
A Vigilia BESZÉLGETÉSE

SZÁNTÓ PIROSKÁVAL

- Maga fest is?
- Nem.
- Alig tudom elhinni. Azon is rnín-

dig csodálkozom, hogy a férjem és a
testvérem nem tud festeni. Én úgy ér
zem, ez természetes funkciója az ember
nek. Mielőtt az ember bármit megta
nult vagy megszekott volna, rajzolni
már tudott.

- Ez egy új kép az állványon? Mi a címe?
- Két címe van. Az egyik belső elm: Ter-

minus vitae sed non amoris. A külső elme:
Szarkofág. Szörnyen exhiblclonlstának érzem
a mdvészetet. Szégyenletes dolog ez, nehéz
a nyilvánosságnak vallani. De az emberek
nek fogódzót kell adni a képcímekben. mert
különben értetlenül állnak a szokatlan előtt.

- Ki a megmondhatója,' nem nye
rünk-e többet a látványtól, ha tudjuk,
mit várhatunk tőle? A modern képző

művészetben is jelen van az az igény,
hogy véghezvigye saját szekv,larizáció
ját, felrázza a közönséget álmodozó,
giccs-éhes passzivitásából és bevonja a
produktív folyamatba s ennek eredmé
nyébe, a műalkotásba, hogy azt mint
áta14kulást, változást, újjáteremtést fog-

ja fel, nem mint ható valóságot. Mi a
véleménye a tárlatlátogatók művészi lá·
tásmódjáról és ítélőképességéről? Ho
gyan lehetne a kialakult közönségízlé
sen változtatni?

- Sajnos, elrontották. és még ront
ják egyfolytában. Például a nagyképű

beszédekkel, azzal, hogy "értend" kelJ.
hozzá. Dehogyis erről van szó! Ha ne
kem am mondják egy képemre, hogy
bocsánat, én ezt nem értem, boldogan
rnondom: kettőn áll a vásár. Lehet, hogy
te nem érted, amit én mondok, de az is
lehet, hogy én mondom rosszul. Ritka
öröm és szerenese, ha a mondanivalőm

és a néző hangulata, befogadóképessége
összhangba kerül. A másik, a nagyobb
baj, hogy szépnek - általában - aat
tartják, ami kellemes, csillogó, problé
mátlan, derűs, Azokon az útj aimon, ahol
a régti, útmenti feszületeket kerestem,
állandóan ebbe alátásmódba ütköztem.
Nénik könyörögtek, hogy ne rajzoljam
le a gyönyörű régi feszületet, várjak
őszig, húsvétig, búcsúig, akkorra ők ki
festik, be is aranyozzák szépen, s ha
összegyűlik a pénz, vesznek újat, bronz
ból, ezüstből, almilyen a "városban" van.

Nem tudom, hogyan lehetne változtat
ni ezeken a régen vagy frissen meg
rögződött látásmódokon. Talán mégis
úgy, hogy iparkodunk jól festeni, s ha
nem kell, hát nem kell. Talán a gye
rekeínknek, unokáinknak majd kell.

- Amilvész, ha alkot - mondja
Rimbaud - már nincs önmagánál. Ön
maga számára "mássá" válik. Az én 
mindig valaki vagy valami más: táj
kép, tárgy. figura, amely színe kké, vo
nalakká sűrűsödik benne és az ecset
közvetítésével áttelepül a vászonra. De
sohasem ,közömbös. hogy ez a .,milvész"
milyen ember a köznapí val6ságban.

- Borzasztóan taszít, ha egy művész

külsőségekben vagy életvitelben hang
súlyozza, hogy ő kicsoda. Míndazt a fel
tűnésre vágvést; feszültséget, rendrob
bantást tessék, csatornazza bete a mti
veibe - ahogy tudja. A művész a mű

ben órjöngjön, abban tombolja ki magát,
ne a mag-ánéletben. A folyamatos mun
kához fegyelem, koncentráció, küLső

rend is szükséges. Nekem nagyon ne
hezemre esne egy rézen elavult elkép
zelés kedvéért rendetlenül és rendezet
lenül élrrí. Igaz, sajnos, még mindig
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hódít az ilyen kíspclgání kép a "mű

vész't-ről, aki megbízhatatlan, hanyag,
rendetlen, esetleg iszákos, és ezt meg
engedheti magának, hiszen "művész".

És az is igaz, hogy talán jól is jár az,
aki képes ezt a "művés2lerti. attitúd"-öt
akár őszintén, akár merő üzleti fogás
ból megteremteni maga körül. Ez sze
ríntem onnan ered, hogy a művész va
lamikor kénytelen volt így tenni azért,
hogy felfigyeljenek rá: "Aha, ez az, aki
vel ez meg ez történt". Mert gyakiran
ilyen felületesen nézik az embert és
rmmkáít. Pedig a művésznek igazán
rnélyre keH ásnia, hogv az igazságot ki
hozza ihlete Iegmélyéről, SI azután nem
egyszer hónapokig tartó munkával for
málni anyaggá vagy képpé: a szemen,
a kézen, a fénytöréseken át - a Irife
jezhetőségig. S aztán elsétálnak mun
kája előtt a nézők, és legtöbbször sem
időt, sem alkalmat nem adnak önma
guniknak a rezonálásra. Ezért értem
meg, ha a művész fuI akarja kelIterni a
kőzönség figy,elmét, hogy odanézzen. ha
nem is egyenesen a munkájára, hát
!e,!;ailább az emberre, aki megcsinálta.

Irígylern ezt a magatartást, én azon
ban nem tudom követni. Kérem, 1llJC'

higgye, hogy jellemszilárdságból, hanem
egész egyszerűen nem okoz nekem örö
met.

- Gyermekkoromban állatorvosnak készül
tem. Gyógyítani szerettem votna,
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- A mindennapi életben tehát a kö
töttsé/fek híve: a komfortnak, a har
móniá'nak, a megszokásnak. Vajon az al
kotómunkában is adott keretekhez, sza
bályokhoz alkalmazkodik?

- A művészetben semmiféle kötött
séget nem tudok elismerni a magam
belső törvényein kívül - meg is iszom
a levét. Más a helyzet, ha az ember
külső célra fest, vagyis rendelésre. Én
rendelésre szoktam illusztrálni, ez per
sze többnyire - kaLkulációs vagy tech
nikai okokból - nagyon is kötött, de
annyira szetetem és érzem az irodal
mat, hogy így is igazán szívesen esi
málom, Természetesen a legtöbb örömet
az okozza, ha azt mondják: úgy esi
nálhatod. ahogy akarod.

- Ha vissmnéz a. megtett útra, el
mondhatja-e, hogy elégedett önmagával
és kibékült az életével?

- Hogyan lehetnék önmagammal elé
gedett? A környezetemrnel, a családom
mal Igen. És az életemmel? Óriási ba
jokat "úsztam meg" eddig; nem is hit
tem volna, hogy megöregszem. Nem hí
szem még InO\SIt sem, pedig ...

- ~épei tele vannak szenvedéssel: el
fojtott kiáltások, titkolt szorongások
vallomásai. Még az öröm is úgy jelenik
meg Ö.nnél, hogy fájdalmas meHékíze
van.

- Ez így igaz. Szükségleteím fedez
ve vannak szenvedésből, hosszú időre.

Ha valaki kicsit is érzékeny a világ
dolgaira, alig bírja elviselni.

- SikeTÜltnek tartja-e a házasságát?
- Hosszú keresés után találtam meg

a férjemet. Allandó szellemi nyereség
nek érzem. O pedig elbír engem, ami
nem olyan könnyű,

- Férje, Vas István .nagy tisztelője

Avilai Szent Teréznek, Ön - tudtom
mal - Jeanne d'Arc-ért -rajong.

- Harcos lény vagyok. Szeretek ve
rekedni azért, amit igaznak tartok. És
Johanna a2It mondta - igaz, Shaw da
rabjában -, hogy hittel, de alázatosan
kell küzdeni. Ez keltette fel az érdek
lődésemet iránta. Elolvastam .róla mín
dent, amihez hozzájutootam. Nagyon sze
rétern.

- Munkáin ugyanakkor egyre inkáb!?
érződik bizonyos fokú zárkózottság, be
feléfordulás, s eluralkodik a természet
tel való négyszemköztiség, hogy jó ket
tesben maradni éggel-földdel.

- Minden művész önmaga zárt vilá
ga. Természetes, hogy álarcot viselünk.
Muszáj. De ahogy az ember öregszik,
míndjobban iLevetheti az álarcokat,



- Hiszem, hogy az ember elmúlik, de a
fájdalom és a szeretet soha. Mert az olyan
iszonyatos energiát termel és használ el, hogy
ha a formális dolgokban nem is, e kettliben
hiszek. Azt is hiszem, hogy ha egy máksze
met elflItetünk és mák lesz bellile. van olyan
csoda, miDt az atomenergia cliodái. l!:s nem
minden esik a tövisek közé ••.

- A művészetnek ntncsenek körül/w.
tárolt polgári vagy szocialista formái és
kifejezőeszközei, de van szocialista gon
doLkodásmód, amel'lJ a művész maoatar
tását .aLakítja és befolyásolja döntő hely
zetekben. Ez azonban nem az egyik
vagy a másik művészeti irányhoz való
tartozásából következik, hanem világ.né
zeti és belső elkötelezettségéből. Ön már
sok válságzónát vészelt át életében. Né
hány évvel a felszabadulás után cSlak
nem száműzték képzőművészetünkből.

TuLajdonképpen 1953-ban fedezték fel
tartósa.n és következmények nélkül.

- Pontosabban akkor fedeztek fel UJ
ra, Huszonkét éves koromban szerepel
tem először a S2liIllIlYei Fiatalok Kiállí
tásán, majd 1934-tól meglehetősen.rend
szeresen csoportkíállításokon. Még a
KUT-nak egyik utolsó kiállításán is, az
nekem akkor nagy dolog volt. 1934-től

gyakorlatilag a Bzocíaüsta Képzőművész

Csoporthoz tartoetam, 1939-től 1942-ig, a
Csoport feloszlatásáig pedig igen aktí
van - minden kiállításon részt vettem,
és a Csoport egyéb munkáiában is. Majd
míkor megalakult az Európai Iskola, an
nak keretén belül önálló kiállírásom is
volt. De az 1948 utáni képzőművészetd

életbe nem tudtam beilleszkedni. 11
lusztrációból éltem egészen 1953-ig. Ez
azonban nem volt olyan egyszerű. Az
ún. szecialista realizmus vulgárisabb

megnyilvánulásaival küzdöttem, Még' a
gyerekrajz tűnt a legveszélytelenebbnek,
de itt is akadtak őrültek, akí.k azt kö
vetelték, hogy a rajzon a gyeremek
mínd a tíz ujja látsszék, rnert a "gyerek"
azt megszámolja. S ha nem volt elég
naturális, hallgathattam: ez nem az
Európai Iskola, itt rajzolni is kell tud
ni. Nem csinálunk absztrakt művészetet!

Elég kár, gondoltam. A gyerek, ha raj
zol, szerintem, többnyire absztrakt. Mé
gis, nekem a gyerekkönyv-Illusztráció
könnyebb volt, rnínt művészet címéri
áltamférfíak, vasöntők, esetleg traktoro
sok aprólékosan kidolgozott portréját
megfesteni. Az íllusztrácíót akkor még
csak alkalmazott művészetnek tekintet
tem. Sok barátunkat és ismerősünket

letartóztatták ebben az időben, a társas
érintkezés meglazult az emberek között.
Én is keveset találköztam az Európai
Iskola tagjaival, de változatlan szellemi
közösséget éreztem velük - már csak
dacból is, mert annyiszor vágták a fe
j emhez. Az illusztrációt ma is csiná
lom. De ma már nyugodtan állíthatom,
hogy legalább nyolc-tíz olyan könyvem
van, amelyet ;teljes egészében vállalok,

- Ez volt az. a korszak, amikor az
egy hivatalos "izmuson" kívül minden
mást úgy ítélte,k meg, mint amely "örült
összevisszaságot" tálal, ,nem a "klasszi
kus festészet kincsestárát őrzi". Az ab
setrakt művészetet pedig egyenesen "a
festészet likvidátoraként" emlegették.
Hogyan dolgozott ezekben az években?

- Azokban az években kevés és rossz
volt az anyag (olaj, vászon), hát pasz
tellel, szénnel, krétával dolgoztarn, pa-"
pírra, Szentendrén festettem a kerteket,
a lázas fákat, elvadult bozótot, a nagyon
fekete, csüggedt kukorícákat, Sok furcsa
élményben volt részem akkoriban. Nem
is volna érthető, ha beszélnék ezekről,

jobb is elfelejtem. A legjobban az fájt,
ha fölényesen közölték velem, az a festő,

aki fest. Vagyis aki knállít, s festi azt,
amit elvárnak tőle. De én nem állithat
úamki a virágaimat; viszont gyűlt, gyűlt

az anyágom a műtermemben, altig fér
tem már el tőle.

- Mikor szerepelt újra nagyközönség
előtt?

- 1957-ben hinni sem akartarn a sze
memnek, arnikor megláttam a Csók Ga
lériában az első Kassák-kiállítást, Ezen
felbátorodtam azonnal kértem és meg
is kaptam a ;kiá1litási engedélyt. Nyolc
évi hallgatás után ez volt az első kíállf
tásom. Nem is számítottam sikerre, mert
az emberek elfelejtik azt, amit nem lát
nak, és nyolc év nagy !idő. Mégis megle
hetősen széles körű sikerem voH;, .s a
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következő évben ezért akiállításomért
kaptam a Munkácsy-díjat. 1957-ben 
egyszeri kísérletképpen - négyzsűrís ki
állítást rendeztek. a Műcsarnokban, nem
tudnám megmondani, hogy egyenként
milyen címszó alatt. Ék Sándor volt az
egyik véglet és Korniss a másik. Némi
habozás és vita után ez a negyedik zsűri

(főlegaz Európai Iskola hangját képvisel
te) be is vette a képemet, pedig akkor már
nem éreztek egészen közéjük tartozónak.

Levontam a tanulságát annak is, hogy
hiába volt 'komoly sikerem 1957-ben, az
semmit sem változtatott helyzetemen. Az_
az nem kaptam festői megrendelést, sem
további ösztönzést. Minden csoportkíállí
tásra beküldtem, be is vették egy-egy
képemet, de hiába kértem az 57-es ki
állításom után átvételemet a festő szak
osztályra, a szövetség akkori elnöksége
erre nem refle~t. A nagy grafikai ki
állítások viszont kötöttek voltak, csak
sokszorosított grafíkát lehetett beküldeni
(rézkarc, lino, tito), amit pedig én soha
nem csináltam. Igy hát bajban volt ve
lern a zsűri, de szerencséjükre én sze
retem meghagyni a vászon fehér alapját
háttérnek vagy háttér helyett, így rá
mondhatták a l00X70-es olajképeírnre,
hogy grafika,

- Nem tekinti megbélyegzés'nek, ha a
grafikai elemeket hangsúlyozzák művé

szetében?
- Nem érzek semmilyen műfaji kü

Iönbséget, és nem tudom, míért baj az,
ha festményeimben grafikai elemek él
nek. Mindenfajta beskatulyázász felesle
gesnek és idegennek érzek,

- A napraforgó ls néz bennünket. Tu
dunk-e mélt szégyenkeml?
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- Hogyan telik el egy munkanapja?
- Elég későn kezdődik, mert a férjem

késő éjszakáig dolgozik, s ezért festői

fogalmak szerínt későn kelünk, 8-fél 9
kor. Együtt reggelízünk, s utána ülök
le a rajzasztalhoz, ha illusztrációs mun
kám van, vagy állok az állvány elé, ha
festek. Gyakran be kell mennem a ki
adókhoz munkaügyben, ilyenkor együtt
ebédelek a férjemmel a városban; ha
nem kell bemennem. egyfolytában dol
gozom kettőig, fél háromig, s délután
fekszem egy-két órát - sajnos, nem va
gyok egészséges, és szükségem van rá.
Délután mesterséges fénynél nemigen
Iestek, inkább raj zolok, monotypíát csi
nálok, vagy előkészítő munkákat vég
zek, vásznat alapozok, paszpartut vágok
ki, keretezek, kéziratot olvasok. Nagyon
sokat dolgozom, tulajdonképpen rníndíg,
és ezt főleg Anna nővéremnek köszön
hetern. aki a háztartás, terhét leveszi a
vállamról. én csak segítek neki. De tény,
hogy az úgynevezett pihenés közben 
ha nem olvasok, ami a fő szerivedé
Iyem - mindig a munkárnon gondol
kozom. Magamban festek.

- Azt mondják, Ön szenvedéllyel,
mámoros izgalmi állapotban fest. Szen
zibilitása áttör a rutinnak, a "normá
Zisként" elfogadottnak,a hamisság,nak a
kérgén; az itt-létben megsejti a más
létet, a mindennapiban felfedezi a kü
lönöset, a jelentékteZennek tűnő rész
letben megleli a lényeget, s a homályba
bur,kolt disszonanciában kimutatja az
összefüggések finom rendszerét.

- Ösztönös, nőies, ezt azokták mon
dani rólam. Lehet, hogy igaz. Altalában
kész, kiérlelt tervvel állok a vászon elé,
nem csinálok vázlatokat. A Krisztus
képeim kivételek voltak. A fejemben
együtt van az egész, a vászonra csak
rá kell festeni. Sem a közönség, sem a
művészettörténészek eddig - furcsa rnó
don - nem vették észre kompozícíós
törekvéseimet, az egyensúlyt. Jóllehet
mínden képemnek szígorú csontváza
van, szerkezete, tektoníkája, Ez a fel
építés - magamban - néha hónapokig
is eltart. Aztán hirtelen rettentő erős,

vulkanikus parancsot kapok belülről. Az
ihletem erős, de nagyon törékeny is.
Úgy értem ezt, hogy bizonyos fajta ké
pet csak bizonyos világításban és han
gulatban tudok festeni, és apró körül
mények is nagyon meg tudnak zavarni.
De ha senki, semmi nem zavar vagy
zavar meg, úgy tódul a kép, hogy alig
győzöm kézzel-szemmel követni. Vázla
tot csak akkor csinálok, ha nincs ná
lam más anyag, csak ceruza, ezt fel jegy
zésnek, emlékeztetőnek szanom.



- Sokan irigylik, sőt meg i8 róják
termékenységéért, s nem gondolna.k ar
ra, hogy ezzel a flLntázia soha ki nem
meTÜlő nyersanyagát, a valóságot rá
galmazzák.

- Igazán? Ezt nem mondhatja ko
molyan. Hiszen annyira nem a meny
nyiségen múlik. Igaz, hogy én nem is
csinálok mást, mint 'festek és rajzolole
- ha nem munkából, hát szórakozásból,
Hát mit kezdjek a kezemmel? Nyáron
még dolgozem vele a szentendrei ker
tünkben, de ott is hamarosan festés lesz
a kerti munkáből, muszá], olyan köve
telődzőek a virágok. Portrét kíván va
lamennyi.

- Vállalja-e a sz'ÜrreaUzmust?
- Vállalom. Abban a szent pillanat-

ban szürrealísta az ember, mihelyt raj
zolní kezd. Ne felejtsük el, hogy vala
mikor a kínaiak mennyíre csodálkoztak
rajta, hogy az európai portrékon a fe
hér emberek fél arca ,fekete. Ck nem
használták az árnyékot.

- Mi a kedvenc szine?

(
f

- Radnótit idézem: "Két ujja végigcsl1szik
a szár / szőrén s a fd közt meJ:áll. Es már I
kezében lángol a lenge virág." Másutt fgy
fr: "Alltam; velem nem gondolt I senki márl
vitte pipacsok szirmát I a szél, fejetlen álltak;
a lomha / sötéten bét cslllac pirult csak át!"

- Mindig más. Most a fekete és az
aI1lllT1Y. Nagyon jogosultnak érzem IQ fe
kete-fehér színellentétet, Én tizennégy
éves koromig zárdába jártam, ott kü
lönösen foglalkoztatott. Meg aztán so
káig festékem se volt.

- Gárdonyi Isten rabjai cimú köny
véhez készült illusztrációi nagy tetszést
arattak. Honnan vette a modellt?

- Még zárdista koromban olvastam
az Isten rabjait, nagy hatással volt rám
Iskolás lányok szokása szerínt én il>
rajongtam az egyík apácáért, aki a kis
kúnfélegyháZJi Constantinumban tanított.
Szomorú, fekete szemű fiatal apáca
volt, Victimának hívták. Amint latinul
kezdtem tanulni, az első, amit megnéz
tem a szótárban, az ő neve volt, Aldo
zatí bárányt jelentett. Nem tudom,
mennyíre ismerne magára, ha látná 
én rá gondoltam, amikor Szerit Mar
gitot rajzoltarn.

- Milyen külföldi kiálZításokon szere
pelt?

- 1966-ban négy képem szerepedt az
"Ezer év művészete" című kiállításon
Párizsban, a Petit Palais-ban, Ez úgy
esett, hogy George Boudaille, a Lettres
Francaises krítíkusa, tudtomon kívül,
látta a 63-,as kiállításomat és ragaszko
dott a részvételemhez. Az 1970-es pá
rízsí magyar kliáll1átásra már nem küld
tek, Boudaille hiányolt is a kliállitásról
írt cikkében engem és Bartha Lászlót.
Az 1967-es londoní Magyar kiállításon
lis úgy vehettem részt, hogy a kiküldött
angol művészettörténész, a 'kiállítás ren
dezője vett be, miután megnézte az
anyagomat. 1969-ben a Magyar Egyház
művészet római kiállításán szerepedt há
rom Krísztus-képem,

- Az utazás élménye' felér egy gyógy
kezelésset. Aki úton van, ahhoz még a
netán haragvó múzsa is békülékenyebb.

- 1965-ben, 1968-ban Olaszországban,
1967-ben Angliában voltam. Minrng csak
néhány hétig. Ezek azonban festői érte
lemben nern voltak külföldí utak, azaz
nem dolgozhattam soha odakint, csak
feljegyzéseket csináltam a rnemorízálás
igényével. iDe láthatfam a ravennai mo
zaíkokat, Al:1tam a Szent Appolinaris
mozaíkja előtt: világoszöld háttér, előtte

fehér bárányok, Megismerkedtem a Tate
Galéria op-, pop- és Iéttrista törek
véseivel, a Bnitish Museum hatalmas
asszir-babilóniai anyagával. Az újak kö
zül Bacon ragadt meg legjobban, mert
az élő embert valahogy még élőbbre

transzponalta azzal, hogy halott pápák
ba és királyokba bújtatta. A vegetáció
is diadalmasan vagy bomíasztöan jelen
volt; ha a húsban is, és a kutyás képé-
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nek sima zöld foltjában a természet ma
ga üvöltött. Közben An~a csonka nor
mann tornyai alatt eleven kis pofák ví
gyoro~ az oszlopokon, és az olasz S.
Zeno kapuján, a reliefeken elevennél
elevenebb olaszok ácsolták a bárkát és
bámulták Adám és Éva történetét. Elő
bukkant rníndenünnen az ember és kö
vetelődzött: én is fontos vagyok a mű

vészetben.
- KU, a kedvencei?
- 1959-ben utaztunk a férjemmel Pá-

rízsba, Habzsolní kezdtem azt, amitől

évekig el voltam zárva. A repróduk
ciók csak nagyon halvány képet adtak
a Jeu de Paume-ban látható csodála
tos ímpresszíonistákról. És Monet szé
kesegyház-sorozata, úgy éreztem, hogy
engem igazoilt. Éln akkor is, most lis
"csoffiÓk"-ban festettem - ahogy Ju
hász Ferenc írta rólam, - egy-egy té
mát más-más világításban, hangulatban,
sok oldalról szevetek feldolgozni. Van
Gogh még mindig azon a magaslaton
állt .előttem, mínt mikor először cso
dáltam meg, reprodukcióban. A modern
gadériákban láthattam végre Rouault-t
és Matísse-t, Picassót, Mathieu-t, Pollook;
ot és a többieket. Boldogan állapítot
tam meg, hogy elzártan és magamra
hagyatva sem estem ki egészen az ele
ven európai áramlatokból. Főleg az volt,
a megnyugtató, hogy végre józanul néz:
tem és láttam: "Az én Atyám házában
sokféle lakások vannak", ahogy a bib
liában olvasható. Vagy ahogy annak
idején a Szoclalísta Képzőművész Cso
port esztétikusa, Nagyfalusi idézte ve
lern kapcsolatban Lenint, vagy ahogy
akkor mondtuk, Uljanovot: "Minden dol
got a maga sajátosságában kell nézni".

Csak nálunk volt az, hogy egy-egy
irányt, stílust egyedül üdvözítőnek ki"
áltottakkii, s aztán a többire rásütöt
ték, hogy dekadens, germctelen vagy
botránykő. Már jó párszor kiderült,
hogy akii a művészet szabadságáról szó
nokol tele szájjal, ha festő, a saját az
napi stílusának a szabadságát érti raj
ta, ha meg művészeetörténész, az ő

speeíálís, kedvelt területének a szabad
ságát.

- Napjaink magy.ar képzómúvészete
többféle irányzatot fog öSSZe: posztim
presszionista törekvéselokel átszőtt na
turalizmust, plebejus realizmust és non
figuratív áramlatokat. Szorosan kapcso
lódik a nyugat-európai fejlődéshez, de
ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy
annak provi.nciális. változata vagy után
zata. A magyar piktúra eleget tanult a
f~anciát6l és a némettól, de hogy még
sem az École de Paris pann6n vállal-
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kozása, vagy anémet expresszionizmus
közép-európai hajtása, azért sokat kö
szönhet a szentendrei ieetéezemek.

- A szentendreí festők mínden év
ben megrendezett kiálHtásá:n rendszere
sen szerepeltem, Ez a festészet élt, s
mínthogy élt, változott is. A Vajda kö
rül csoportosult művészeket megelőző

generáció - a nagyjából posztímpresszí
onísta törekvésű telep - az ötvenes
évek végén, a hatvanas évek elején már
kénytelen-kelletlen egyenrangúnak, de
legalábbis egyenlő súlyúnak kellett, hogy
maga rnelíett elísmerje a Vajda-kört.
Vajdának máig sem volt kiálHtása Pes
ten - Szentendrén és Fehérvárott két
szer is -, de a hatása egyre erősebb

lett. Vajdát mesterként és szeritként
tisztelik a hívei, felesleges hangsúlyoz
nom, hogy én is, de fájdaloonmal látom,
mint minden szentet, őt is gyakran méIl
tatlan okokból rángatják le az égből,

vagyis a kultusza olykor vulgarízálódík.
Ismertem, tudom, hogy ő szeretné ezt
a legkevésbé, aki következetesen és ge..
rincesen a legcsekélyebb olcsóságot sem
tűrte el sem műveíben, sem életében.

- Gondoljon Szent Pálra: "A sóvárg4ssal
eltelt természet Isten fiainak megnyilv4nuIá
sát v4rja. De megmarad az a reménye, hogy
a mulandóság szelgat állapotából fölszabadul
Isten fiainak dicsőséges szabads4gára. Tud
juk ugyanis, hogy az egész természet egylltt
sóhajtozik és vajúdik mindaddig." Vagy Teil
hard de Chardlnre: "Krisztus az anyagot
megszentelnl jön, megszentelni mindazt, ami
az ember belső és külső életterét alkotja.
Minden valóság, az anyagi valós4g is, a mi
lelkÜnkért van." Nemcsak az emberek, az
állatok is megváltásra vámak.



Szeritendrei festő vagyok, és a sokfé
le Szentendréből az szerétném kiszúrni,
ami Szentendre lényege - a sokfélese
gét, Találn nem szerénytelenség, ha eb
ben Vajdát is felhozom érvnek az éln
minden évben mást kereső médszerem
mellett: az övé is az volt. Ha a festő

minden oldalról körüljár egy témát, lel
kiísrneretesen, végül elfogja a félelem
- nem modoros-e, nem tudja ezt már
túl jól? És akkor tudatosan vagy egész
séges ösztönösséggel. de változtatní kell
rajta. Én attól is félek, hogy amint a
szentendrei posztímpresszíomzmus elég
gé meggyengült, úgy a szentendreí mo
tívumok kimeríthetetlen kincse is las
san egy jelrendszer finom variációjává
válik. Úgy láttam, hogy nálam ez a jel
rendszer a 63-as kiállításomon kulmí
nált. Ezt a tematikát ma már nem tu
dom folytatni. Az 1963-as Csók Galé
ria-beli kíállításom eldöntötte, hogy ho
vá sorolhatnak. Ahhoz a szentendreí má
sodik generációhoz, amelyik Vajda körül
alakult 1m és a háború alatt, valamint a
felszabadulás után őt követte és az ő

hatását fejlesztette tovább, Megtisztelő

nek és lényegében igaznak érzern ezt a
besorolást.

- 1970-ben a Műcsarnokban rende
zett gyűjteményes kiállítása ismét az
értő figyelem és az értékelő rokonszenv
középpontjába állitotta. Mégis, voltak
olyanok, akiket megbotránkoztatott,
hogy a ,képein Krisztust az állatokkal
együtt festette meg. Mások viszont a
Krisztus-képeket találták a kelleténél
többnek.

- Én úgy hiszem, Krisztus képes volt
átvenni mínden élő szenvedését, A lóét
is, a rozsáét is. Nemcsak az emberét
vette a vállára, hanem az egész terem
tett világér. Nézzen egy ló szemébe,
nézze meg egy ember kezét - gyötrel
meket tükröz. Mert míndeakí azt mond
ja, őnála többet senki nem szenvedett.
Pedig míndig van több. Éktelen szerény
telenségnek érzem, ha Krísztust testek,
Es rnellé állatokat, De az állatok is re
szesei az isteni tervnek. Akármilyen
blaszfémikus is: beletartozik ebbe a terv,
be a hervadó virág szenvedése, a hal
dokló kukoricáé, a ló könnyes szeméé,

Nemcsak magamnak festek, az embe
reknek is, és öröm nekem, ha másnak is
tetszik, amit csinálok. De persze az
örökkévalóságnak is dolgozom, Ezt azon
ban kevesen merík bevallamí.

- Melyik művére büszke, melyik a
legkedvesebb?

- Míndig az utolsó néhányat szere
tem. Most a Szarkofág-sorozatot, De
még n[ncs készen!

- Művészi tervei, vágyai?
- 1968-ban vettek át a grafikad. szak.-

osztályból a szövetség festői Smk06ztá
lyába. E1cl{or índuínattam egy gobelin
pályázaton, amit a szornbathelyí Bamók
Béla zeneiskola számára írtak ki. Ez
volt életemben az első festői megrende
lés. Valamikor freskót is örömrnel vál
laltam volna, de ma már nem bírnám
erővel. Szívem vágya egy mo2lalik. Ha va
laha mozaikot csínáíhatnék, úgy érez
ném, nem éltem hiába.

M<JI'it talán az a legfontosabb, hogy ne
hagyjam abba a keresést. Milyen konzer
vatívizmusra vezet például, ha a festő

míndenáron mai akar lenni. Csínálja,
csinálja, s észre sem veszi, hogy belé
fagyott abba, ami a születése pillanatá
ban új volt. Versenyt ukarok futni, nem
az új és új stílusokkal, hanem azzal,
amit a meg nem álló élet kivált belő

lern, Röviden: legfőbb művészi célom,
hogy sose Iegyek elégedett a munkám
mal. Szeretnérn kifejezni azt az örökké
változó csodát, a:mit nekem a világ je
lent. Gyakran változtatom az anyago
kat is, amivel dolgozorn, keresnem kell
az anyag számomra legjelentősebb lehe
tőségeit.

- Krisztus-képeiről a gondolkozó meg_
ismerés szenvedélyes és bátorító csend
je árad. Az élet vállalására és a ter
mészet dicséretére taníta,nak. De úgy
érzem, még ennél is többet jelentenek:
az a~kotóművész szintézisét. A magyar
ság-tudatnak, a szentségre áhítás,nak és
az emberi tisztességnek tömör és eufó
rikus kifej,ezését.

- Magyar festő vagyok, itt élek a
Duna partján, és az ís akarok maradni.

- Mit üzen olvasóinknak?
- Tudják-e még, mit jelent a hal? Ime.

ezt üzenem: ICHTHYSZ.
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Ezen nam magyarkodást értek, sem azt,
hogy nem foglalkoztat erősen az, ami
Magyarországon kívül történik. És na
gyon érdekel, igenis, az ember ábrázo
lása is. Igaz, a rnoderri művészet fejlő

dése még nem talált erre kíelégítő meg
oldást. De énvelem évekig arcok néz
tek szembe a vírágokböl, és a növé
nyeldől is mísztikus jeleket kaptam,
hogy valamiképpen minden összefügg az

I emberrel. 1968 tavaszárn megláttam Szig
ligeten egy törött karú Krísztust, egy
feszületet az országút mentén. Döbbe
netesen hasonlított egy szegény helybeli
kovácsra. Alatta Mária pruszlikban és
sok szoknyában olyan volt, mínt fe
jére borított kendő alatt egy badacso
nyi parasztasszony, Keresni kezdtem az
embert és megtaláltam a Duna mentén
és a Balaton környékén: a megmaradt út
széli feszül eteken. A Szent Mihály-hegven,
a kápolnában Krisztust úgy ábrázolták.
mint egy balatoni halászt, Körülötte az
apostolok a halásztársai. Aztán Talján
dörögd felé olyan Krísztust láttam, mínt
ha maga Attila lett volna személyesen.
Vagy Öskü környékén. Mert én az át-

tételt kerestem, ami több is, kevesebb

NAPLÓ
SZENT MARGl1' DICSÉRETE

is, mint az ember, embert ábrázoló szob
rom vagy festett pléhdarabon. A nyer
sen, népi eszközökkel és magyarul ki
fejezett szenvedést. Amit Bajótról, Ba
dacsonyból összeszedtem, hazahoztam.
megpróbáltam a magam módján meg
fogahmazní. Nem tudtam és nem is
akartam soha izmusokat másolni, vagy
azokhoz alkaLmazkodni a piktúrában. ,
Nekem ez jelentette a szabadságot és a
művészet tisztaságát.

*
A vászon repedezett, porlékony, szé-

lei lassan kibuknak a keretből; itt-ott
lepattogzott már a festék, helyén kivil
lan fnssen az arany háttér, és .,- egyre
jobban - az alapozás sötét varas-szen
vedő színe. A kék, a fehér és a zöld
ijedten védekezik és fölmenekűl az ar
cára: erekbe, barázdákba, álmatlanság
ba. Titkos férgek percelik a fát, alat
tomos vigsággal nyelik, lassú járatokat
vájva. Bal kezében a gyertyaláng fakDn
serceg, s voltak, vannak és bizonyára
lesznek is kegyetlen pillanatok, amikor
kialvóba.n vibrálni kezd, de aztán új
erőre kap és [elloboq.

HEGYI BÉLA

Mikoro,n az ő nagy keserűségét látván az sororok és így mondának vala ő ne
ki: "Mi téneked benne? Mit gondolsz te vele? Mire, hogy minden. történetért te
tennenmagadat gyötröd?" Tehát ez szentséqes szűz, Szent Margit asszon, az Ő szi
vének mélységéből vonván nagy fohászkodást, ezenIcépen felele: "Anyasze.ntegyház
minden hivő kereszténynek anyja, az ő drágalátos tagjaiba.n metélletik, és ő igen
keményen gyötörtetik és ti_ azt mondjátok énnékem: Mi téneked benne? Nemde,
nem ő szűlt e kereszt vizének miatta újonnan e,ngemet ti veletek össze. Nemde
az ő leányai közül való vagyok-e én?"

"Én téged ,királyt, atyámat és uramat, és tégedet királyné asszony, anyámat
és én asszonyomat, azokban, azaz oly dolgokban, melyek Isten szerént és Istennel
vannak, azokban elismerlek. Azokban pedig, kik Istennek ellene vannak, sem té
gedet király, atyámnak nem mondlak, sem tégedet királyné asszowy anyámnak
nem mondlak. Mert meg vagyon ír~a »Ki el nem hagyja én érettem atyját, any
ját, nem méltó én reám, nem lehet én tanítványom.«"

A sororok megkérdik vala ő siralminak okát, úgy mond vala Szent Margit
asszony: "Azért sírok, (hogy) mert könyörülök ez beteg szegényeken és bánkódom
szivem szerint, hogy én őket nem segélhetem egészségre. Ezekne,k felette hálát
adok az én Teremtőmnek, hogy ki köwyörűlt én rajtam, és engemet egészen te
remtett, és mind ez 'Inai napig egészen felnevelt, kinek okáért ismerem én ma
gamat ő irgalmasságának inkább kötelesnek lenni hálaadásra".


