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Mosonmagyaróvártól  
a mártélyi malomig

Szalay Ferenc negyedikként született az öt-
gyermekes jómódú polgári családban 1931. 
február 13-án, Mosonmagyaróváron. Kisgyer-
mekként, öccse és barátai az általa gyúrt 
agyaglovakkal, lovas katonákkal játszottak.

1943-ban elsőszülött bátyját felvették a 
Magyar Képzőművészeti Főiskolára. Ez évben 
ügyvéd édesapja halála következtében a csa-
lád létbiztonsága megrendült. Özvegy édes-
anyjának kellett az öt gyermekről gondoskod-
nia. 1944-ben a két nagy fiút leventeként a 
haza védelmére hadba fogták. Nagy reményű, 
tehetséges festőművésznek készülő bátyja 
nem jött haza a frontról, eltűnt a harcokban.

Szalay Ferenc a magyaróvári piarista gim-
náziumban kezdte tanulmányait, és ott is 
érettségizett. 1950-ben felvették a Magyar 

Képzőművészeti Főiskolára, első mestere Papp Gyula, aki a weimari Bauhaus-
ban tanult, majd 1935-ig a berliniben tanított. Másodévben Poór Bertalan 
osztályán folytatta tanulmányait. Poór mester 1919-ben a tanácsköztársaság 
alatt már tanított a főiskolán, majd hosszú emigráció után – Szlovákia, Szovjet-
unió, Franciaország – 1946-ban tért haza. Harmadévtől Szőnyi István, egy igazi 
nagymester lett a tanára, aki 1934-től tanított a főiskolán. Évfolyamtársai Patay 
László, Bokros László, Silberhorn Tibor voltak, majd Németh József, Vörös 
Gyula és Keserű Ilona lett freskó szakos a Szőnyi-osztályban.

Kurucz Dezső István volt Szőnyi mester tanársegédje, ő oktatta a freskó- és 
szekkókészítés technikáját, a  gipszalapozást, azt a módszert, amit a quatt-
rocento mesterei is alkalmaztak. Barcsay Jenő világhíres anatómiakönyvét 
1953-ban írta. Első évben a tárgyábrázolást, majd másodikban és harmadik-
ban a művészeti anatómiát tanította. Tarjáni Sinkovics Jenő volt a sokszorosító 
grafikai műhely vezetője, Szabó Iván a hódmezővásárhelyi főiskolai nyári mű-
vésztelepek megalapítója és vezetője. Ők azok, akik főiskolai tanulmányi útját 
végigkísérték, művésszé válásában segítették.

1956 nyarán Szalay Ferenc sikeres diplomamunkájára freskó-festőművészi 
oklevelet kapott. 1954-ben először Hódmezővásárhelyre vitte nyári kötelező 
művésztelepre Szabó Iván a szobrásznövendékeket. Hódmezővásárhely, Tor-
nyai, Endre Béla, Koszta, Rudnay hagyományait felvállalva, az alföldi festészet 
újraélesztésére törekedett, Gallyasi Miklós múzeumigazgató, Kohány György, 
Kajári Gyula és a vásárhelyi hivatalnok, vasárnapi festő Almási Gyula Béla köz-
reműködésével. Az 1955-ös művésztelepre már a festők is Hódmezővásárhely-
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re jöttek, ahol még állt a méntelep, rajzolni, festeni, mintázni lehetett a lovakat, 
és még naponta lovagolni is. Szalayt lószeretete a városhoz kötötte. A forrada-
lom után Hódmezővásárhelyre költözött. Kezdetben a Sztálin úti műteremben 
a Tükör utcai vagy a mártélyi művészeti alap kezelésében lévő alkotóházba 
volt beutalt. Novák Lajos festőművész távozása után Németh Józseffel az ő volt 
lakásába költözött. A város életébe beilleszkedve a mártélyi út melletti Szabó 
bácsi tanyáját bérelte, ahol lovát is tartotta. A Kohán György utcai műtermes 
lakások átadása után bejött a városba. A mártélyi malom megvásárlása után a 
városi műterem mellett ott élt és alkotott. A malomban rendezett baráti össze-
jövetelek vendége volt Császár Angela, Rácz Aladár, Hegedűs Endre, Sára Sán-
dor, Buda Ferenc és sokan mások a fővárosi festő és szobrász kollégák mellett.

1964-ben tanári állást vállalt a szegedi Tömörkény Gimnázium és Ipari 
Szakközépiskolában, rajzot és festést tanított, majd 1968-tól, mikor az iskola 
művészeti szakközépiskolává alakult, művészeti igazgatóhelyettes volt nyug-
díjazásáig. Nyugdíjas éveiben is bejárt rajzot tanítani. Évekig tartó végzetes 
betegségének kezdete is az iskolába jövet Szegeden érte. Utóda számos tanít-
ványa közül Kalmár Márton szobrászművész lett.

Szalay a múlt század második felében a magyar festészet meghatározó sze-
mélyisége lett. Külföldi útjai megerősítették hitét, hogy a festészetet nem lehet 
kitalálni, csak folytatni az elődök munkáinak tanulmányozása során szerzett 
tapasztalatok birtokában. Az itáliai trecento és quattrocento hagyományaiban 
gyökerezett a nagybányai látványfestői szemléletet folytató, Tornyai, Kosz-
ta, Rudnay, Nagy István nevével fémjelzett alföldi iskola kimagasló művésze. 
A  nagy itáliai elődök példáján felbuzdulva festette közvetlen környezetét. Az 
alföldi parasztság újrakollektivizálásának tragikus drámáját, a  történelmi időt 
és helyet megrendítő képpé alkotta kezdeti műveiben. Trendi divatirányzatok, 
modernnek vélt festői kísérletek nem zavarták meg. Járta a maga egyéni útját. 
Kezdeti képei rajzos, szoborszerű, plasztikus tömörsége, figurativitása feloldó-
dott az idő során a közvetlen mártélyi tanyai környezet ragyogó színességében.

A vásárhelyi őszi tárlatok zsűritagjaként szerepet vállalt a huszadik századi 
magyar festészet alakításában. Vecsési Sándor, Szurcsik János, Patay László, 
Horváth János, Meggyes László, Csizmadia Zoltán, Magos Gyula, Pál Gyula, 
Somos Miklós, Tenk László művészete is a vásárhelyi iskola sokszínűségét 
tükrözi.

Kurucz Dezső István és Hódmezővásárhelyen élt kortársai: Németh József, 
Fejér Csaba, Fekete János, Kajári Gyula és Samu Katalin a vásárhelyi alföldi 
iskola huszadik századi nagy generációja.

Az MS mesterrel kezdődő magyar művészettörténet századunk kimagasló 
festőművésze Szalay Ferenc. A  magyar kultúra napján, 2013. január 22-én 
meghalt. Teste a hódmezővásárhelyi katolikus temetőben várja a feltámadást. 
Nagy magyar festő volt!

Tóth Sándor


