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Papp Izabella

AZ ALKOTÁS üZENETE

Portrévázlat Bajor Imre képzőművészről

Bajor Imre jászboldogházi származású ceglédi 
képzőművész saját alkotó tevékenységén túl 
fontosnak tartja, hogy szülőfaluja tehetséges 
alkotóinak munkáit is megismertesse a széle-
sebb nyilvánossággal. „Gyökereink” címmel 
eddig négy nagy sikerű kiállítást szervezett a 
településhez kötődő alkotók munkáiból, 2018-
ban pedig önálló kiállítással mutatkozott be 
Jászboldogházán. 

‒ Múltba nézek. Ez volt a boldogházi kiállí-
tásod címe. Valamiféle számadásnak is szántad?

‒ Hat éve léptem be a Boldogháziak Baráti 
Egyesületbe. Gyökereink címmel négy tárlatot 
rendeztem Jászboldogházán ‒ bevonva az ide 
kötődő alkotókat. Egyre nagyobb volt az érdek-
lődés és ez motivált. 2018-ban a Hamza Múze-
um igazgatónőjével, Farkas Edittel együttmű-
ködve a jász alkotók munkáit mutathattam be 
Boldogházán. A BOLDOGBT Egyesület veze-
tője, Veliczkyné Koncsik Ilona mondta, hogy 

szeretnék, ha magam is bemutatkoznék. Így készült az önálló kiállítás, aminek egyik része 
válogatás volt a korábbi alkotásaimból, másik részében pedig a településhez fűződő emlé-
keimet, élményeimet örökítettem meg. Úgy gondolom, az idős emberek fantasztikus érté-
keket őriznek, ezeket meg kell mutatni. Ez a kiállítás is olyasmi volt – mese az unokáknak.

‒ Egyben szép vallomás a szülőföldről, az ősök iránti tiszteletről – a gyökerekről.

‒ Jászboldogháza egyik határrészén, a Jakabon töltöttem a gyermekkorom nagy részét, 
és a kormosparti iskolába jártam nyolc évig. Kis létszámú iskola volt a miénk, a tanító né-
ninek, tanító bácsinak volt ideje velünk foglalkozni. Villany nem volt, 3 óra után megszűnt 
a tanítás, hiszen ősszel, télen semmit sem lehetett látni. Nagy élmény volt számunkra az 
Imrédy út, ahol csapatostól közlekedtünk. Akkoriban ez igazi hadiút volt, gazdag lelőhelye 
a lőszerhüvelyeknek, lövedékeknek, amit szívesen gyűjtöttünk titokban. 

     Az iskolát régen lebontották, a helyét néhány éve emlékhely őrzi. Az ott szövődött 
barátságok, kapcsolatok emléke máig megmaradt. Nagyon sokat kaptam az akkori taní-

Bajor Imre a Pásztorlányka 
alkotása közben
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tó bácsitól, Telek Bélától, ezért is kezdeményeztem a 60. éves általános iskolai találkozó 
megrendezését. A rendhagyó osztályfőnöki óra mindannyiunk számára megható, szép em-
lék marad. Fontosnak tartottam, hogy Telek Béla művésztanár munkáiból önálló kiállítást 
rendezzünk Boldogházán, és nagyon örülök, hogy 2019-ben ez megvalósult.

‒ Rajzkészséged már az általános iskolában kiemelkedő volt. Megragadható olyan pil-
lanat, amikor azt érezted, hogy ezzel még lesz dolgod? 

‒ Közhelyként hangzana, ha azt mondanám, hogy már gyermekkoromban… Mégis 
nagyon élesen megmaradt bennem egy emlék. Kicsi voltam, és este a felnőttek, Bajor 
István, Kispál Miklós kártyáztak nálunk, míg sült a hurka. Én a talonban lévő kártyákkal 
játszottam. Elmentek és magukkal vitték a kártyát, ami nekem nagyon hiányzott. Ezért 
szétvagdostam egy cipős dobozt, és emlékezetből lerajzoltam a kártyalapokat. 

A tanyai élet engem nem vonzott, egyhangúnak találtam a paraszti munkát. Ebből sok 
vitánk volt a szülőkkel, de jobban érdekeltek a műszaki dolgok. Ezen a pályán indultam el, 
és maradtam egészen a nyugdíjazásig. 

A képzőművészet mindig vonzott, és munka mellett is készítettem rajzokat, plaketteket, 
szobrokat. Amikor nyugdíjas lettem, már több idő jutott erre. A technikákat nem tanultam, 
magamtól sajátítottam el, és sokat olvastam a művészettörténetről. Fontos lehetőséget je-
lentettek az alkotótáborok, ahol sokat tanultam például Janzer Frigyes szobrásztól, aki 
nagyon jó pedagógus, vagy Bálványos Huba grafikustól, aki azt vallja, hogy a művésznek 
a közönséggel is kell törődnie. Ezt magam is nagyon fontosnak tartom. 

‒ Az egykori kormosparti tanító bácsi, Telek Béla azt mondta rólad, hogy bár nem ta-
nultad a képzőművészetet, de lélekben művész vagy. Meg lehet fogalmazni, hogyan születik 
az alkotás?

‒ A fejemben képzelet formájában megjelenik egy kép, ami foglalkoztat, aztán vázlatot 
készítek, majd a mintát, és annak alapján kreálom a szobrot, plakettet vagy képet. Általá-
ban a témához keresem meg a megfelelő anyagot. Alkotás közben a művész valahogy eljut 
a titkok birodalmába. Szerintem a művészet fontos ahhoz, hogy az ember teljes életet éljen. 
Telek Béla művésztanár az egyik példaképem. 85 éves, és ma is új alkotásokat készít!  Nem 
tudom, nekem ez megadatik-e, de nagyon sok tervem van. 

‒ Sokféle technikával dolgozol, sokféle anyagot használsz a munkáidhoz. Melyik kifeje-
zési forma áll a legközelebb hozzád?

‒ Legtöbbször a szobrokhoz az olcsóbb anyagokat választom ‒ agyagból mintázok, 
polisztirolból faragok. Ha a művet véglegesnek gondolom, akkor a szobrokat patinázom, 
vagy alumíniumba, bronzba öntöm. Persze csak kisebb darabokat, mint érmeket, plaszti-
kákat, mert ez nagyon költséges. A kerámiát más műhelyben égettetem ki. Képeknél papír 
és ceruza kerül először a kezembe. Ez legtöbbször vázlat, mint stúdium vagy kompozíciós 
elképzelés. Majd később krétával vagy olajjal dolgozom ki. Ezek az eljárások lassúak, de 
műkedvelőként alkotva számomra kielégítő. Nem ez biztosítja az egzisztenciámat.
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‒ Egyik első munkád, a Kozmikus magány, amit fontosnak érezhetsz, hiszen többféle 
módon is megfogalmaztad. Egy ember ül valahol a világ tetején, és végtelenül magányos… 

‒ Azt szerettem volna megmutatni, hogy amikor az ember eljut a csúcsra, mondjuk a 
világűrbe, elgondolkodhat, mekkora is a világ, mi van még ezen túl, és abban hol a helye 
az egyénnek. Számomra ez azt is jelenti, hogy nem lehet sablonokban gondolkodni. Ju-
hász Ferenc szép gondolata illik ide: „Az ember legyen úrrá a mindenség magányán: ez a 
sorsa.” 

‒ Picassóról is készítettél akvarellt. Sokunk számára meglepetés, hogy a Mesternek van 
jászsági kötődése.

‒ Picasso Aba-Novák Vilmos pártfogója volt, akit – látva az 1938-as párizsi világki-
állításon bemutatott történelmi pannóját – barbár zseninek nevezett. Aba-Novák festette a 
jászszentandrási templom freskóit, de nem hagyományos módon, és ezzel nagy felháboro-
dást keltett az egyházfők körében is. Picasso volt az a személy, aki kiállt mellette. Művé-
szete közel áll hozzám, úgy gondolom, nem lehet mindent naturálisan kifejezni. A magyar 
művészek közül Borsos Miklós, a külföldi mesterek közül Giacomo Manzú a példaképem. 

Telek Béla műtermében 2018-ban. Balról Bajor Imre, Telek Béla és felesége, Éva
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‒ Farkas Edit, aki megnyitotta a 
kiállításod, azt mondta, egyfelől mér-
nöki pontosság, precizitás jellemez, de 
e mögött egy mélyen érző, gondolko-
dó, a világnak a gondolatait, érzéseit 
megmutatni akaró alkotó ember áll.

‒ Nekem az alkotás közlésvágy, 
mint az íróknál, költőknél. Gondolat, 
amit szeretnék megosztani a közön-
séggel. Ha sikerül tolmácsolni, katar-
zist érzek, mint mondjuk egy színházi 
élmény után. Nem törekszem minden-
áron a kiállításokra, eszköznek tekin-
tem arra, hogy eljuttassam a befogadó 
közönséghez a gondolatot, amit fon-
tosnak tartok. Úgy gondolom, a mű-
vészet segít az élet értelmét megfogal-
mazni, egyben nagyon jó stresszoldó 
is. Nekem így, az alkotással teljes az 
életem.

‒ Többször hallottam a tárlatvezetésed, ami olyan, mintha kézen fognád a látogatót, és 
nagy felkészültséggel vezetnéd őt a titkok birodalmában.

‒ Az Isten a tehetséget szétszórja a világban, és szorgalom, kitartás, kíváncsiság, talán 
szerencse is kell ahhoz, hogy valaki alkotóvá, művésszé váljék. Ezt a tudást fontos meg-
osztani a közönséggel, fontos, hogy a befogadó értse, vagy érezze meg a művész szándé-
kát. A boldogházi kiállításon például szerepelt az egyik unokám portréja, amit kicsi korá-
ban készítettem róla. Egyik kiállításon egy vak látogató gondosan végigtapogatta ujjaival. 
– Mosolyog! ‒ mondta örömmel. Megható élmény volt. 

‒ Nem csupán alkotsz, de sikerrel fogod össze környezetedben a művészettel foglalko-
zókat. 2009 óta elnöke vagy a Dél-Pest megyében működő Gerje Alkotókör Egyesületnek. 
Mi az egyesület célja, és milyen eredményeket értetek el?

‒ Miután 1986-ban Ceglédre kerültem, próbáltam hasonló mentalitású emberekkel 
is kapcsolatba lépni. Műkedvelőkkel, akik munkájuk mellett a képzelőerő művésze-
tében kapcsolódnak ki. Lassan kialakult egy művészkör, amely 2009-ben formálisan 
egyesületté alakult. A civil mozgalom ekkor érte fénykorát országosan, voltak köny-
nyen elérhető pályázati alapok, támogató szponzorok, mint például a Pátria Takarék-
szövetkezet. Működött a településeket összefogó kistérségi társulás, benne kulturális 
pénzalapokkal, ahonnan támogatást kaptunk. Az egyesületet, mint jogi személyt, part-
nerként kezelték a különböző intézmények.  

Anyaság
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2011-ben a kistérségi forma helyett 
járások alakultak, és más lett a támogatá-
si feltétel is. A takarékszövetkezet bankká 
módosult, a továbbiakban már nem tá-
mogattak.  Az új civil törvény szigorított, 
erősen megrostálta az egyesületeket. 
Egyre bürokratikusabb előírások jöttek, 
ami rengeteg időt rabolt el, létszámunk 
a kritikus tíz fő alá csökkent, így 2019-
ben jogi formátumunk megszűnt. Most 
újra klubszerűen működünk, kisebb lét-
számmal, de empatikusabban, szerény 
körülmények között. Működésünk célja 
az önképzés, alkotótáborok és kiállítások 
szervezése volt. Most tanácsokat adunk a 
fiatalabb nemzedéknek, ha igénylik.

‒  Jakabon, a régi tanyátok közelében 
áll az 1905-ben emelt jakabi Szent Vendel 
szobor, ami nagyon sokat jelent számodra, 
és sokat tettél azért, hogy újjászülessen.

‒ Ez a szobor számomra nagyon fon-
tos erkölcsi értékrendet képvisel, az ősök 
értékrendjét, ami ma is példa lehet. Akko-
riban nem voltak pályázati lehetőségek, a 
szobor a jószívű emberek adományaiból 
készült. Közülük kettőt megörökítettem: 
Bóta Mizsei Jánost és feleségét, Boros 
Máriát, akik önzetlenül adták a földjük-
ből azt a darabot, ahol a szobor áll. Ők 
nagyon közel álltak hozzám. Édesapám 

1951-ben meghalt, és a Bóta lányok gyakran vigyáztak rám, Bóta néni pedig szinte a 
daduskám volt. Szerintem az utódok feladata a múlt értékeit megőrizni a jövő számára.

‒ Sok szervezési teendőd és fizikai munkád is volt abban, hogy 2019 óta ismét teljes szép-
ségében áll a jakabi Szent Vendel szobor, melynek felújítása közadakozásból valósult meg. 

‒ Nem éppen teljes szépségében pompázik. Nem sikerült mindent maradéktalanul el-
végezni. Mint minden közösségi munka, ez is lassabban halad a vélemények ütközése és 
a kompromisszum megkötése miatt. A szobrot egykor egy közösség hozta létre, amelynek 
tagja volt mindkét nagyapám, Bajor István és Fózer Lajos is. A felújításhoz is közössé-
get kellett keresni. Szó szerint értendő, mert a régi Vendel Társulat sok tagja már elhalt, 
akik zömmel a tanyákon éltek. Kutatni kellett a leszármazottak elérhetőségét, és ha rájuk 

Csirke András, a félkezű boldogházi postás
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találtam, meg kellett nyerni őket az ügy 
érdekében. Szakképzett és akkreditált 
restaurátorhoz ragaszkodtam, mert az 
idők folyamán végzett javítgatások a jó 
szándék ellenére szakszerűtlenek voltak. 
Így került látókörbe Egri Hunor kőszob-
rász restaurátor Hortiné Bathó Edit mú-
zeumigazgató közvetítésével. A pénz-
ügyi tranzakcióhoz a régi társulat nem 
volt jogszerűen alkalmas a bank számá-
ra. Először a Szolnoki Művésztelepnél 
puhatolóztam Fózer Vendel társaságá-
ban, majd a Jászboldogházi Faluszépítő 
Egyesületnél, végül a Jászboldogházáról 
Elszármazottak Baráti Társasága lett 
a fővállalkozó. Itt vezetőségi tagként 
eredményesebben értem célhoz. De tar-
talékban volt egy negyedik változat is: 
a jakabi Szent Vendel Társulat jogi újra-
szervezése. Ez most egy dédelgetett gon-

dolat, mert a szobor jövőbeni gondozása szerintem kétséges. Új stabil alapzatra is szüksége 
lenne a szobornak a jövőben, mert a jelenlegi egy irányban megsüllyedt. A kovácsoltvas 
lámpa is hiányzik, ami Gulyás Éva néprajzkutató 1977-es felvételén még látszik. Továbbá 
nyilvánosságra kellene hozni a padláskutató régiséggyűjtőként ténykedő Kövér Attila által 
megtalált eredeti dokumentumokat, melyek a jakabi Szent Vendel Társulatról szólnak. 

Ha az utam arra visz, örömmel tölt el a szobor látványa – és mindig van nálam 
szemeteszsák, összeszedem a szobor környezetében felelőtlenül eldobált hulladékokat. 
Remélem, hogy más jó érzésű emberek is így tesznek. Elődeink vigyáztak a környeze-
tükre, illő követnünk őket.

‒ Megmintáztad a község első főbírójának, Nagy Jánosnak a portréját, amit szép gesz-
tussal a községnek ajándékoztál. Szeretettel beszélsz a régi Boldogházáról. Ma mit jelent 
számodra ez a kis település?

‒ Erkölcsi, etikai mércét. Úgy érzem, a műveim beszélnek róla. Nagy János személye 
számomra fontos példát jelent. Volt bátorsága a tanyavilágból egy új községet létrehozni, 
amit csak úgy tehetett meg, hogy nagyon sokan támogatták. Példája üzenetet jelent: fontos 
a vezetők mögé állni, nagyon fontosak az emberi, munkatársi kapcsolatok. Egyben azt is 
szerettem volna kifejezni, hogy ma sincs minden rendben, ma is van feladat – fontos lenne 
például a nagyobb önállóság. 

‒ A paragrafusra mutató ujja azt is jelenti, hogy ami vele történt, soha ne ismétlődhes-
sen meg. A kuláküldözés idején ‒ több boldogházi gazdával együtt ‒ annyira megverték, 
hogy ez vezetett néhány év múlva a halálához. Mit gondolsz, ma vajon mit mondana?

Borsos Miklós
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Pelyhes zsilip, Jászberény

Jószívű emberek



Művészet 45

‒ Ahogy készítettem a domborművet, kicsit úgy éreztem, mintha általam üzenne Nagy 
János a boldogháziaknak. Talán azt, hogy folytassák az eddigi szép erőfeszítéseket, őrizzék 
a hagyományokat. Valódi rekordnak számít a községben lévő civil szervezetek száma, akti-
vitása. Támogassák a vezetőket a jó szándékú kezdeményezésekben, hiszen összefogással 
lehet sikeres a település. 

Mindig szívesen jövök Boldogházára, ahol egyre több a segítő, támogató és az érdeklődő.  

‒  Feleséged, Bajor Sarolta is alkotó ember, több munkában az alkotásban is társad. 

‒ Mindketten a második házasságban élünk több mint harminchat éve. A közös érdek-
lődési kör is erőssebbé teszi kapcsolatunkat. Ő is műkedvelőként foglalkozik a gobelin-
készítéssel. Én rajzolom a kartont, ő szövi vagy varrja a végleges formát. Ez évszázados 
kivitelezési technika, amelynek könyvtárnyi irodalma van.

‒ A járvány időszaka bezártságra késztette az embereket, ami kedvezhetett is a művé-
szeti alkotások születésének. Mivel foglalkozol mostanában és milyen terveid vannak?

A felújított Szent Vendel szobor
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‒ Nem voltam bezárkózva. Vidéki kertes házban, jó levegőn morzsolgatom nyugdíjas 
napjaimat. A vírus eddig elkerült, igaz beoltattam magam minőségi vakcinával, aminek 
elérése némi harcot jelentett az egészségügyi szolgálatnál. Annyiban gátolt a vírus, hogy 
a tervezett uSA keleti parti utazást törölték. Szeretném még megnézni a New York-i Gug-
genheim Múzeumot, benne a világ egyik legnagyobb gyűjteményét. 

A jelenlegi műveim inkább kritikusak, nem publikusak. Egyik kedvenc költőm Ben-
jámin László. Tőle merítek most ihletet. Mi van a hold túlsó felén című verséből idézve 
zárnám gondolataimat.

„Suhan egy műszer messze-messze,
hanggal és képpel hogy jelezze:
Mi van a hold túlsó felén -”

Pályakép

Bajor Imre 1948-ban született Jászboldogházán. A kormosparti iskolában végezte az álta-
lános iskolát, ahol kitűnt kézügyességével. Esztergályos szakmát tanult, és műszaki pályán 
dolgozott, ahol számos továbbképzésen vett részt. Gépész üzemmérnökként vonult nyug-
díjba. Cegléden él a családjával.

Munka mellett bekapcsolódott képzőművészeti szakkörökbe. Nyugdíjazása után tuda-
tosan kereste a műkedvelők társaságát, a művészeti szabadiskolákat. Többféle technikával 
alkot, a témához keresve a megfelelő anyagot. 

Több kulturális egyesületnek tagja, a Gerje Alkotókör Egyesület elnöke, amely 15 te-
lepülés képzőművészeit fogja össze. Rendszeresen részt vesz művészeti alkotótáborokban. 
Kiállításokat szervez saját és alkotótársai műveiből, ahol nagy súlyt fektet a tárlatvezetés-
re, fontosnak tartva a műkedvelő közönség megnyerését. 


