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Szajkó István Szabad-
kán él, de a Veszprém
megyei Lókúthoz las-
san több mint húsz
éve kötődik. Lókúti há-
zának műtermében

beszélgettünk életéről, művészetéről, terveiről
a vastag falak kellemes hűvösében. Körülöttünk
képek, az ablakon kitekintve pedig az a bizonyos
meghatározó zöld szín, a hegyoldal, a fűzfa.
– Csonoplyán, az akkori Jugoszláviában születtél
1955-ben. Milyen gyermekkorod volt? Már akkor is
foglalkoztatott a művészet?
– Már akkor is teljes mértékben foglalkoztatott
a művészet, csak még nem voltam vele tisztában,
hogy melyik. A család légköre mindezt elősegítette.
Az apám zenélt, a nagyanyám nagyon szépen
énekelt; családi összejövetelekkor gyakran voltak
közös éneklések, zenélések, úgyhogy mindebből
adódott, hogy először zenei pályára indultam. A fa-
luban nem volt zeneiskola, Zomborból járt ki egy
zenetanár. Harmonikával kezdtem, majd ezt kö-
vette a hegedű, amiben azonban nem volt túl nagy
sikerélményem, mert lusta voltam, nem szerettem
gyakorolni. Ezután jelent meg a rajzolás, nem
véletlenül, ugyanis képregény-bolond voltam.
A szüleim titkolták előttem ezeket az újságokat,
s mivel titokban kellett megvásárolni, olvasgatni,
annál jobban érdekelt, izgalmasnak találtam őket.
Nem is az olvasásukon volt a lényeg, hanem a raj-
zokon. Ezeken a képregény-rajzokon nőttem föl,
majd elkezdtem magam is rajzolni, festeni, és
ebben már volt sikerélményem. Az elemi iskola he-
tedik osztályában történt, hogy új tanárnő érkezett
az iskolánkba, egy fiatal, gyönyörű nő, óriási fekete
hajjal. Ő volt az, aki azt mondta, hogy nekem Újvidékre
kellene mennem. Olyan anyagokkal, eszközökkel

ismertetett meg – mint például a szén, a grafit, kü-
lönböző ecsetek –, amiket addig nem használtam.
Azon a nyáron és a következő nyarakon mindvégig
dolgoztam, kísérleteztem ezekkel az anyagokkal,
és ez meghatározó élmény volt számomra. Ma is
biztos vagyok benne, hogy neki köszönhetem az
egész pályámat.
A másik fontos emlék, hogy jött egyszer a faluba
egy vándor könyvárus. Többek között három ré-
szes, cirill betűs, szerb nyelvű művészettörténet kö-
tetet árult. A szüleimnek megemlítettem, hogy
nagyon szeretném ezt a könyvet, ők pedig részlet-
fizetésre megvették nekem. Azóta is megvan, most
is itt van a polcomon. Ennek a kötetnek a lapoz-
gatása akkor mindent eldöntött. Volt egy barátom,
akivel együtt kezdtünk hegedülni, azóta neves nő-
gyógyász lett. Sokat zenéltünk együtt és emlék-
szem, hogy egy forró, nyári napon, miközben
a nagymamám teraszán festettem – mert akkor az
volt a műtermem –, lapozgattuk ezeket a könyve-
ket, és megálltunk a Mona Lisánál. Mondtam, hogy
nézze meg a ruháját, a redőket… ezt megfesteni
nem kis dolog. Láttam rajta, hogy bajban van, mert
nem volt még elhivatott semminek az irányában,
talán a zene állt hozzá legközelebb, mint művészet,
és azt válaszolta, hogy igen, de egy zenei darabot
meghangszerelni sem könnyebb. Ekkor éreztem,
hogy az én utam nem a zene, hanem a képzőmű-
vészet irányába fog vezetni. Ennek megfelelően Új-
vidékre mentem az Iparművészeti Középiskolába. Itt
már egyértelműen tudtam, hogy engem a festészet
jobban érdekel, mint az iparművészet.
Negyedéves végzősök voltunk, mikor megalakult
Újvidéken az Újvidéki Magyar Televízió és a magyar
szerkesztőség. Boros István népdalénekes, szer-
kesztő keresett meg azzal, hogy kellene neki egy
tehetséges grafikus a televízióhoz, aki beszéli mind
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a két nyelvet. Rám gondolt, és felajánlotta, hogy
diploma után oda mehetnék dolgozni. Nagyon im-
ponált a felkérés, de azt válaszoltam, hogy szeret-
nék festészetet tanulni, felvételizni az Akadémiára.
Megértette, és azt kérte, ajánljak magam helyett
valakit. Ezt követően felvételiztem az Akadémiára,
festő szakra.
– Milyen volt a hangulat az 1970-es években Zág-
rábban, az Akadémián?
– Remek hangulat volt, kitűnő szellemiséggel. Szeren-
csésnek tartom magam, hogy oda járhattam, mert
ugyanabban az évben felvételiztem Budapestre és
Belgrádba is, de az utóbbi kettőre nem vettek fel. A ta-
nári kar neves és elismert művészekből állt, ők voltak
a mestereink. Figuratív festészetet tanítottak, ami na-
gyon közel állt hozzám. Többen közülük megjárták
a második világháborút, csatlakoztak a partizánokhoz,
egyrészt, mert baloldali érzelműek voltak, másrészt,
mert valamiért ott voltak a legnagyobb biztonságban.
Ezeknek az embereknek a munkáit ismertem már ko-
rábban is. A legismertebb közülük talán Krsto Hege-
dušić, horvát figuratív festő volt. Ő volt a legidősebb.
Volt egy mesterkurzusa, egy műhelye, ahova többen
az Akadémia elvégzését követően is jártak. A Műhely-
nek minden évben volt egy nagy kiállítása, amire min-
dig nagy izgalommal készültünk. E tárlatokon nem
akasztották fel a képeket a falra, hanem mindenkinek
a festőállványon volt az alkotása, ahogy éppen előtte
dolgozott rajta. Ez a műhely számomra nagyon meg-
határozó volt, mert én is a figuráció mellett kötelez-
tem el magam, már rögtön az első években. Krsto
Hegedušić mellett ott volt Miljenko Stančić, a világhírű
festő. Két méter magas ember volt és 180 kiló. Egy
óriási test, aki pasztózus olajképeket festett, de soha
senki nem mondta volna meg, hogy ennek a hatal-
mas embernek ilyen könnyű keze és ilyen finom lelke
van. Mindehhez egy különleges technikát alkalma-
zott: az olajat rendkívül vastagon kente fel a vászonra.
Ők nem csak festészetre, rajzolásra tanítottak ben-
nünket; eljártunk a kiállításaikra, figyelemmel kísértük
a munkásságuk alakulását és ez fontos tapasztalat
volt számunkra. Az én mesterem Nikola Reiser volt.
– Az Akadémia elvégzése után milyen terveid voltak?
– Egyetlen egy tervem volt: festeni, festeni, festeni.
Mégpedig olyan lendülettel és tempóval, ahogy azt

az Akadémián is tettem. A barátomnak, aki szobatár-
sam is volt, az volt az elképzelése, hogy Párizsba kell
menni, mert ott van az igazi festészet. Engem is ál-
landóan megpróbált rábeszélni. Ő végül ki is ment,
ma is ott él, de már nem fest. A párizsi utazás kap-
csolatban volt azzal, hogy a Vajdasági Képzőművé-
szek Egyesületének minden évben volt egy
pá lyázata, melynek keretében Párizsban hosszabb-
rövidebb időre műtermet kaphatott az ember. Ez egy
óriási épület volt, gyakorlatilag egy nemzetközi mű-
vésztelep. Később én is megpályáztam, két hónapra
meg is kaptam a műtermet. Mindenesetre az elején
nekem nem az volt a célom, hogy minél előbb Pá-
rizsba menjek. Szerettem volna visszamenni Szabad-
kára, számomra az volt a biztos pont. Tudtam, hogy
ha máshol nem is, de a családi házban lehet műter-
mem. Azt éreztem, hogy azt a lendületet, amit az
Akadémiáról hoztam magammal, feltétlenül ki kell
használnom. Ez végül sikerült is, mert visszamentem
Szabadkára, ahol egy évet dolgoztam, egészen
addig, míg nem kellett bevonulnom a seregbe.
– A hadseregben megadatott a lehetőség, hogy
műtermed legyen és dolgozhass. Ez nem egy
szokványos gyakorlat, hogy alakult így mindez?
– Valóban volt műtermem, bár nem azzal a szán-
dékkal mentem, hogy ott majd dolgozni fogok.
Az volt a célom, hogy eltitkoljam, mivel is foglalko-
zom. Az Akadémia után Szabadkán eltöltött év na-
gyon fontos volt számomra, ugyanakkor kezdtem
azt érezni, hogy jó lenne egy kis lélegzetvétel, jó
lenne valami mást is csinálni. Elmentem és jelent-
keztem a seregbe. A sorozáson megkérdezték, mi
szeretnék lenni: pék vagy tengerész? A válaszom
egyértelműen a tengerész volt. Mindig szerettem
volna ugyanis az Adrián eltölteni négy évszakot.
Tengerészgyalogos lettem, tehát nem voltam hajón,
de tisztességgel végigcsináltam a tengerészgárdista
kiképzést. Így lettem Tito gárdájának utolsó gárdis-
tája, mert mindez 1978–79-ben történt, Tito pedig
1980-ban halt meg.
Bár a tisztek nem kérdezték, mi vagyok civilben, volt
egy-két értelmiségi, akik érdeklődtek, akikkel sokat
beszélgettünk, így aztán nem tudtam eltitkolni,
hogy festő vagyok. Előbb-utóbb kiszűrődött. Végül
egy tiszt rákérdezett, és azt mondta, vesznek
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nekem anyagot, vásznat és festhetek. Ezt akkor
már nem is bántam. Brioni szigetén, ahol állomá-
soztunk, akkora műtermem volt, amekkora valószí-
nűleg már az életben sohasem lesz. Kitaláltam,
hogy csináljunk mozaikokat, párhuzamosan pedig
dolgoztam magamnak is, olyan apró műveket ké-
szítettem, amelyeket később el lehetett szállítani.
Rengeteg anyagot biztosítottak a számomra, elké-
pesztő festékkészleteket kaptam, ami pedig nem
volt és kellett, azt beszerezték. A tiszteknek is fontos
volt mindez, mert büszkélkedhettek e munkákkal.
Kisméretű akvarelleket készítettem, ezek nem kizá-
rólag akvarellek voltak, sokkal inkább háromdimen-
ziós képek. Például egy utcakép esetén az utat
tényleg aszfaltból csináltam. A kontrasztokat, kont-
rapontokat, ellentéteket szerettem volna ábrázolni.
Az aszfalt súlyossága az akvarell könnyedségével
szembeállítva rendkívül erős kontrasztot eredménye-
zett – engem pont ez érdekelt. A leheletkönnyű és
a súlyos anyag szembeállítása. Egy egész sorozatot
készítettem belőle. Ezekre a képekre az urbánus mo-
tívumok voltak jellemzők. A cementes-ragasztós anyag
itt-ott megfolyt, ez is különös hatással volt a művekre.
Később kiállításom is volt belőlük Szabadkán.
– Mi jut arról a szóról az eszedbe, hogy POR?
– A porról egyértelműen a gyerekkori nyarak jutnak
eszembe. Ezek a forró, poros nyarak csodálatosak
voltak. Kézbe vettük a port, dobáltuk föl, potyogott
ránk, miközben forró volt. Azzal tusoltunk, mint
a madarak. Az út menti árkokban, mikor megteltek
vízzel, azokban fürödtünk. Játék közben figyeltük.
Innen jött a Színes por, a néhány évvel ezelőtt
megjelent könyvem címe is, amit Sirbik Attila talált
ki. A por ugyanis, amit kézbe vettünk, nem volt
szürke. Abban 10-12 évesen is láttam a színeket.
Ez a szín most is nagyon jelentős számomra, bár
ma már nem nagyon használom festményeken,
arra viszont igen, hogy lealapozzam vele a vásznat.
Ilyenkor ez egy kvázi semleges szín. Erről eszembe
jut egy régi történet. Voltam egyszer egy művész-
telepen horvát naiv festőkkel. Volt ott egy művész,
aki velem szemben ült és egyfolytában okosko-
dott. Már a búcsúvacsoránál tartottunk, amikor
megelégeltem és azt mondtam neki: „Mindketten na-
gyon jó festők vagyunk, csak tudod mi a különbség

kettőnk között? (Erre teljes csönd lett a teremben.)
Az, hogy ha te felraksz a képedre egy szürke színt,
akkor azt feketéből és fehérből kevered ki. Én pedig
a pirosból, a sárgából és a kékből.” Elkezdtek tap-
solni az emberek. Ekkor megnyugodtam, mert ez
egy nagy igazság; én a szürkét valóban mindig
a három alapszínből kevertem ki, feketét abba
soha nem tettem. Ez nálunk már a középiskolában
is alapszabály volt. Feketét használhat az, aki már
nem kezdő. Manapság persze már én is haszná-
lom a feketét, de a mély tónust most is, ahogy
akkor is, a kárminnal vagy a párizsi kékkel érem el.
Fehéret pedig a papír színe miatt nem használtunk
soha és nem használom ma sem.
– Ez a fajta por-élmény kapcsolódik ahhoz, hogy
szívesen dolgozol pasztellkrétával?
– A pasztell az egy különös történet. Az Akadé-
mián harmadévesen választhattunk mestert, és
akkor kezdtünk igazán festeni. Volt akkoriban egy
szabadkai, idős orvos ismerősöm, aki egyébként
gyűjtő volt és műpártoló, érdekelte őt a fiatal mű-
vészek munkássága. Eljártam hozzá vasárnapon-
ként, beszélgettünk, és mindig megmutatta az új
képeket a gyűjteményében. Egy alkalommal azt
mondta, hogy megy Németországba egy hétre, ha
szeretnék, vele tarthatok; Münchenben megnézzük
majd a múzeumokat. Elfogadtam a meghívást,
mindössze egy hétről volt szó. Mire visszajöttem,
az Akadémián már mindenki festett. Nekem nem
volt semmilyen eszközöm hozzá és az volt az ér-
zésem, hogy lemaradtam ez alatt az egy hét alatt.
Átmentem a szemközti boltba, vettem papírt és szí-
nes iskolai krétát. Elkezdtem festeni színes kréták-
kal az aktot. Így történt, hogy ekkor egy életre
elköteleztem magam. Elkapott, megfogott ez
a technika. Olyannyira, hogy ezt követően egész
évben ezzel dolgoztam. Míg a többiek festettek, én
is festettem, csak krétával. Magyarországon a pasz-
tellt úgy kezelik, mint rajztechnikát. Ez hiba. A pasz-
tell a legelementárisabb festői technika. Az altamirai,
a lascaux-i barlang festményei nem rajzok, hanem
festmények, pasztellek. Korom, vas-oxid, valamilyen
okker, egy kis vörös. A pasztell így tulajdonképpen
az első festői technikának tekinthető. Egy évig dol-
goztam az Akadémián a pasztellel és a mai napig
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dolgozom vele. Ha nagyobb méretű képet készítek,
amihez nagyobb lendület kell, akkor olajat és akrilt
használok.
– A pasztell nagyobb szabadságot ad, mint mond-
juk az olaj? Miben érzed másnak a többi techniká-
hoz képest?
– A pasztell maga a tiszta sfumato. Éppen ez
a sfumato az, amiben a Mona Lisa például külön-
bözik más ecsetkezeléstől, mert elérte azt, amit én
is elérek a pasztellel. Nekem ez a sfumato olyan,
mint az embernek a lelke. Van, akinek darabos, van,
akinek légies, könnyed. Nem az volt a szándékom,
hogy az olajfestmény olyan legyen, mint a pasztell,
mert természetesen minden technikának megvan
az elmélete, hogy melyiknek hogyan kell kinéznie.
Ez egyébként szerintem nem igaz, mert nem ez
a fontos, a lényeg az, hogy létrejöjjön a mű. A pasz-
tell rengeteget segített abban, hogy az olajat úgy
tudjam alkalmazni, ahogy ma is alkalmazom.
– Tolnai Ottó egyik írásában „a klorofill festőjének”
nevezett. Mit jelent számodra a zöld szín?
– A zöld szín egyértelműen a természet hatása.
Kötődöm a természethez, nagyon fontos szá-
momra. A természet persze egy tág fogalom, ami-
ben nagyon sok minden benne van, de van benne
a zöldből is. Az én zöldem nagymértékben Lókútról
ered. Ez a zöld csak idézőjelben zöld, csupán any-
nyira, mint amennyire a por szürke. A zöld annyira
zöld, amennyi kék és sárga van benne. Festettem
egyszer egy nagyméretű pasztellt, egy rétet, a fönti
kaszálókat, ahova minden nap mentem Elemérrel1

és a kutyámmal biciklizni. Dúskáltam a színekben.
Nem akartam piros vagy narancssárga rétet, azt
szerettem volna, hogy zöld legyen, de ennek elle-
nére élveztem, ahogy építettem bele a színeket.
Tulajdonképpen ez egy élő valami volt, amit én
elneveztem rétnek. Gyakorlatilag teljesen absztrakt
volt az egész. Belefestettem végül egy farönköt,
ami ezt a tájat reálissá tette. Ez mindig egy biztos
pont számomra, amikor a pasztelleket elkezdem
rakosgatni, teszem egymásra a rétegeket, akkor úgy
érzem, nyakig vagyok a festészetben, az ajkamig

ér a festészet, dúskálok benne. Mint amikor az
ember kimegy a rétre és lefekszik a fűbe.
– Milyen az a táj, amit a legjobban kedvelsz?
– A bácskai táj és a horizont, ami gyakorlatilag egy
vonal, az nem az én világom. Azt a horizontális vo-
nalat a vásznon nagyon nehéz ellensúlyozni. Ezt
az ember úgy tudja ellensúlyozni, hogy húz egy
vertikálisat is, de akkor kereszt lesz belőle, ami szin-
tén nem az én kompozícióvilágom, nem így kom-
ponálok. Nagyon érdekelt az a táj, az a tájkép, ami
kitölti a vásznat még akkor is, ha az nem fekvő,
hanem álló. Hosszasan kerestem és Lókúton meg-
találtam. Méghozzá a saját udvaromban. Itt van
a motívumom, a fűzfa. A fűzfával nem nehéz kitöl-
teni a vásznat. A fűzfa mögött pedig ott van
a hegyoldal. A Bakony ilyen szempontból közelebb
áll hozzám, mint a vajdasági táj, bár ott is megta-
lálom a motívumomat. Ott vannak a napraforgók
például, azzal ki tudom tölteni a vásznat.
– A táj hozott Lókútra?
– Nem a táj hozott ide, hanem Budapest dobott
ki magából. Nem voltunk jóban, a város is érezte,
hogy én ott nem érzem jól magam. Budapesten is
úgy próbáltam élni, mint falun, Összeházasodtam
egy budapesti nővel, akinek volt egy lakása. Fes-
tettem ott is, de bajban voltam, mert otthagytam
a szabadkai műtermet és hiányzott. Próbáltunk az
épületen belül helyiségeket létrehozni, de nem volt
az igazi. Végül eladtuk a lakást és vettünk egy
házat Újpesten. Tetszett a környezet, kertes ház
volt, voltak kutyáink, volt műtermem. Valami mégis
nagyon hiányzott. Egy napon úgy döntöttünk, hogy
elválunk. Eladtuk a házat, én pedig kiraktam
magam elé Magyarország térképét és nézegettem,
hogy hol is szeretnék élni. Baja környéke a vizek
miatt jött számításba, a második a Bakony volt az
erdők miatt, a harmadik pedig a Szigetköz, Moson-
magyaróvár, a természet miatt. Borzavár volt
az első falu, amit megnéztünk, a neve miatt vá-
lasztottam, nagyon tetszett, házat is találtunk, de
végül mégsem vettem meg. Nézegettem Magyar-
polányt, Hárskútat is. Végül a barátom rábökött

1 Sümegi Elemér hegedűkészítő (D.Sz.)
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a térképen Lókútra. Nem ismertük. Megérkeztünk
a faluba, volt ház eladó. Kinyitották a kaput, benéz-
tem az udvarba, és tudtam, hogy ez az. Egy hét
múlva megvettem és leköltöztem.
– Otthonra leltél itt?
– Maximálisan. Nagyon szerettem a házat és a tel-
ket az eredeti állapotában is. Régi kis parasztház
volt, csak az alapokat tartottam meg, a többit át-
építettem. Lókút és ez a ház nekem egy csoda.
– Németh Lajos „természetművésznek” nevezett,
fontos számodra a természet közelsége?
– Nagyon fontos számomra, amit Németh Lajos
mondott. Ezt valójában nem mondta, hanem leírta.
Üzenetben hagyta nekem a szabadkai műtermem-
ben, amikor megnézte a képeimet és én nem vol-
tam jelen. Később találkoztunk és haláláig barátok
is maradtunk.
Nagyon fontos számomra a természet. A kerékpár-
ügy is onnan indult, hogy a kerékpár elvisz a ter-
mészetbe, olyan helyekre, ahova esetleg máshogy
nem juthatnál el. Egy időben Elemérrel minden reg-
gel mentünk biciklizni, akkor is, amikor nem volt
kedvem, vagy neki nem volt kedve. Erdőn, mezőn
csatangoltunk, csodálatos élmény volt. A bicikli a
természet része; nem véletlenül hívják drótszamár-
nak. Oda tartozik, még ha kidobják is és ott rozs-
dásodik, akkor is jobban beleillik a tájba, mint
például egy mosógép.
– A háztető is, ahogy a bicikli, visszatérő motívum
nálad. A háztetőkről nekem mindig a stabilitás, az
állandóság jut eszembe; ami ott változhat, az ma-
ximum a fény. A bicikli ezzel szemben egy állandó
mozgás, az onnan szemlélt dolgok képe is állan-
dóan változik.
– A háztetők Szabadkához kötődnek. Szabadkán
rögtön az első évben kaptam egy műtermet. Egy
jelentős délvidéki festő, író, Sáfrány Imre műterme
állt ott kihasználatlanul. Ő már nem járt föl, beteg
volt, így nekem adták használatra a szabadkai vá-
rosháza harmadik emeletén lévő műtermét. Volt ott
egy elég magas párkányú ablak, amin nem lehetett
kilátni, csak ha az ember felállt egy székre. Kitekin-
tettem onnan és akkor láttam a szabadkai házte-
tőket. Eszembe jutott egy nyugalmazott tanárunk
az Akadémián, aki szintén egy ház felső szintjén

kapott műtermet, ott dolgozott minden nap. Min-
den festményén volt egy forma, ami ugyan szín-
ben, technikában különbözött az egyes képeken,
de mindegyiken jelen volt. Egyszer megkérdezte
tőle egy újságíró, hogy mit jelentenek ezek az is-
métlődő formák? Azt mondta, hogy ő a harmadik
emeleti műtermével kapott egy motívumot is. Ki-
nézett az ablakon és fentről az udvarnak rendkívül
érdekes formája volt. Állandóan ezt a formát fes-
tette. Én is hasonlóan jártam. Szabadkai műtermem
ablakából néztem ki egyszer, és innen jött a motí-
vum, a háztetők. A háztető egy csoda. Elsősorban
dominál benne a piros szín, de az sem baj, ha nem
piros. Másodsorban csodálatosak a formák és
végül a fények. Mindez egy festőt maximálisan ki-
elégít. Ennek örült volna Picasso is, meg Braque is,
mert ez tiszta kubizmus, kínálja magát a ritmikája,
a dinamikája.
Ezt a képet, amit most itt az ablakon kinézve lá-
tunk, egy életen át tudnám festeni, csak nincs ben-
nem hozzá elég bátorság, elszántság, és nem
vagyok nyugdíjas, hogy ezt megengedhetném ma-
gamnak. Itt van a fűzfám, amit én ültettem. A mo-
tívumaimat először megcsinálom magamnak,
aztán festem meg őket. A kenyeret megsütöm,
a fűzfát elültetem, s aztán már csak húsz év kell
ahhoz, hogy kép legyen belőle.
A bicikli pedig gyerekkori dolog. Nagyapám is bicik-
livel járt ki a szőlőbe, ezt én megörököltem. Olyan
mélyen bennem volt, hogy a 80-as évek elején
megálmodtam egy képet. Egy zöld térben, egy zöld
biciklit. Aznap nagyon korán felkeltem, siettem
a műterembe, gyorsan megfestettem. Ez azóta
bennem él, szünet nélkül. Később persze már nem
volt zöld a tér, a szabadkai homoknál kötöttem ki,
amit rálapátoltam a vászonra, különbözőképpen ra-
gasztókkal rögzítettem. Ráraktam a vászonra a kö-
tőszereket, és lapáttal raktam rá a homokot, az
megkötött, majd impregnáltam. Erre jöttek később
a biciklik. Mai napig minden nap biciklizem.
– Van kedvenc napszakod a munka szempont-
jából?
– Az ember érzi a maga munkaritmusát. Délelőtt
dolgozom délig, egy óráig, utána pedig öt órától
éjszakáig.
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– Éjszakai ember vagy?
– Nem vagyok éjszakai ember, de úgy érzem,
hogy a fontos dolgok inkább délután történnek, va-
lamikor 5 és 8 óra között. Nagyon szeretem például
a teIet. Itt Lókúton voltak olyan elementáris telek
széllel, hófúvásokkal, amelyek szépséges formákat
hoztak létre. Mindehhez jött a semmihez sem fog-
ható csend és nyugalom. Volt, amikor úgy befújta
a hó az ajtót, hogy a kutyámat csak úgy tudtam ki-
engedni, hogy lépcsőt ástam neki a hóba. Ilyenkor
ő is nagyon örült, mert tudta, hogy akkor és ott va-
lami különleges dolog történik. A két-három napos
lókúti hó-elzárások csodálatosak voltak. Nekünk itt
megvolt mindenünk, én nyugodtan dolgozhattam,
ő közben aludt. Akkoriban éjszakai típus voltam,
mert maximálisan élveztem, hogy a kályhában ég
a tűz, a kutyám alszik mellette, én pedig dolgozom.
Nem tudom pontosan mi a boldogság, de akkor
nagyon közel éreztem magam hozzá. Tudtam, meg
kell jegyeznem azt a pillanatot, mert ha létezik
olyan, hogy boldogság, akkor ez az.
– Mit jelent számodra a szépség?
– Ez egy nagyon fogós kérdés. Szeretem a defor-
mitásokat, az ideálistól eltérő méreteket. Ez így van
a természetben is. A szépség számomra talán
leginkább valami eltérő, ami nekem valamiért tet-
szik. Nagyon nehéz megmagyaráznom például,
hogy nekem miért tetszik a bicikli. Valószínűleg
azért, mert van benne erő. Benne van egy pers-
pektívában, és amikor ránézek, nem két ideális kört
látok, hanem két ellipszist. Így is szoktam megraj-
zolni, soha nem két kört rajzolok. Az ellipszis
nekem érdekesebb, nagyobb számomra a vizuális
kisugárzása, mint két ideális körnek.
– Ki segített abban, hogy megtaláld a saját han-
godat?
– Azt hiszem senki. Ebben nem is tud segíteni
senki; azt vagy megtalálja az ember maga, vagy
nem. Valószínűleg ez kicsit szerencse kérdése is.
Sok tehetséges ember van, akik kóvályognak
s aztán elkallódnak. Picasso például óriási hatással
van rám, de nem a stílusa, hanem sokkal inkább
az életmódja miatt. Az, hogy mennyire élt a művé-
szetnek, és ahogyan tette mindezt, az engem le-
nyűgöz. Szeretnék úgy élni, mint ő, de nincs

mindenkinek olyan szerencséje, hogy megteheti. Jó
időben jó helyen volt. Nekem ez nem sikerült.
– Szabadfoglalkozású művészként meg lehet ma élni?
– Úgy látszik, hogy meg, mert itt vagyok és több
mint 30 éve élek így. Mégis azt mondtam a múltkor
egy művésztelepen a fiatal kollegáknak, hogy jól
gondolják meg, mit szeretnének csinálni, mert ha
most kezdeném, akkor nem mernék belevágni. De
nekem már nincs választásom. Végig kell csinál-
nom úgy, ahogy van, akármilyen nehéz. Soha nem
foglalkoztattak annyira az anyagiak, hogy amiatt
kellett volna szenvednem, hogy nincsenek bevé-
teleim. Az ember az én koromra megtanul pénz
nélkül is élni, mert már nem kifelé él, hanem befelé.
Gyűjtővé válik, odafigyel rá, hogy legyen elég
vászon és festék, amivel dolgozhat; mostanra
ezekből annyi összegyűlt, hogy életem végéig
tudok dolgozni. Így vagyok a könyvekkel is. Már
nem merek bemenni könyvesboltba, mert nem
tudok könyv nélkül kijönni.
– Szívesen olvasol?
– Nagy olvasó vagyok, nagyon fontos számomra
az irodalom. Gyerekkorom óta, a képregények óta
szeretek olvasni. A különbség az, hogy a képek
most már a fejemben születnek meg. Szeretek
olvasni akkor is, ha úgy érzem, hogy valami prob-
léma van, akkor is, ha kényeztetni szeretném
magam. Ilyenkor bekapcsolom a Bartók Rádiót és
megtalálom hozzá a megfelelő könyvet. Sokat
olvasok, de sem a könyvek a címét, sem az író
nevét nem jegyzem meg. Az érdekel, hogy ben-
nem mi van, milyen képek alakulnak ki bennem az
olvasás során, hogy hol van az íróval valamilyen
szenzibilis közös fonál. Imádom a könyveket, körül
vagyok véve velük, körülbástyázva, és ezek a bás-
tyák nagyobb biztonságot jelentenek számomra,
mint a várbástyák.
– Az 1980-as évek végén készült el a Vajdasági
íróportrék című, Penovác Endrével közös köteted,
mely harminc vajdasági író portréját mutatja be.
Honnan jött az ötlet?
– 1987–88-ban az Újvidéki Fórum Nyomda és
Könyvkiadó igazgatójának, Bordás Győzőnek volt
az ötlete, hogy jó lenne egy ilyen kiadványt meg-
jelentetni. Mivel én rendszeresen csináltam már
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Kert filagóriával. 1999

Tájkép misztikus tárggyal, 1999
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Cipó, 2014

Magyar vizsla I.,
2014
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akkor is portrékat, elvállaltam. Finom tusrajzokat
készítettem. Penovác Endre kollegámmal leültünk
és megbeszéltük, hogy ő is készít néhány portrét.
Kialakult egy anyag, amit a Petőfi Irodalmi Múze-
umban mutattunk be 1993-ban. Az elkészült kiad-
vány mellett kiállításon is. Portrékat állítottunk ki,
a nagy teremben pedig nagyméretű festményeket.
A portrékat azóta elajándékoztam, a még élő írók-
nak odaadtam a képeket.
– Volt-e nagyon emlékezetes kiállításod?
– Az én kiállításaim nem különlegesek. Bár most,
hogy gondolkozom, mégis volt egy igen emléke-
zetes kiállításom, csak attól függ, melyik oldalról
nézzük a kérdést. Egy jóakaratú barátom megszer-
vezett nekem Egerben egy tárlatot. Elvittem
az anyagot, gyönyörű volt a kiállítóterem, segített
a megnyitó szervezésében, többek között meghí-
vott egy fontos délvidéki politikust is. Pénteken dél-
után 17 órakor volt a megnyitó, s mi ott álltunk
a teremben és vártunk. Senki nem jött el a kiállí-
tásra. Egyetlen egy látogató sem. Minden kiállítá-
somra jöttek érdeklődők, akár Szabadkán, akár
Veszprémben volt, például a Mestermű Galériában
vagy Herenden. Kérdeztem a hölgytől, aki szervezte,
hogy küldtek-e ki meghívókat, van-e valami propa-
gandája a kiállításnak? Azt válaszolta, hogy igen,
de péntek lévén a főisko-
lások már hazamentek.
Nem készítettek még egy
üveg ásványvizet sem.
Elmentem, vettem bort,
hoztam pogácsát, feltá-
laltuk. Egyszer csak jött
egy osztály, általános is-
kolások, gyorsan megkínál-
tam őket, ettek pogácsát,
ittak szörpöt és elmentek.
Ez volt a megnyitó. Ilyen
élményben azóta sem
volt részem.

– Milyen terveid vannak a közeljövőben? Hol lát-
hatjuk legközelebb a képeidet kiállításon?
– Éppen most állítom össze az anyagot, november
14-én Baján, a Kultúrpalotában nyílik tárlatom, egy
nagyon szép kiállítótérben. Nagyobb méretű képe-
ket is ki tudok majd állítani, és viszek kisebb méretű
dolgokat is. Kicsit komolyabbnak tűnik a szervezés,
mint az egri. Bajával régóta fontos kapcsolatom
van, ott élnek a barátaim is, a bajai kórház sebész-
orvosa és a felesége. Ők egyrészt barátságból,
másrészt érdeklődésből támogatják a munkássá-
gomat, például ők az egyik szponzorai a Színes por
című könyvemnek. Komoly képzőművészeti gyűj-
teményük is van. Kiskunhalason pedig októberben
kellene csinálni egy kisebb kiállítást, mert Kiskun-
halas és Szabadka között kapcsolat van, többek
között biciklis kapcsolat. Egy szervezett program ke-
retében 50-en jönnek majd biciklivel Szabadkára,
s onnan mennek vissza 50-en Kiskunhalasra szin-
tén biciklivel. Ennek kapcsán természetesen nem
tudtak megkerülni engem sem, s így vállaltam,
hogy ott is kiállítok.
– Mit is kívánhatnék mást, mint sok látogatót, sok
érdeklődőt a kiállításokhoz!

(Lókút, 2014. augusztus)

Fekvő bicikli, 2000


