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Teremtés – papíron
Gondolatok egy nyári rajzkiállításról

Márton 
Gyöngyvér

Előreszegezett állal, orrnyergén lecsusszant szemüveggel, kissé előregörnyedve mereng, bámul a Szalay Lajos1 
tusrajzaiban gyönyörködő tárlatlátogató. Hol közelebb, hol kissé hátralépve, hogy az üveg alá szorított, nappali 
fényben és villanyvilágításnál egyaránt sugárzó, legvékonyabb, leheletnyi vonal iránya, futama, látványa se sikkad-
jon el, véletlenül se maradjon fölfedezetlenül. Noha titkok maradnak rejtve megint, kérdések motoznak tovább, és 
marad az örök kíváncsiság a megfejtendő varázslat, a művek előtt. Elemi hatása van némelyik rajznak, áram csíp, 
üt ahhoz hasonlóan, ahogy érezzük és érteni, fölismerni véljük az elénk táruló rajzban a lét, a világmindenség ritka 
vagy éppenséggel hétköznapi jegyeit, mozzanatait, rész és egész harmóniáját vagy feszültségeit. Nem hagy nyug-
tot a látvány, vissza és újra vissza kell térni, fordulni a már hosszasan vizslatott vonalakból teremtett formákhoz, 
jelenetekhez, arcokhoz, fi gurákhoz. A titkokat rejtegető sajátos absztrakciók, térbeli törések és tömörítések, rövi-
dülések és elmozdulások meglepnek, akár embert ábrázol a rajz, akár egyéb teremtményeit a világmindenségnek, 
mind-mind a Teremtőt idézve.

A vonalban ott lüktet a 20. századi lét sokféle traumája, a gondolkodó alkotó erős hite, bölcsessége, két-
ségbeesettsége, zsenialitása, béklyóival és szárnyalásaival. Szalay Lajos tusrajzaiban, a legvékonyabb, leheletnyi 
vonalban is megcsillan, ragyog a fekete szín minden mélysége. A fehér papírlapon a tusfekete vonal feszültséget 
ébreszt és gerjeszt, ahogy a szépet és a rútat, a lét drámai ellenpontjait, életet és halált, szelíd arcot és fájdalom-
tól eltorzult állatot, légies angyalszárnyat vagy férfi akra szegezett puskát, géprémeket jelenít meg. A révületig 
elmélyült gondolatok, látomások gyakorta lüktetnek tovább megdöbbentő látomásokként, sokszor bibliai 
párhuzamokkal, sokszor a megvillanó örömről, de sokszor a rettenetről, a második világháború poklát megjárt 
rajzművész kikristályosodott mondanivalóját elibénk tárva. Gyakoriak az életmű egészében a lírai pillanatok, a 
szép emberportrék, a teremtett világból a tollhegyre vett békés burjánok, mindig is az ember térbeli közelségére 
utaló állatfi gurák. Hogy rögtön a másik lapon a félelmükben fogukat vicsorító fenevadakat, a gyermekek tetemei 

 1 Szalay Lajos (Őrmező, 1909. február 26. – Miskolc, 1995. április 1.) festőnek tanult a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 
(1927–1936), mestere Benkhard Ágost. 1941-ben jelent meg első rajzkönyve, Szalay Lajos hatvan rajza (Bolyai Akadémia), 1943-
ban Szabó Lőrinccel közösen a Tizenkét vers – tizenkét rajz, majd 1945-ben a Szalay Lajos rajzai (mindkettő Singer és Wolfnernél). 
1946-ban Párizsban telepedett le, majd Argentínába emigrált. A Tucumani Egyetemen, illetve Buenos Airesben volt főiskolai tanár. 
1954-ben Dibujos – Drawings 1937–1954 címmel újabb rajzkönyve látott napvilágot. 1957-ben az SOS – El drama de Hungaria 
kötet rajzait 1956 tragédiájának híre ihlette. 1960-ban New Yorkba költözött. 1966-ban megjelent fő műve, a Genezis (Madison 
Avenue Church Press, New York). 1972-ben a budapesti Magyar Nemzeti Galériában, 1984-ben a Vigadó Galériában nyílt kiállítása. 
1990-ben mutatták be – a Budapesti Történeti Múzeumban – a magyar államnak ajándékozta 450 rajzát. 1991-ben megjelent az 
Énekek éneke című mappa. 1992-ben kapott Kossuth-díjat, 1994-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetem díszdoktora. Születése 
100. évfordulójára a budapesti Kogart Galéria, majd a Miskolci Galéria mutatta be az életmű eleddig legnagyobb szabású hazai 
gyűjteményeit.
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fölött a megrettent asszonyokat, a halott férfi ak 
körül a gyászt, a keresztre feszített Isten Fiát idézze 
elénk. A szemlélőben föltörnek az alkotó életéről 
hallott, olvasott ismeretek. A művészlét szülői 
elutasítottsága, a háború testközelben megélt, 
megfogalmazott tragédiái, az újszülött csecsemőit 
elsirató szülőt, apát ért traumák, a szülőföldtől el-
szakítottság fájdalmának kimondhatatlansága ott 
sűrűsödik, feszül az alkotásban. Csak nagy sokára 
oldódik valamelyest a trauma, némileg az apaság 
és a viszonylag kései nagyapaság élményében, a 
kényszerű amerikai évtizedek után újra Európát 
járva, az 1970-es évektől pedig a szülőföldre is 
haza-hazalátogatva.

Fülünknek, lelkünknek kedves zenét hallga-
tunk így, ahogy nézzük, fürkésszük a szemünk elé 
táruló csodát, a titokzatos alkotásokat. Tekintetünk-
kel szinte kergetjük egy-egy nekieredő vonal útját, 
mintha mérni akarnánk a futamodás sebességét és 
a megtorpanás erejét is a kibontakozó formában. A 
temérdek sok témavariáció mindenike más és más. 
A művész örökre igaz, bibliai megfogalmazást idéz: 
„Az ige testté lőn”. Szalay Genezis-könyvének rajzai 
csakugyan a teremtés mozzanatai közé vezetnek el, 
mintha a kezdetekhez térnénk meg újra és újra. „Az 
igét hogy tudom lerajzolni? Hát így: hogy nyitva van 
a száj, mert éppen mondja az igét” – magyarázza egy 
beszélgetés során hallgatóságának.2 A teremtett világ-
ról, az első emberpár bukásáról is kész a fi lozofi kus 
megállapítás: „a valamivé züllött semmi”. A terem-
tésben a csalódott Teremtő fájdalmát közelítgette 

a ragyogó fekete vonalakkal Szalay Lajos, aki a bűnös embert szeretni képes Istenhez mindvégig erős hittel kötődött. 
Gondolkodásmódjában a rejtvény kulcsa, így szinte már fölösleges elemezni, magyarázgatni a rajztudást, a mikéntet és a 
hogyant, alpári a technikáról faggatózó kíváncsiskodás: titkok világa a Mesteré. Akkor is, ha már a világnak hátat fordít, és 
teljesen átengedi magát a mindenkori sugallatnak, az ujjai közé fogott rajzeszközzel eggyé váltan követi azt, az alkotásban 
mindig szabadon. A 2. világháború borzalmain túl, az emberi szenvedés, fájdalom átélésével az istenfélő, moralizáló, 
vívódó Szalay Lajos Ábrahámot és Izsákot rajzolja meg újra és újra – talán leggazdagabban az életművet átszövő, azon 
belül sokszor visszatérő bibliai képvariánsok mai ismeretében. Újra és újra visszafordul Ábrahámhoz. Az apaság irdatlan 

 2 Szalay Lajos idézett megfogalmazásaiból, mondataiból az 1994. március 17-én Miskolcon Kis-Tóth Ferenc képzőművész 
által videóra vett beszélgetés leírt, általam szerkesztett kéziratából emeltem be néhányat. – M. Gy.

Teremtés (vázlat)
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felelőssége, terhe érződik az újabb és újabb variációkban, a megrajzolásban, s a hitben mekkora erő! „…Ábrahám a hívő 
emberek legfőbb erényeinek példaszerű alakja minden időben, a hit, a remény és a szeretet mintája”. Kézenfekvő a Bibliából 
vett idézettel is folytatni: Ábrahám „a reménytelenség ellenében is remélt” (Róm 4,18) – olvassuk a közelítgetése(in)ket 
megtámogató magállapításokat a Bibliaismeret című kézikönyvben, sorra (Dér–Horváth 1999, 100. o.). Akárcsak 
a Jónásra és a cethalra vonatkozó, Babits-poémára is utaló sorokat, mert Szalay Lajos gyakran megrajzolt prófétája az 
Isten tekintete elől menekülő, majd a cet gyomrából szabaduló, a minden emberrel együtt Isten-teremtménye-Jónás. Az 
emberiség legnagyobb, dermesztő traumájára Szalay újra és újra fi gyelmeztet: semmilyen körülmény nem mentesíthet 
bennünket, soha nem feledkezhetünk meg Jézus Krisztus kereszthaláláról. A háborúk, a diktatúrák és az elbukott 
forradalmak ártatlan áldozatainak, Isten teremtményeinek állít feketéllő, ragyogó rajzaival emléket. Talán tépelődve, 
merengve teszi félre a tollat, a papírt, és aztán percre rá újra maga elé húzza a tiszta újat, a keresésre készen föltárulkozó 
másikat. Mintha sose lehetne a felvetésnek vége és 
eleje! Melyik vonal rejti el, és melyik hozná mintha 
közelebb a titok nyitját?

Szalay rajztémái között kimagasló jelen-
tőségű tehát az ószövetségi bibliai világ. Hogy 
ebben mennyi a súlyos élettapasztalatokkal 
gazdag ösztönösség vagy az egyértelmű tuda-
tosság? Mintha mindig csak játszana az éjfekete 
vonallal, a Genezis lapjainak ébenfekete foltjaiba 
elmerülve is. Gondterhelt Teremtőt érzékeltet, 
láttat szemlélőivel, bár éppen gyönyörű napot 
és holdsarlót kanyarít elénk. Az állatsereglet – 
melynek minden fi gurája ember közelére utal, 
majd’ minden rajzon – a kígyótól, a közönséges 
légytől az oroszlánon át a pompás lovakig – és a 
burjánzó fl óra –, az első fűcsomótól a törékeny, 
nevenincs virágig –, minden az első emberpár 
bűnével „gazdagabb” már minden lapon, minden 
megrajzolt mozzanatban.

Már az 1970-es évek eleje óta tervezett, mégis 
sokára meghozott döntés, hogy Szalay Lajos és 
felesége 1987-ben, tehát már 1989 előtt hazatért, 
elsőként az emigráció nagy öregjei között. A rajzo-
lásra termett gyönyörű kéz ujjai már nem engedel-
meskednek a sugallatnak, az ihletett pillanatnak, a 
bizonyára sokféle, zaklató gondolatnak. Mit gon-
dolhatott a bal kézzel a jobbjához hasonlóan raj-
zolni megtanult alkotó, mi ez a fölismerés ahhoz 
képest, amit a háború borzalmait haditudósító-
ként megélt művész attól való félelmében szabott 
ki magára – a balkezes rajzolást –, hogy rettegett Nap és Hold (teremtés)
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jobb keze elvesztésétől! A nem csak az öregkor betegségeivel küzdő, megromlott látású ember, a mindig mívesen 
és pontosan, igényesen fogalmazó, az anyanyelvét uraló, gondolkodó idős művész, Szalay Lajos a hazatérésük után 
emberként is mélyen csalódott. Szemérmesen, elvétve ejtett erről szót. A róla, vele készült közismert portrék, interjúk 
talán nem is őriznek eff éle megnyilvánulást. A Miskolcon otthonra talált idős házaspárhoz 1994. március 17-én 
ellátogató társaságban elhangzik mégis Szalay Lajos szájából egy roppant fontos kérdés. Supka Magdolnához szól, a 
családi jó baráthoz, egyszersmind a Mester munkásságának leghitelesebb elemzőjéhez, az életmű itthoni elismerte-
tésén fáradhatatlanul hadakozó, idős műtörténészhez. Fontos, régről gyötrő kérdés, nyilván Szalay egykönnyen nem 

Szerelmesek
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tett föl ehhez hasonlót, ennyire önmagára irányulót. Röstellte is talán, hogy a címzett meghallja, a választ már ott 
is érezzük a kérdésben: „Mondja már meg nekem, mitől van, hogy én itt ilyen dadogó mellékességnek örvendek?” 
Sajnos nem kapott választ. A csalódott ember fájó sebét érintette, itt már egészen a sajátját, már az elmúlás küszöbén. 
A házaspár közismert szerénysége, ha nagyságrendben mérhető lenne, csak a Mester ajándékozó gesztusával lenne 
összemérhető: annak idején négyszázötven 
rajzot hozott a hazájának.

Fekete tusrajzok, egy sajátos világ, 
rajzban fogalmazott szenvedés és öröm: 
az alkotásé, a sugallat alatt futó, kergetőző 
vonalak, ahogy kikerekedik belőlük, velük 
a gondolat, az elkapott, elcsípett rész a mé-
lyen emberiből, az e világiból. „A látvány 
mögé rejtett valóság kutatásában még ma 
is a krokik temérdekén keresztül igyek-
szem vonalán kapni az igazat […]. Nem 
le-, hanem megrajzolni akartam a rajzot. 
Igyekeztem elérni, hogy a vonal részt 
vegyen a látványban, ne csak látszódjék 
benne. […] arra mindig ügyeltem, hogy a 
vonal egyik végével a valóságos látvány-
ra támaszkodjék” – vallotta Szalay Lajos 
1979-ben, már a Genezis magyarországi 
megjelenésén is túl.3 Filozofi kus, tömör 
gondolatait bátran és biztonsággal idézik 
méltatói, kritikusai, és ez a legbölcsebb, 
amivel a mindenkori elemző élhet, ha a 
művésszel kapcsolatban és a teljes életmű-
ről érthetően, pontosan, hitelt érdemlően 
igyekszik fogalmazni.
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 3 New Yorkban, 1979. nov. 5-én kelt, bevezetőnek szánt írás. In: Tóth 1996, 77. o.
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