, vertî áCis tagoCódás

Mintha a megtanulhatatlant keresnéd, és folyamatosan újrarendeznéd a homályt. 
Arra gondolok, hogy a sorozataidon belül a képeket egy idő után már önmaguk
ból állítod elő. Vagy mindig elölről kezdesz mindent? Alkotásaid ezzel összefüg
gésben erőteljesen megkérdőjelezik az emlékezés lehetségességét. Mint ahogy
an arról már beszéltünk, nálad a táj sohasem tagolt, hanem az időtlenben való 
lebegésében képezed azt le, amely a képek hangulatában, a befogadás során, 
ki is egyenlítődik ezzel az időtlen lebegéssel. így van ez egyáltalán, vagy valami 
egészen másról van szó?

A megtanulhatatlan számomra nagyon fontos, ugyanakkor ott van mindjárt 
ennek az ellenpontja is, a megtanulható, amiről, fontossága ellenére, lemond
tam. Azokat viszont, akik ez utóbbit tudják művelni, nagy mértékben tisz
telem. Ilyenek például a klasszikus képregényrajzolók. De nemcsak ők, hanem 
a régi mesterek is, akik úgy alkottak, hogy közben nem állt rendelkezésükre a 
fotográfia és a hozzá kapcsolódó, mindenféle manipulációs technika. Éppen 
ezért ki kellett, hogy fejlesszék önmagukban a fotós látást, mert dokumen
tálniuk, rögzíteniük a szemükkel kellett. Voltak, akik fejből rajzoltak, belső 
látásukból vették, halászták elő a motívumokat. Akiknek ez sem volt, azok 
vázlatoltak. Az is csodálatos, hogy egy ceruzavázlatot egy óriásméretű fest
ménnyé voltak képesek felfejleszteni, illetve, hogy munka közben, ha valami
lyen figuráról vagy aktról volt szó, akkor fotórealisztikus módon, anatómiailag 
tökéletes képmássá tudták alakítani. Amszterdamban, a Rijks Múzeumban 
voltak kiállítva egy kedvenc festőmnek a munkái, amelyeket volt alkalmam M
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megtekinteni. Potter animalista festő, főként háziállatokat, teheneket festett, 
de a mai hiperrealista festészet meg sem közelíti azt, amit ő művelt. Amikor 
alkalmam volt élőben látni a festményeit, ledöbbentem, mert ekkor éreztem 
meg életemben először igazán, hogy mit is jelent valójában a megtanul- 
hatatlan. Az ő alkotásaiban a valóság tökéletes leképezésén túl mindig ott 
van valami, ami túlmutat ezen az objektív valóságon. Talán azért volt fon
tos számomra a Bika című festménnyel való találkozás pillanata, mert Potter 
művében annyira lenyűgözött ez a megtanulhatón túli, hogy én éppen emi
att ezt a megtanulhatatlant választottam.

Mi a mai technikai segédeszközök, a fotó, a film, a nagyítás, a különféle kép
manipulációs eljárások mellett annyira elkényelmesedtünk, hogy alig tudunk 
a megtanulhatóra koncentrálni. És annyi minden mással kell a mai korban 
foglalkozunk, hogy sok esetben „nincs is már időnk" megtanulni a megtanul- 
hatót. A régi mesterek figyelmesebbek voltak, volt kitől tanulniuk, és akartak 
is tanulni, elsajátítani, hiszen -  mint azt már említettem is -  ki kellett, hogy 
fejlesszék a belső látást. Mivel ezzel szemben én egy egészen más korban 
élek, egy olyan korban, amikor az információ áramlásának intenzitásával 
párhuzamosan a tanulás fogalma is átértelmeződni kényszerül, úgy érzem, 
hogy a legnagyobb kihívást a megtanulhatatlan jelenti, ez pedig -  muszáj 
kimondanom -  lubickolás a lehetőségekben. Megpróbálhatok úgy festeni, 
mint Rembrandt vagy mint Potter. Hozzám közelebb áll Rembrandt, noha 
Potter hihetetlen technikával festett, mégpedig azért, hogy megfeleljen a 
hiperrealista ábrázolásnak. (Gondoljunk csak a bika tekintetére!). Rembrandt 
technikája közelebb áll a modern festészeti technikákhoz. Nagysága többek 
között abban rejlik, hogy csodálatos kolorizmus történik nála, ami közel áll 
Turnerhez. Ha felnagyítunk vagy kivágunk egy részletet egy Rembrandt- 
képből, akkor az lehet enformel is akár.

De hogy mindezzel együtt mi is számomra a megtanulhatatlan? Talán a me
gérzés vagy a szándék, az intenció követése. Nem tudom úgy megfesteni az 
erdőt, mint Corro vagy mint az orosz realisták, de meg tudom festeni a saját, 
hozzám közel álló erdeimet, például a lókúti kőriserdő adta hangulatot.
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A hangulaton van tehát a hangsúly?

Igen, de én inkább atmoszférát mondanék. Most éppen Lókúton ülünk és 
beszélgetünk, és közben adódik a kérdés, hogy miért vagyunk pont itt. A 
megfoghatatlan utáni vágyakozás és annak keresése az, ami engem ide 
hozott. Ide, ebbe a bakonyi vertikális tájba. Miért vertikális? A bácskai táj 
horizontális, ott nem lehet kikerülni a felezővonalat, ami ott van az ember 
szeme előtt mindig. Ez a horizontális vonal mindig is kissé zavaró volt szá
momra, szigorúan félbe vágta a lelkem vagy a lelkem szárnyalását. Többet 
szerettem volna, a festő nagy bajban van, ha előtte van a motívum -  most a 
tájról beszélünk -, ugyanakkor ott a vászon, amit szeretne megtölteni a mo
tívum keltette, benne kavargó érzésekkel. Én vágytam erre a motívumra, erre 
a tájra, ami kitölti az egész festői felületet szigorú horizontális felező nélkül. 
Ezt a tájat és a tájban a nekem megfelelő motívumot itt találtam meg a Ba
konyban, a Bakony egyik legszebb településén, Lókúton. Ebben a faluban, az 
én udvaromban sincs vízszintes felület. Ha az autómban meg akarom nézni 
az olajszintet, akkor el kell mennem Szabadkára. A kocsit Lókúton be tudom 
úgy is gyújtani, hogy nem indítom be a motort. Kinézve a hegyoldal egy 
olyan felület, ami bármekkora vásznat kitölthet, anélkül, hogy szétvágná azt 
az ég és a föld közötti horizontális vonal. Ilyen szigorú értelemben vett vonal 
a valóságban különben nincs is, mert megbolygatná a növényzetet, a talaj 
konfigurációját. Éppen ezért -  ahogyan erre a kérdésedben már érzékletesen 
utaltál -  a képeimen soha sincs kifejezett elhatárolódás, hanem igen, egyfajta 
lebegés van, a vertikális egymásba rétegződés atmoszférája. És itt van, itt, 
ebben rejlik talán a már sokat emlegetett megtanulhatatlan is, amely olyan 
kihívást jelent, aminek az érintése során az ember festői lelke a végtelensé
gig kalandozhat, válogathat a lehetőségekben. A táj soha sem egyforma, 
egyetlenegy napban is rengeteg változás van, nem beszélve az évszakokról. 
Olyan érzésem van, hogy erről sokkal többet mondtam már el, mint amennyit 
megfestettem. Csak néhány képem van, amit ez a vertikális táj inspirált. De 
természetesen nem kell a Bakony minden pillanatát megfesteni, hiszen a 
táj már önmagában is egyfajta felfokozott vizuális élményt nyújt, melynek



szemlélése, befogadása közben -  az alkotás szempontjából -  fontos valami 
történik. Ez az élmény tárolódik, leülepszik és a későbbiekben -  a képeim 
témájától függetlenül -  kihat a munkámra. A bakonyi motívum táplálhat egy 
csendéletet vagy egy aktot is akár.

Bicikli egy időtlen tájban

A biciklinek óriási szerepe van a bakonyi élményben, hiszen elvisz olyan hely
ekre is, ahova gyalog vagy autóval nem lehet eljutni. Egyik délután felbicikliz
tem az egyik dombra, hogy lefényképezzem a falut, aztán az lett az egészből, 
hogy a biciklit fotóztam állandóan, úgy, ahogyan leállítottam. Megláttam a 
délutáni hosszú árnyékokat, amit a bicikli vetett, és az őszi színeket. Ebből 
később egy jelentős sorozat alakult ki, ami még most is egy aranytartalék. 
Megvan a motívum a fotókon, és örülük, hogy ehhez bármikor hozzányúl
hatok, ugyanúgy, mint a misztikus vertikális tájhoz, aminek a színes, kusza 
struktúrája, illetve annak a vásznon való keresése, hajkurászása a festészetem 
egyik legnagyobb lehetősége és az alkotói énem legnagyobb öröme.

Van egy nagyon érzékeny, tapinthatóan átjárható, hártyavékony határvonal 
a mozgás és a kimerevített kép között. Alkotásaidon elképzelhetetlenné válik a 
mozdulattalanság, figuráid, az állandó motívumaidként megjelenő állatok, a 
kerékpározó emberek mind-mind egy elmosódó, mozgást érzékeltető állapot
ban „nyugszanak", talán ezért van, hogy ugyanazt a témát, ugyanazt a motívu
mot számtalanszor „újraírod"? Talán arra vágysz, hogy egyszer csak bemozdul
janak a figuráid a vásznon, miközben ülsz az állvány előtt és nézed őket? Vagy 
hogy ez meg ne történjék, sorozatokat hozol létre?

Talán azért gondolkodom sorozatokban, és azért is hozok létre egymáshoz 
hasonló motívumok mentén kapcsolódó alkotásokat, mert a témám vászonra 
kerülő első darabjával -  akármennyire is igyekszem -  még nem sikerül meg
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közelítenem a belső képet, a szándékot. így mindig el is kezdem a következőt, 
mely képen tehát ugyanazzal vagy nagyon hasonló motívummal dolgozom. 
Mindez a már korábban említett megtanulhatóval és megtanulhatatlannal is 
összefügg, és egyfajta tökéletesség utáni vágyat fogalmaz meg. A sorozatok 
általában akkor jönnek létre, amikor olyan kifejező, gazdag motívumról van 
szó, amely olyan erősen hat, hogy egy lélegzetből nem tudom kielélgíteni 
a vágyam, ilyenkor szinte rögtön belekapok a következő képbe. A motívum 
tökéletesítésének, de folyamatos redukálásának is tekinthető, mely utóbbi 
során végül a teljesen leegyszerűsített jelig jutunk el. A kerékpáros-motívum 
esetében ez többször is előfordult. A sorozatkészítés végső fázisában a kéz 
már önállósodik, mintha az elmétől függetlenül, mégis valaki vagy valami ál
tal irányítottan, egyre rutinosabban és egyre tökéletesebben húzná meg a 
vonalat. A szándék természetesen jelen van, de a kézzel csak ez áll kapcsolat
ban, a szem már egyáltalán nincs. Éppen ezért ilyenkor már csukott szemmel 
is lehetne festeni. A biciklikerék meghúzásánál például egyszer csak létrejön 
egy spontán, eltalált mozdulat, melynek eredményeképpen ott van egy tö
kéletes ellipszis, melyhez ha még egy kicsit hozzáadunk, már létre is jön egy 
festői haiku. Ezek után a haiku verseket is már másként olvassa az ember.

Nekifeszülni a pillanatnak

Ez olyan, mint a tökéletes pillanat keresése, melyben minden feszültség benne 
van, és melyben az eszméletlenségen keresztül öntudatlanul, valamiféle ösz
tönök által megmutatkozik a tanulás lényege is?

Középiskolás koromban, amikor már igen erőteljesen kokettáltam a fes
tészettel, Szabadkán működött egy képzőművészeti csoport, a Matija Gubec. 
Egy kiváló pedagógus, Šabić Stipan bácsi vezette. Nem jártam ebbe a cso
portba, de az egyik kollégámmá vált ismerősöm, aki oda járt, mesélte, hogy 
azt mondta egy alkalommal Stipan, hogy minden újabb képhez úgy kell 
hozzállni, mintha még nem tudnánk semmit, és mindig mindent élőről kell 
kezdeni. Nagyon furcsa volt ez nekem akkor, nem értettem, csak kapizsgál-
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tam, hogy akkor ez az „óvakodjunk a rutintól"-dolog. És nehogy azt higgyük, 
hogy most már nagyon sokat tudunk. Később ez a gondolat kiteljesedett 
bennem és tudatosodott számomra, és arra is rájöttem, hogy a rutintól való 
félelemtől sokkal fontosabb az, hogy ne hagyjam ki a keresés örömét és a 
kutatás szenvedését, mert minden előrelépés ezen is múlik. Minden katarzist, 
de a katarzisig való eljutást is meg kell szenvedni. Ezt szerencsére alkalmam 
volt megtapasztalni az akadémia első évében. Mögöttem volt már négyévnyi 
tapasztalat, és úgy gondoltam, hogy ezáltal előnyben vagyok, de gyorsan 
rá kellett jönnöm, hogy egyáltalán nincs így, mert a rajzolást komolyabban 
csak ott, az akadémián kezdtük el tanulni és művelni. A zágrábi akadémia 
egészen más volt, mint a művészeti középiskola, voltak percek amikor úgy 
éreztem, hogy talán jobb lenne nem tudni semmit, hogy jobb lenne, ha még 
soha életemben nem rajzoltam volna aktot, ha nem szereztem volna valami 
hamis önbizalmat. Ekkor, az akadémia első évében fogtam fel, hogy érdemes 
mindig újra meg újra megérezni és megtapasztalni a feladattal járó ellenállá
sokat, nehézségeket. Ha ez megtörténik, akkor lesz komolyabb az előrelépés. 
Szerencsére mindezt még a zágrábi évek alatt -  szinte minden egyes órán
-  átéltem, és ez a tapasztalat a mai napig is megőrződött bennem, és mint 
valamiféle berögződött tanulság, úgy él bennem, hogy nem kell félni a 
nehézségektől és az ellenállástól, hanem éppen fordítva, tudatában kell lenni 
a pillanat fontosságának, neki kell feszülni a pillanatnak.

Engem a megfoghatatlan, misztikus dolgok érdekelnek, éppen ezért is nem 
a tájképet, hanem a tájkép hangulatát festem. Az a célom, hogy ne illusz
trációt készítsek, hogy ne a látvány hű utánzata, hanem a motívum szemlé
lése közbeni érzelem kerüljön a vásznamra. Az orosz realista képzőművészek 
ezt névtelen nyugalomban, a csöndes ismeretlenben tehették és tették meg. 
Sokszor jó egy festő számára az, ha nem ismeri senki, mert akkor tud igazán 
és elmélyülten alkotni. Amikor éreztem ezt az ismeretlenséget, féltem, hogy 
majd megismernek az emberek. Természtesen nem az a probléma, hogy 
foglalkoznak velem, hanem hogy megzavarják a nyugalmam. Miután befe
jeztem az akadémiát, legjobban arra vágytam, hogy nyugodtan végezhes
sem a munkám, hogy kísérletezhessek. De persze annak ellenére, hogy én
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úgy gondolom, csakis a festő dolga, mikor kívánja bárkinek is megmutatni az 
alkotását, mindig jön valaki, aki önkényesen a fehér lepel alá néz. Lehetetlen 
a nagy, elszigetelt nyugalom.

Ellenállás

Intenzíven és sokat alkotsz. Ezek szerint valamiféle nyugalmat mégiscsak sikerült 
teremtened magadnak. Ingázol Szabadka és Lókút között, így -  ha úgy vesszük
-  örökösen el tudsz vonulni.

Az ember vagy beleveti magát a problémába, mondjuk önként jelentkezik a 
seregbe, és itt nem feltétlenül az elmúlt délszláv háborúkra gondolok, hanem 
például Petőfire, akinek a kardja mindig ott függött az oldalán. Vagy -  ami 
hozzám sokkal közelebb áll -  valamiféle keleti, csöndes visszavonultságot 
választ, a meditatív megfigyelő pozícióját veszi fel. A töprengő, gondolkodó 
és ezek után cselekvő figura egyfajta befelé forduló típusa ez. Ez természe
tesen döntés kérdése, mint ahogyan az is, hogy az alkotó mit és hogyan ábrá
zol, persze nem biztos, hogy ez feltétlenül így van, talán nem is dönthetjük 
el, hogyan legyen. Néha én is azt szoktam mondani, hogy a motívum választ 
engem és nem fordítva. Vagyis mindez nemcsak döntés kérdése, hanem va
lamiféle intuitív, ösztönös dolgon is múlik az, hogy egyszer csak igazán fon
tossá kezd válni számomra olyan valami, amit más talán észre sem vesz. A 
legfontosabb, hogy saját magamnak és ezáltal mások számára is feltárjam a 
dolgokat. Persze egy politikai angazsáltság sem lebecsülendő, de az engem 
egyáltalán nem érdekel.

A képzőművészetben vannak olyan nagy motívumok, mint a hősiesség, az 
anyaság -  ezek nagy, látványos motívumok. De Giorgio Morandi, aki rajz
tanárként dolgozott egész életében, amikor hazament, a szobájában felso
rakoztatott néhány üres, színes palackot mind halvány, visszafogott színek
kel. És ezeket festette, ezekből a színes üvegekből komponálta meg a csen
déleteit. Nem lehet valami nagy motívumnak nevezni, de mégis egy komoly

M
űt

er
em

, 
sz

ab
ad

ka
i V

ár
os

há
za



életmű lett belőle. Ráadásul egy olyan festő keze alatt, aki életében ki sem 
tette a lábát a szülővárosából.

Ez a fajta alkotói attitűd közel áll a keleti életérzéshez, amely számomra sokat 
jelent, kezdve a kalligráfiától, a kalligrafikus illusztrációk világától vagy fordít
va, amikor egy viszonylag nagyobb tusrajz mellett megjelenik egy kalligrafi
kus szöveg. Ezekben az esetekben a kettő, az írás és a kép, vizuálisan mindig 
kiegészítik egymást. Nem is tudom ezt minek nevezni, de talán nem is kell. 
Minek mindent megnevezni?

Billegés a giccs határán

Nagyon szimpatikus számomra ez a fajta meg nem nevezettség, amely a meg- 
nevezhetetlenen túl elhallgatást vagy -  a belső látással talán elválaszthatatlanul 
összeérő, a keleti meditáló ember mantrázásával is rokonítható -  elvonulást is 
jelent Az elvonulás esetedben nemcsak fizikai, hanem -  ha jól értem -  lelki is, és 
erőteljesen szükséged van mindkettőre.

Messziről indítok. Mi a különbség a rossz és a jó festmény között? Elárasz
tott minket a giccs, a giccsnek nincs határa, amit az is megerősít, hogy aki 
például a múltban létrehozott egy csodálatos lavirungot, annak a leszárma
zottai a mai kor legnagyobb giccsgyártói. Ma Kínában olyan képzett giccs- 
gyártók létezenek, akik, miután elvégzik a megfelelő képzőművészeti isko
lákat, tudatosan foglalkoznak a giccsel. Egy kis képet nagyon kevés pénzért, 
hihetetlen mennyiségben tudnak eladni a világpiacon. Bizonyos munkák 
megdöbbentően ügyesen, mesterien vannak megfestve, fejlett technikai 
készséggel. A tudással tehát nincs, csak a szándékkal van a probléma. Mert 
a szándék, a cél a piaci eladás. Persze nem kell Kínáig menni a giccsért, 
nálunk is elárasztja a piacot. A giccs karakterisztikája az, hogy első pillant
ásra nagyon tetszetős, megkapó, az első pillanatokban nem tudja az ember 
otthagyni. Megvesznek az emberek ilyesmit, felakasszák a falra és kész. Nem 
működik többé, elhasználódott útközben, már a piactól az otthonig tartó
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úton. Másrészről pedig ott van az, ami első pillantásra nem olyan tetszetős, 
de amitől később mind többet és többet kap az ember, ha figyel és eléggé 
figyelmes.

Egy kis keleti lavirung atmoszférája az, ami engem nagyon érdekel. Olyan ké
peket igyekszem készíteni, amelyek bármiféle befogadás során jót tesznek a 
léleknek. A pasztell simogatásában olyasmit érzek, mint amikor a keleti ké
peket nézem.

Emlékezés és felejtés

Nagyon érdekes szempontodból a látás kérdése, illetve annak mibenléte, hiszen
-  ahogyan említetted is -  nagyon fontos a festői látás, látásmód, amit akadémis
ta korodban még nem, de később élményszerűen megértettél. Említetted, hogy 
számodra ez az élet minden területén fontos tényező, például akkor is, amikor 
irodalmi művet olvasol, szöveget bújsz, legyen az elvont, elméleti szöveg vagy 
lineárisan követhető próza, szépirodalmi alkotás. Miért kezdtem úgy, hogy na
gyon érdekes mindez a te szempontodból? Talán azért, mert ábrázolásmódod 
egyszerre kötődik a megfigyelt, látott, konkrét, objektív valósághoz illetve ugyan
akkor a látottak felidézhetetlenségéhez, a felejtés káprázatához is. De lehet, hogy 
mellébeszélek, és ezért ez a bizonytalankodás.

Véleményem szerint a politika általában mellébeszélés, viszont ennek elle
nére az emberek nagyon gyakran elfogadják, mi pedig azon izgulunk, hogy 
nehogy félrebeszéljünk. Engem az is piszkosul tud inspirálni, ha valakiben fel
merül ilyesmi a képeim kapcsán. Van egy határ, ami elválasztja az 1980-85-ig 
készült munkáimat az azután készültektől. így az első korszaknak nevezhető 
periódust egy experimentális időszaknak nevezem, amikor olyan helyzetbe 
képzeltem, hoztam magam, ami alapján azt csinálhattam, amit akarok. Talán 
leegyszerűsített módon, de úgy gondolom, hogy amit ezután alkottam, oly
annyira megkérdőjelezi az előző korszakot, mintha semmi köze sem lenne 
ahhoz. Mintha már nem lehetne, és a képeim nem is tudnának arra a korszak
ra emlékezni. Szeretném egyszerre a kettőt, a két korszak képeit egymás mel
lett bemutatni. Volt egy kísérletem erre, ez volt a Látogatók című kiállításom.



A sfumato valamilyen ködös burkába tűnnek el a régi dolgok. Amikor a kollé
gák eljöttek erre a bizonyos Látogatók c. kiállításra, nagyokat csodálkoztak, 
és kérdezték: „Te ilyet is csináltál, mintha ezek nem is hozzád tartoznának." 
Depókból, padlásról húztam elő őket, és bevallom, hogy nem feledtem el 
őket, hanem sok esetben ma is ezekre gondolok, ez a hinterlandom, egy 
nagyon is fontos hátterem. Biztonságot jelent számomra ez az elmúlt időszak, 
mely után -  úgy érzem -  olyan támaszom van, hogy akármilyen akrobatikus 
mozdulatot elkövethetek. Ilyesmit azonban ma már nem tennék, hiszen a ko
rai munkáim olyan experimentális alkotások voltak, melyeknek -  a különböző 
anyagokkal való kísérletezésnek -  köszönhetően végül eljutottam a pasztel- 
lig, ahhoz a technikához, mellyel teljesen ki tudom fejezni magam. A mai 
letisztult anyagkezelés tehát a leköszönt periódus kísérleteinek köszönhető, 
vagyis mégiscsak van a vásznon valamiféle emlékezés, valamiféle reminisz
cencia.



JL kiterített térkép

Miért éppen Lókút?

Megérzés. Tudtam, hogy mit szeretnék, csak nem tudtam, hogy hol fogom 
megtalálni. Budapesten történt a döntés'90-ben. Öt-hat év Budapesten való 
tartózkodás után úgy döntöttem, hogy ott tovább nem akarok maradni. Sza
badúszó voltam már akkoriban is, volt egy németországi galeristám, akinek 
dolgozgattam. Fogtam, és kiterítettem magam elé Magyarország térképét. 
Nyugat-Magyarország van legközelebb Németországhoz, és mivel ott volt 
dolgom, ez a terület tűnt a legideálisabbnak. Persze Szabadka is fontos 
volt, valami olyan helyet kellett választanom tehát, amely mindkettőhöz 
közel van, illetve fontos volt még, hogy a választott helyen ott legyenek a 
számomra éltető motívumok is. Baja volt az első lehetőség, a második kisze
melt terület a Bakony, a harmadik pedig Mosonmagyaróvár, a mosoni Duna, 
a Szigetköz volt. Akkor úgy gondoltam, illetve úgy hozta a sors, hogy Baján 
kezdtem el keresgélni a megfelelő ház után. De sehogyan sem akadtam rá, 
és akkor megindultam a Bakonyba. Egy budapesti ismerősömmel térképpel 
a térdünkön vágtunk neki az útnak. Hangzásra nagyon megtetszett Borza- 
vár, elmentünk megnézni a helyet, ami egyébként nincs messze Lókúttól, 
egy nagyon érdekes fekvésű falu. Találtunk is egy eladó házat. Mindjárt azon 
agyaltam, hogyan lehetne itt dolgozni, a közösség mindegy volt, majd csak 
beilleszkedek valahogy, csak nem utálnának ki. Kiderült, hogy a tulajdonos 
nem ott él, megkerestem őt, aztán még néhányszor visszamentem az eladó 
házhoz. Mindig megjelent egy idős asszony, kapával a kezében. Nekem



meg akkoriban hosszú, copfba kötött hajam, nagy szakállam volt. „Maga 
ezt a házat meg akarja venni?"„lgen, nem tudom, lehet."„Ez nem magának 
való!"„Miért?"„Van itt egy kert, azt maga nem fogja művelni, magát innen ki 
fogják utálni." Falusi gyerek vagyok, egész életemben tudtam, mi fán terem a 
kertművelés, nem értettem hát, mi van, csak valamiféle negativitást véltem 
felfedezni a szavai mögött. így hát továbbálltunk, körülnéztünk egy kicsit a 
környéken, megnéztük Magyarpolányt is, amely egyébként egy művészfalu. 
Sok alkotó vásárolt ott magának házat. Minden homlokzat fel van újítva, szép, 
harmonikus a falukép, de valami nekem mégsem tetszett, úgy éreztem, hogy 
valami hiányzik. Pesti barátom ekkor már kérlelt, hogy induljunk, menjünk 
vissza Pestre. „Nézd, van itt egy Lókút nevű település Veszprémtől és Zirctől 
tíz-tizenegy km-re!" Sikerült rábeszélnem barátomat, hogy ezt a helyet még 
nézzük meg. Ahogyan behajtottam a faluba, azonnal olyan érzésem támadt, 
hogy ez az. A dimbes-dombos, kanyargós főutca azonnal megfogott. Megáll
tunk a templom előtt. „Jó napot!"„Jó napot!"„Van-e ház eladó?"„Van, van, ez 
is, az is, meg az a fehérre meszelt is, ott, a Szentháromság szobor előtt." Feljöt
tem, benéztem az udvarra, és rögtön úgy éreztem, ez az a hely. Megkérdez
tük, kié a ház, mindjárt jött is egy néni. Bementem és megálltam az udvar 
közepén -  nem szeretném misztifikálni a dolgot, de tényleg éreztem, hogy ez 
az. Egy hét múlva visszajöttem, majd a rákövetkező harmadik napon meg is 
vettem a házat. Budapesti barátaim időközben próbáltak hatni rám, hogy ne 
kapkodjam el. Nem hallgattam rájuk, megvettem, és nem bántam meg.

És azóta díszpolgára is vagy a településnek!

Igen.
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Anatómia (szike és ecset)

Bajai orvos, plasztikai sebész barátom gyakran meglátogat Lókúton. Egy al
kalommal mondja nekem: „Gyere, most majd én mutatom meg, hogy mit 
csinálok." Járjuk a sörözőket, kocsmákat, pincérnők ilyen dudákkal!„Jó napot, 
doktor úr!" „Na látod, ez az én munkám!" -  súgta a fülembe a doki, akivel 
egyébként együtt szoktunk vitorlázni is. Egyszer nyaralás közben, fürdéskor 
egy sünbe léptem, a svájci bicskámmal elkezdtem kiszedegetni a tüskéit. Az 
orvos barátom úgy nézett, mint ahogy egyik kutya nézi a másikat. Negyedóra 
múlva azt mondja: „Szívesen kiszedem én neked."„Nem kell, ugyan, szabad
ságon vagy, ne dolgozz itt is! Na jól van, akarod?"„Hát akarom "Mindjárt hozta 
a táskáját, előkerültek mindenféle szerszámok, a felesége, aki szintén orvos, 
ott asszisztált mellette. Ameddig én próbáltam kiszedegetni a kis bicskám
mal, addig semmi sem történt, mikor ők hozzáfogtak, csupa vér lett minden, 
egy pillanat alatt megoperáltak. Ez a profizmus.

Van egy számottevő kortárs képzőművészeti gyűjteménye. Nagy Istvántól 
van egy komoly sorozata, akiről Duránci írt monográfiát.

Ha jól tudom, sok orvos barátod van. Ez véletlen?

Orvosokkal érdekes a kapcsolat. Szabadkán is vannak orvos barátaim, akikkel 
sokszor beszélgetünk olyan témákról, amelyek mindkettőnket érdekelnek, 
mint például az anatómia. így a sebészekkel vannak közös témáim. Többször 
is mondták, hogy nyugodtan bemehetek a műtétekre, de valahogy sohasem 
került rá sor, talán azért is, mert az mondjuk nem kifejezetten az az anatómia, 
ami engem érdekel, másrészről pedig nem tartom tisztességesnek, hogy én 
ott nézelődjek, amikor esetleg élet-halál kérdéséről van szó. Az viszont érde
kes, amikor valamelyik orvos barátom elmondja műtét után, hogy mi volt a 
probléma, hogyan nézett ki minden belülről. Szerencse vagy szerencsétlen
ség, az apámat nemcsak kívülről és lelkileg ismertem meg, hanem ezáltal 
belülről is. Sokat köszönhetek az orvosoknak, hiszen sok-sok évvel meghossz
abbították édesapám életét.



Az orvosok és a festők között a közös pont talán az esztétikum. Vannak olyan 
sebészek, akik szépen operálnak és rosszul, meg vannak olyanok, akik csúnyán 
operálnak és jól, mi pedig próbáljuk azt hinni, hogy talán vannak olyanok is, 
akik szépen és jól is tudnak egyszerre. Szeretem, amikor elmagyarázzák, hogy 
szakmailag miként van a dolog, hogy sok esetben a kreativitásról van szó, 
hogy egy sebész is lehet kreatív, és kell is annak lennie.

Nem én kerestem őket, ők kerültek egyszer csak valahogy a műtermembe. 
Engem nem vonzott annyira a sebészet és az orvostudomány, ők viszont 
egyszer csak elkezdtek érdeklődni a festészet iránt. Aztán az anatómián 
keresztül kialakult egy kis közös, hártyavékony vonal. És ez elég is. „Lábakat 
vágtál le, amputáltál?"„Hogyne."„Hogy megy az?" Nemcsak levágják, hanem 
látszik, hogy van ezeken a végtagokon egy logikus végződés. „Három foko
zatban történik a vágás, megvágom a bőrt, visszahúzom, utána az izomza- 
tot, majd a csontot, és végül fordított sorrendben becsomagolom a felületet." 
Nekem fontos volt ezt így hallani. Elolvashattam volna valamilyen szakirodai
mat a témával kapcsolatban, de többet jelentett így elsőkézből megtudnom, 
hiszen ezáltal egy leheletnyivel közelebb kerültem az anatómiához.

Élő történelem

És Lókúton, ebben a régi sváb faluban első pillanattól kezdve befogadott a 
közösség?

Húsz évvel ezelőtt, mikor ideköltöztem Lókútra, volt itt még egy idősebb tár
saság. Közülük Béla bácsi egy alkalommal azt kérdezte: „Művész úr, te hová 
valósi vagy?"„Szabadkai"- mondom.„Szabadkai vagy? Én ott szolgáltam, SS- 
katona voltam Bajmokon."

Amikor a kitelepítésekre került sor, akkor a Lókúton élő, egykori, német SS- 
katonák mentek mindjárt maguktól, de voltak olyanok is -  mint például Béla 
bácsi -, akik voltaképp nem csináltak semmi rosszat, nem önként jelentkez
tek a seregbe. Ő leszolgálta a magáét Bajmokon, Kelebián a határsávban,



aztán itt élte le az életét Lókúton, főként a kocsmában. Itta a fröccseit, én 
a sörömet, és elbeszélgettünk. Akkor már 85 éves volt. „Mit reggelizett?"
-  kérdezem tőle. „Rántott levest meg sonkahúst." Aranyos egy öreg volt.

Dachauban egy kiállításom alkalmával találkoztam a lókúti kitelepítettekkel, 
akik Dachau mellett éltek. Aztán én is -  néhány lókúti barátommal együtt
-  meglátogattam őket, előkerültek persze a fotóalbumok. Szóval ők voltak 
azok, akiket annak idején, a második világháború után kitelepítettek, mert fi
atal emberek lévén bedőltek a hitleri politikának, a toborzásoknak, és önként 
jelentkeztek. A képeken 18-19 éves fiatalemberek SS-egyenruhában fényké- 
pezkedtek a lókúti kertekben, a lókúti terepen. Mindjárt felismertem a hely
eket, de talán ez természetes is, hiszen egy igazán kicsi faluról van szó. Később 
ezek az emberek túlélték a háborút, majd egyesek a kilenc-, tízéves orosz fog
ság után visszakerültek Németországba. Voltak, akik nyaranként visszajöt
tek Lókútra vendégségbe, meglátogatni a rokonságot. Érdekes tapasztalat 
volt találkozni és beszélgetni ezekkel az emberekkel, hiszen általuk közelebb 
kerültem az élő történelemhez.

Számomra fontos információ volt az, amit egy idős lókúti asszony mondott el
-  történetesen az, hogyan történt a Hitlerjugendbe való toborzás a faluban. 
„Azok a tisztességes falusi lányok és fiúk azt sem tudták, mi az, hogy miről van 
szó. Nem voltak olyan információs csatornák, amelyeken keresztül tájékozód
ni lehetett volna. A fiatalok csak azzal foglalkoztak, hogy elmenjenek vasárnap 
a kocsmába táncolni, mint azelőtt is, mint mindig. Megjelent egy kis csapat, 
a kocsmaajtóba kitettek egy asztalt és egy széket, ült ott egy hapsi, a többiek 
meg álltak, és az, aki ült, azt mondta, hogy aki most nem iratkozik be, az nem 
mehet be a kocsmába sem táncolni, és hát beiratkoztak." Volt, aki itt meg is 
állt persze, de volt, aki ment tovább, következett a Wermacht, aztán az SS. De 
a nagyrészük azért itt maradt, és ma is itt élnek ezek az emberek.



Miután Lókutra költzötél, gondolom többször is belebotlottál az élő történelembe?

Mikor megvettem a házat, többek között nagyon megtetszettek, illetve va
lamilyen értelemben megfogtak az itt található kövek és azok elrendezése a 
kőfalakban. A korabeli kőművesek hihetetlenül szépen tudtak falat rakni. E 
kivételes falrakó tudomány megértéséhez tudni kell azt, hogy annak idején 
egy ilyen szóban forgó kőműves, falrakó férfi nem egyedül, hanem a család
jával együtt dolgozott. Asszociál ez az erdélyi, székely zenész családokra, ahol 
a férj hegedül, az asszony pedig a gardonos -  na így dolgoztak össze régen 
a lókúti kőműves családok is, az asszony odahordta a köveket a helyszínre, a 
férfi meg beleépítette őket a falba. Ezért ilyen csodálatosan ritmikusak ezek 
a falak, nem úgy, mint a mai, válogatott, nagy kövekből készülők. Ebből az 
említett, egyszerű technikából alakult ki egy csodálatos ritmus, ami itt, eb
ben a házban is megfigyelhető. Az egyik fal köveinek vöröses patinája van, ha 
közel mész, láthatod. Megkérdeztem a falubéli öregeket, tudják-e, miért ilyen 
vörös színűek ezek a kövek. És akkor az egyik öreg elmesélte. „Tudja, művész 
úr, amikor a németek a második világháború befejeztével vonultak vissza a 
faluból, és tudták, hogy már jönnek az oroszok, fel akarták gyújtani az egész 
falut, ne maradjon semmi. De azt is tudták, hogy az oroszok itt vannak már 
a szomszédos faluban, és kevés idő kérdése, mikor érnek Lókútra, ezért csak 
minden második-harmadik házat gyújtottákfel."Mint kiderült, ezek között volt 
az én udvaromban található pajta is, aminek akkor szalmateteje volt, és miu
tán az lángba borult, a tűztől a közel levő fal kövei szépen megpörkölődtek, 
és ettől vörösek lettek. Azóta persze a pajtának már cserépteteje van, de a 
belső kőfalak láthatóak, és én mindenkinek mutogatom is, hogyan kell a 
követ használni, az aprókat is kihasználva, és nem csak a nagy, válogatott 
köveket rakni egymás mellé.
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A Guszti-féle életinstalláció

Lókúton az ember közelebb áll az élethez és a halálhoz is. Régebben a faluban 
sokkal kevesebb autó volt. A zirci kórházba nagyon sok terhes fiatalasszonyt 
vittem be, utána meg pár nap múlva, amikor mentem értük, már eggyel töb
ben voltunk az autóban. Azóta ezek a gyerekek már iskolába járnak. A teme
tésekre is mindig elmegyek, azoknak az embereknek a temetésére, akikkel 
szót váltottam, de akkor is, ha csak köszöntem nekik az utcán.

Élt a faluban egy Guszti nevű alkoholista, a kocsmában többször találkoz
tunk, ült és sakkozott, én sohasem sakkoztam vele, de mások mondták, hogy 
kiválóan jó sakkozó, illetve egy-két elejtett szóból láttam, éreztem, hogy 
érdekes ember, hogy valamiképpen más, mint a többiek. Kiderült, hogy 
nagyszerű favágó volt, de később az élete úgy alakult, hogy az alkohol rabja 
lett. Húsz-harminc méterre lakott a kocsmától, ha felkelt az asztaltól, mindig 
ketten-hárman kellett, hogy hazatámogassák. „Szevasz Picasso!", ezt mondta 
nekem mindig. Ennyiből állt a mi kapcsolatunk.

A falu másik fontos figurája Gubica Miska, aki olyan ember, mint Guszti, de 
ő ma is él. Nagyon szívós, aki mínusz 15 fokos hidegben is kiskabátban ro
hangál le-föl a faluban. A szoba, ahol él, egy üres, fehérre meszelt falú, kicsi 
szoba, egy ággyal meg egy kis szekrénykével meg egy a mennyezetről lelógó, 
húszas égővel -  nem is tudom, gyártanak-e még húszas égőt, de neki ilyen 
lógott le a mennyezetről, havonta a villanyszámlája 60 forint volt. Éppen 
tegnap hozott nekem egy könyvet eladásra. A művészet története Magyaror
szágon. „Tudom, tudom, nem szabad csak úgy becsöngetni hozzád, mert dol
gozol, de ez egy különös alkalom." mondja, és kiveszi, kibújtatja a kabátja 
alól a vaskos kötetet. Azt mondja nekem, hogy a boltban 2000 forint. Fel
lapozom, látom, 1983-as kiadás, a hátsó fülön ez áll: -185 Ft. „Miska, honnan 
van ez neked?"„Onnan, ahol most lakok."„Ez nem tisztességes üzlet, nem fog 
valakinek hiányozni ez a könyv?" „Nem, nem, zsákszámra viszik a könyveket 
onnan, én csak ezt az egyet hoztam el, elhoztam neked, mert tudom, hogy 
neked kellhet." De azért megfogott, rögtön oda is adtam neki az ezrest, és 
később már vidáman ballagott lefelé a kocsmából.



Vele is gyakran találkoztam a kocsmában, akárcsak Gusztival, mert ő is sok
szor ült ott. Egyszer mondja, hogy éjszaka olvasott egy tanulmányt. „Miről 
olvastál?"Tegyük hozzá, 1992-ben történt köztünk ez a beszélgetés. „Arról, 
hogy el fog tűnni a középosztály, és akik maradnak, azok a szegények illetve 
a gazdagok lesznek." „Gondolom nem nehéz kitalálni, hogy én melyik ka
tegóriába fogok tartozni, ugye?"

Amikor idekerültem Lókútra, rögtön megkeresett, látta, hogy valami mozgás 
van a házban, hogy folyik valami építkezés. Első találkozásunk kezdetétől egy 
fröccsre valót mindig adtam neki. Eljött, és saját kezűleg meszelte be a házat. 
Korong ecsettel meszelt, meszelt, aztán miután befejezte, ballag lefelé, mond
ja: „Csókolom, Pista bácsi!"„Szervusz Miska!" „Akartam mondani valamit, de 
elfelejtettem."„Menjél csak Miska, majd eszedbe jut, amikor jössz visszafelé." 
Jön vissza, mondja is, hogy eszébe jutott.„Na mitakartál mondani?"„Csakazt, 
hogy, tudja, Pista bácsi, Hitler is így kezdte."

Néhány éve megyek Zirc irányába, miután elhagyom a lókúti kocsmát, lá
tom a visszapillantó tükörben, hogy Miska rohan ki a kocsmából, integet 
eszeveszetten, furcsa mozdulatokkal, akkor valahogy megéreztem, mi tör
tént. „Meghalt a Guszti, meghalt a Guszti!" -  kántálja Miska. Guszti teljesen 
egyedül élt, a szomszédok vittek neki ételt, meg ami kellett.

Elmentem Zircre elintézni a dolgaimat, mikor jövök visszafelé, látom, hogy 
Sümegi Józsi bácsi, a falu afféle funkciótlan jótevője és mindenese, meg 
mellette még egy figura ballagnak a meredek lejtőn lefelé. Szürrealista kép, 
mindkettő vállán egy-egy fél koporsó, az egyiknél az alja, a másiknál a teteje. 
Utolérem őket, kérdezem, segíthetek-e.„Jó lenne, Pistikám, be kell majd tenni 
a Gusztit a koporsóba." Bementünk a szobába, ahol Guszti élte az életét. Na ez 
a szoba olyasmi volt, amit nem lehet, de legalábbis igen nehéz leírni, valami 
hihetetlen dolog. Münchenben, az ottani galeristám mesélt egy németországi 
művészről, akinek a művészete abból állt, hogy nem takarított, nem mosoga
tott, és egy ilyen lakásban, egy ilyen közegben élt évtizedekig, nem enge
dett be senkit. Olyasmi halmozódott ott fel -  amit persze tudatosan csinált 
-, hogy annak a végén egyfajta esztétikai értéke is lett. Azt gondolom, hogy



Guszti szobája túltett rajta, és ha ezt a bizonyos németországi művészkollégát 
elhoztuk volna ide, Lókútra, ez a szoba rendesen feladta volna neki a leckét. 
Guszti ott feküdt holtan a matracon, az örökös szürke öltönyében, rugók virí
tottak ki a matracból, itt-ott ürülék és ételmaradványok. És ez az egész valami 
borzasztóan érdekes volt, színes, ugyanakkor szürke is, és minden ebben a 
szürke tónusban lélegzett, összefolytak a színek, tehát valamiféle szürkésen, 
áttetszőén színes lett az egész. Betettük Gusztit a koporsóba, ruhástól, szürke 
öltönyöstől, megigazítottuk a kezét, rátettük a koporsóra a fedelet, hívtunk 
egy lovas kocsit, kivittük a temetőbe hárman, betettük a siralomházba. Más
nap eltemettük, sokan eljöttek, a falu nagy része mindig, minden temetésre 
eljár. Akkor éreztem először, hogy Lókúton az ember közelebb áll az élethez 
és a halálhoz is, mint mondjuk egy nagyvárosban.





Csónakok a Dunán
pasztell
50 x 17,5 cm
2008

Lóvázlatok 
akril, olaj -  vászon 

50 x 70 cm 
2006







Móló csónakkal 
akril, olaj -  vászon 
80 x 100 cm 
2008

Palicsi kerékpáros 
pasztell 

50 x 17,5 cm 
2009



Nagytemplom 
pasztell 
50 x 17,5 cm 
2009

Nyúl fólián 
vegyes technika 

52 x 72 cm 
1982







Biciklista 07 
akril, olaj -  vászon 
100 x 130 cm 
2007

Raichle-palota 
pasztell 

50 x 17,5 cm 
2008



Gimnázium 
pasztell 
50 x 17,5 cm 
2008

Biciklista 08 
akril, olaj -  vászon 

60 x 80 cm 
2008







Pingpongozok 
vegyes technika 

130x350 cm, triptichon 
1979





Szobabelső 
vegyes technika 
110 x 130 cm 
1980

Városháza 
pasztell 

50 x 17 cm 
2010



Férfi akt
pasztell, szénrajz 
100 x 35,5 cm 
2007

Lórajz 
pasztell 

50 x 60 cm 
2007







Bagolyvár 
pasztell 
35 x 50 cm 
2009

Kék váza biciklivel 
pasztell 

50 x 17,5 cm 
2009



Dunai horgász 
pasztell 
50 x 17,5 cm 
2008

Dunai táj 
pasztell 

35 x 50 cm 
2008







Szelcei móló 
akril, olaj -  vászon 
100 x 120 cm 
2009

Dunai kép 
pasztell 

50 x 17,5 cm
2008





Ülő vadászkutya 
pasztell 

25 x 100 cm 
2009



Negró kutya 
pasztell 
50 x 17,5 cm 
2009

Napozók 
akril, olaj -  vászon 

100x 140 cm 
2010







Strandolok 
akril, olaj-vászon 
70 x 100 cm 
2010

Frici kutya 
pasztell 

50 x 17,5 cm 
2009



Ló és biciklis 
pasztell 
50 x 17,5 cm 
2009

Biciklirajzok 
pasztell 

30 x 40 cm 
2008







Kerékpárosok 
pasztell 
35 x 50 cm 
2007

Séta 
pasztell 

50 x 17,5 cm 
2010



Veszprémi kép 
pasztell 
50 x 17,5 cm 
2010

Móló zöld biciklivel 
pasztell 

35 x 50 cm 
2009







Negró kutya biciklikkel 
pasztell 

25 x 100 cm 
2009





Móló vízimadarakkal
pasztell
35 x 50 cm
2009

Palicsi séta 
pasztell 

50 x 17,5 cm 
2009



ssssasa a ss

Palicsi Víztorony 
pasztell 
50 x 17,5 cm 
2009

Sárga postaláda 
pasztell 

17,5 x 35 cm 
2008







Városkép 
vegyes technika 
103 x 157 cm, diptichon 
1976

Pravoszláv templom 
pasztell 

50 x 17,5 cm 
2009



Nagytemplom biciklisekkel
pasztell
50 x 17,5 cm
2009

Palicsi móló 
pasztell 

35 x 50 cm 
2009







Móló
akril, olaj -  vászon 
70 x 100 cm
2009

Nagytemplom St. Flóriánnal 
pasztell 

50 x 17,5 cm 
2009





Fekvő vadászkutya 
pasztell 

25 x 100 cm



Bicikli kutyával 
pasztell 
50 x 17,5 cm 
2009

A Városháza felé 
pasztell 

25 x 20cm 
2007



tömkelegéből fakadó, melegséget árasztó, légies, eltűnőfélben lévő metafizi
kai létezés és a külvilágból érkező tárgyi világ egyszerűségében rejlő kemény, 
tapintható, letapogatható realitás.

A szajkó

„Állandó" illetve kóborló madár. A költési időszak után csapatosan néha na
gyobb távolságokat is megtesz. Rendszertelen időközönként inváziós moz
galmait is megfigyelhetjük. A Magyarországon költő madarak kóborlásaik 
során eljutnak Szlovákiába, Lengyelországba, Szerbiába és Montenegró te
rületére is. Hosszabb távolságra nem csapatosan repülnek, hanem elnyújtott 
láncban követik egymást.

Az égbolt polarizáló mintázata

Régóta kutatott kérdés, hogy a vonuló madarak miként tájékozódnak a tér
ben. Felvetődött, hogy hosszú távú orientációjukban a Nap irányának, a 
csillagok állásának, valamint a Föld mágneses terének lehet fontos szerepe. 
Viszont az utóbbi időben kiderült, hogy egyes költöző madarak látórendsze
re érzékelni képes a fénypolarizációt, és ezt a képességüket arra használják, 
hogy az égbolt polarizációs mintázata alapján határozzák meg a szoláris me
ridiánt orientáció céljából. Az 1960-as évek végén és a 70-es évek elején a 
mágneses orientációval kapcsolatos bizonyítékok egyre sokasodó száma ah
hoz a következtetéshez vezetett, hogy a költöző madarak tájékozódása több, 
a szervezetet kívülről ért és visszahatást kiváltó hatáson (stimuluson) alapul. 
Az ún. „jel-konfliktusos" kísérletek eredményeként derült ki, hogy a rövid távú 
orientációs döntéshozatalban a mágneses tér elsőbbséget élvez a csillagok 
állásával szemben, de naplementekor és napfelkeltekor a vizuális információk 
a döntőek, szerepük túlszárnyalja az előző két stimulusét. A legújabb kísér-
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letek alapján mondható, hogy a madarak szürkületkori tájékozódásában az 
égbolt polarizációs mintázata a mérvadó.

Szajkó szeme

Szajkó -  a madár emlékezete és benyomásai alapján -  képeit mintha annak 
szemén keresztül érzékelve festené. Összekapcsolódik fizika, biológia és 
művészet.

Vissza a lebegésbe

Felfejteni a képek finoman szálazódó szőttesét, mögéjük tekinteni, nem 
megkerülve, elfelejtve tehát a tárgyszerű képet, hanem magán a képen át, 
hogy míg tart az írás kopogó folyamata (mintha a szajkó csőre kopogna), ott 
legyen, jelen legyen az a pára és az az időtlen, a párán át lélegző lebegés, 
amely Szajkó képeinek a hangulatában érhető tetten. Felfogni és megérteni 
az elénk táruló látvány elmosódottságát, a város hangulatainak érzékeny be
fogadása során keletkező belső képeket, amelyek szoros és szétválaszthatat- 
lan összefüggésben állnak a konkrét valósággal. Felfogni és megérteni a 
vászonra kivetülő, belső képekben rejlő, eleven emlékezet képezte motívum
világot, amely a szubjektivitás végtelenül nyugodt vonásait festi, képezi le. 
Felfogni és megérteni a várakozás pillanataiban rejtőző dinamizmust, amely 
mindig az elkövetkező pillanatra utal; és a festő csendes szemlélődését, aho
gyan a festékkel teli felület előtt az elmúlás a mindig a következő pillanatot 
követelő, abból finoman szövött, pókhálószerű állapotba merevíti a szétfolyó 
színeket. Megérteni azt a kimerevített, képen átfutó mozgóképszerű pillana
tot, amely ezeken a festményeken egyszerre utal valami külsődlegesre és e 
külsődleges metamorfózisára. Körbe kellene járni a kerékpárt, elgondolni a 
már valahol máshol járó embert, aki ottfelejtette éjszaka a biciklijét a kocsma 
előtt; csendesen mászkálni csak, valamikor hajnaltájt, hogy meg ne zavarjuk

11





Fekvő bicikli 
homok, akril 
35 x 50 cm 
1984

farostlemez

Kék váza biciklissel 
pasztell 

50 x 17,5 cm 
2009



Zsinagóga 
pasztell 
50 x 17,5 cm 
2008

Piros postaláda 
pasztell 

17,5 x 35 cm 
2008
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