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Szajkó István életútjának egyik igazodási pontja Lókút.
Ebbe a mesélő nevű Magas-bakonyi faluba ingázik
a festő húsz éve. Szabadkáról oda, majd vissza. Ott -
hona az, ahol a műterme van. Mindkét helyen meg-
teremtette magának az alkotás mikroklímáját, de azt
ő is tudja, egyszerre két helyen nem lehet…
Záporos-szivárványos nyári délutánon a lókúti
háztetőn átvillódzó napsugarak vakítják a szemet.
A ház melletti pincetetőről hangtalan folydogál le
a csend a kertre, s a műteremből sorra libbennek
ki a festmények az udvaron álló festőállványra.
A festő lesimítja képeiről a várakozás porát, s azok
megelevenednek.

Lélekkút
Szajkó jelszerű művészetében markánsan van
jelen a kerékpár ábrázolása. A mindig mozgásban
lévő útkereső alkalmatosságnak mozdulatlan pilla-
natait örökíti meg a festő. Ezt az elgondolkodtató
idődimenziót szerepelteti képeinek középpontjá-
ban. Ebben az ismételt jelrendszerben érzékletesen
idézi meg az élet nyomvonalait, az őrlődések és
az örvendés állapotának felkavaró momentumai

jelennek meg műveiben. Ahhoz, hogy ne vesszünk
el a mű egészében, és megfejtsük kódolt üzeneteit,
fel kell kutatnunk azt az ősforrást, mely a művész
emlékeit, tapasztalásait rejti. A rendkívül gazdag
képanyag fontos életgyökökből, gondolattöredékek-
ből építkezik. Szajkó igyekszik minél kevesebb rész-
lettel elmesélni a történeteket, de ha jó olvassuk
szimbólumrendszerét, a valóság, s annak képi meg-
fogalmazásából kivételes hitrege bontakozik ki. Kom-
pozícióiban az idő-időtlenség, a valóság-látomás
egyidejű megjelenése keveredik. Szellemi és festői
eszköztárával fogalmazza át a hétköznapok nyu-
galmát, a vágyódásokat, a kirekesztettséget, a tar-
tózkodó boldogság tünékeny pillanatait. Heves
módszerességgel kutatja az élet történéseit.
A megélt élményeket egyfajta logikus rendszerben,
asszociatív motívumokkal rajzolja papírra. A kül-
sőségek nem érdeklik, a lényeget kutatja szakadat-
lan. A művész a tárgyakba szellemült lét rétegeit
fejtegeti, így teremtve meg újra és újra a lélektárgy
mítoszát. Szajkó lélekvándoroltatási élményében
az önmegismerés és a megmérettetés áll. Megren-
dítő szakrális merészséggel, szenvedélyesen festi
a rezzenéstelen csendet, s közben szembesül az
Isten adta létezéssel.

Örvénylő por
A festőművész alkotói pályáját a pasztell, a por-kréta
használata gazdagítja. A rajzeszköz tudatos és im-
provizatív használata építi a szajkói életművet. Ön-
kifejező akaratosság ez. Van úgy, hogy a krétája alig
hagy nyomot a papíron, s ezek a szinte láthatatlan
ökörnyálszálak adják ki a rendszer alapját, máshol
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magasztos gesztusok, erőteljes satírozások őrzik
a keze nyomát. A porkréta puha textúrája beleragad
a festő ujjbarázdáiba, s a kezéről a papírra tapadó
színes porból az élet sokszínűségének meséi lesz-
nek. Az embernyom rovások keverednek a kanyargó
pasztellcsíkokkal, s néhol átláthatatlan gubancszer-
kezetté, máshol laza szövedékké egyesülnek. Ezek
a gubancok a valóságot, vagyis a valóság megidé-
zésének illúzióját közvetítik. A háttérben összemo-
sódó színfoltok és -sávok artisztikus keveredéséből
a szenvedélyek megélése, s azok megszenvedése
bontakozik ki. Ennek a bonyolult grafikai szerkezet-
nek örvénylése sokatmondó. Mesél az idegenbe el-
vágyódásról, a kitaszítottságról, a kósza láto másokról,
az időtlenség misztikumáról, a térdimenzió mögötti
sugárzó tudás lehetőségéről, és sejteti a hétközna-
pok szürkeségét feloldó reményeket. A vonalszöve-
vények súlyos növényi nyalábokká állnak össze,
s ez a tájillúzió egyben a semmiben lebegés for-
rása. Ez a bonyolult tájképzet a vágyak hordozója
is. Nincs horizont, nincs térviszonyítási pont, csak
a kerékpárlelkek átlényegítését szolgáló szándék.
A transzcendens lelki állapot, a csönddel való csa-
tározások, a szétáradó harmónia van jelen szinte
minden képében, s ez a jelenésszerű, meditatív
lebbenés a szajkóizmus esszenciája.
Az e fajta művészi közvetítés új szellemi síkon
egyetemessé teszi a drámai folyamatokat. A lélek-
labirintus harcait az esztétikum síkjára transzpo-
nálja, ezzel egyfajta kognitív párbeszédre készteti
a képnézőket. A tájélmény rétegeinek visszafogott-
sága, a múlttól való rituális megtisztulás lehetősé-
gének felmutatása a festői attitűdöket tükrözi.
Ezeket az amúgy szokványos, alig megfogalmaz-
ható láttatásokat Szajkó karakterisztikus önkifejező
gesztusrendszere felülírja, és képeinek gondolatisága
megzabolázhatatlanul töri át az emberi képzelet ha-
tárait. Gyengéden nivellálva ügyel a ré sz letekre,
s mindezeket a pikturális csodákat a Szajkó-ké-
pekre jellemző színvilággal erősíti. A befelé forduló
meditatív lelki tereket meleg terra-színekkel jellemzi,
melyek a természet közelségének nyugalmát is ér-
zékeltetik. A penészzöldek, a kopott munkáskabát-szí-
nek, az okkerek, a fáradt levendulák, a per nyeszürkék,
az ánizskékek, a sárfeketék, a hajnalpirosak, a tört

tónusú pasztellek expresszív kölcsönhatásba lép-
nek. Megváltoztatják egymást és kettéválaszthatat-
lanul, összefonódva egyesülnek.

Útkeresés
A Szajkó-univerzum metszéspontjában álló kerékpár és
a háttér dramatizált egysége speciális filozófiai kapcso-
latrendszerbe szövi az emberi lét emlékeit, ugyanis
Szajkó tárgyak (kerékpárok) helyett léleképítményeket
fest. A kitaszítottság/elvágyódás az útkeresés és a be-
fogadás/visszatérés izgalmas, egyben fájdalmas stációit
láttatja a képsorokban. Generációs problémákat, a ki-
sebbségi lét dilemmáinak vetületeit, a tradicionális
létcsap dákból való menekvést fogalmazza meg
az allegorikus élettörténetekben. Szabadságra, pro-
duktív vagy kreatív gondolkodási folya matokra vágyás
szimbóluma a vastárgy. Szellemi, erkölcsi és fizikai érte-
lemben definiálható a művekben megfogalmazott szán-
dékszabadság. A léthatárokat feszegető alkotó
festményein a megjelenő jelentéskörök szignifikán-
san vannak jelen. Az ellágyuló és konok formák
a képnek olyan elemei, melyek a társadalmi-kulturális
konvenciókat elvetik, s a szabadság teljességét élve-
zik. Ám a függetlenség és önállóság nem csak gond-
talan örömmel jár. Az egyedüllét kiszolgáltatottsága
felerősíti a fájdalmakat, s a szorongások megbéklyóz-
hatják a tiszta gondolatokat. Szajkó a kerékpár -
teremtmények esendőségén keresztül hívja fel
figyel münket a sorskérdésekre. Rajzaiban a bicikli ke-
rekeinek hangsúlyos megjelenése az útkeresését,
a szabadságot, míg a leheletnyi vonalakkal megrajzolt,
alig látható kormány az irányítást nem tűrő dacot
szimbolizálja. Szajkó a távolodás-közeledés élményé-
vel perlekedik, s az ősbizalom aspektusainak megis-
mertetésére törekszik. Meta forákkal dokumentálja
a látvány pillanatait. Fotografikus, élményű jelbeszé-
dében a kerékpár térbeli helyzetéből az aktuális lelki-
állapotok, útirányok olvashatók le. A bezárt ajtók előtt
ácsorgó, lámpaoszlopnak támaszkodó – a képnéző-
vel szemben álló – kerékpár ízlelgeti a megindulás
nyugtalanságát. A váz vörös izzása még a sorskere-
sés hevületét jelzi, mely szín a bolyongások során
barnás-szürkés földszínre változik. A vándorúton
a jármű mindig távolodik, így annak hátulsó, parázsló priz-
mája kerül a középpontba, ez egyfajta segélykérésnek,
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Tájkép biciklivel és madarakkal, 2002

Tájkép biciklivel, 2002
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Vízikép, 2000

Bicikli zöldben, 2002

Kerékpárosok a tájban, 2001



8 3M I G L I N C Z I  É VA

helyzetjelentésnek fogható fel. Beazonosító jel hát-
ramaradottaknak. A nagy menetelés pihenőállomá-
sain több kerékpár találkozásának lehetünk tanúi.
Fáradtan fekszenek a zöldellő mezőben, szemlélik
egymást, de legtöbbször a magányos kerekezést lát-
juk. Elérni a végtelen távolságban lévő új élet lehe-
tőségét megakad az ábránd szintjén. De ha néha
mégis áthatolnak a vonaldzsungelen – amely mögött
egy tündérkert, avagy az infernó birodalma is le-
hetne –, rájönnek, az élet túl rövid egy új létforma ki-
alakításához. A régi boldogság-boldogulás megélése,
annak megtartása nehezedik az utazóra.
A tájszentély mögötti megváltás reménye a festő
kezében van. Szajkó az elzálogosított érzelmeket
visszaadva, az élménysokkot enyhítve tereli a ha-
zavezető útra az emberarcú kerékpárokat. A festő
azt sugallja, hogy a befogadó otthon emberségénél
nincs nagyobb örömforrása a létezésnek. S azt is
tudatja, nem kell mindig kerékpároknak álcázni ma-
gunkat. Merjük vállalni létünk változásait, egyéni-
ségünket, akkor lehetünk biciklik, bicók, bringák,
bicajok, brinyók, cajgák, cangák, kerók, kétkerekűek,
és még akár drótszamarak is.

• • •
A művész fizikai megjelenése, arckifejezése, tekin-
tete, tartása (és kutya-imádata) sokat árul el mű-
vészete lényegéről. Lénye belehelyezhető abba
a világba, amelyet létrehozott. A párafelhős, zöldellő
krétanádas mögül figyeli a világ harsányságát. Kika-
csint ránk és visszavonul a nesztelen Bakonyba.
A ködpárás látóhatár, az égbe nyúló kaliforniai ma-
mutfenyő, a domboldalba vájt pincegádor-oltár,
az emlékeket őrző kalap, a házra futó lila akác illata
erősíti az alkotás csendjét. Műtermében sült kacsa
lemeztelenített csontjai meredeznek a tányéron.
Ropogós kenyérsercli és a „rakija od voca” párlata
idézi az otthon-itthon melegségét. Szajkó a szilaj
indulat és a kiegyensúlyozottság megjelenítője.
Az ember végzetét egyetlen végső mozzanattá tö-
möríti születéstől haláláig.
Művészete a társadalmi, a politikai és az esztétikai
eszményeknek ellenáll, s bár festészete érintőlegesen
kapcsolatba kerül néhány stílusirányzattal, de azokon
felülemelkedve teremtette meg a Szajkó-galaxis kép-
tárát. (Lókút, 2014. július 29.)

Bokros bicikli, 2003

Szabadkai pinceajtó, 2003
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A Vajdasági íróportrék című album Fehér Ferenc (1928–1989) költő

Dr. Bori Imre (1929–2004) irodalomtörténész Dr. Szeli István (1921–2012) irodalomtörténész
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Brasnyó István (1943–2009) költő, író Domokos István (1940 –), költő, író

Tolnai Ottó (1940 –) író, költő



P O R T R É G A L É R I A8 6

A lókúti műterem festményekkel és biciklikkel

Lókúti találkozás, 2014 Tárlat a lókúti kertben
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A festmények „bemutatása” a kertben

Szajkó István hajdanvolt kutyái egy képen megörökítve


