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Amit a könyv (Nagybányától Picassóig) hátlapján
az ismertető szöveg impozánsnak nevez, azt nyu-
godtan nevezhetjük elképesztőnek, ha a kifejezés
nem is olyan veretes. Szakolczay Lajos irodalom-
és művészetkritikus legújabb könyve megközelíti
az ezer oldalt, rendkívül érdekes névmutatója pedig
25 oldalt tesz ki, amely közel kétezer nevet tartal-
maz! Hogy szellemileg súlyos könyv, azt olvasásá-
ból érzékeljük, de hogy fizikailag is, azt a mérleg
jelzi: majd másfél kilós a kiadvány, pedig nem
album, nem nagyméretű, hanem csak A/5-ös for-
mátumú. Fizikai súlyánál fogva „ágyban, párnák
közt” nem is lehet olvasni. Rendesen asztalhoz
kell ülni, s a könyvet magunk elé kell tenni… S
bár a mű döntően képzőművészettel (iparművé-
szettel, fotográfiával) foglalkozik, képi illusztráció
egy sincs benne (ha csak a borítón látható Deim
Pál festményt nem tartjuk annak), mégis a vizuális
világról egy betűtenger ad számunkra tudósítást.
Maradva a példázatnál, ez a tenger jellemzően
szelíd, a viharok elkerülik, viszont messze lehet
rajta tekinteni és nagyon mélyre lehet látni…
Szakolczay Lajosról ismert sokrétű művészeti érdek-
lődése. A szellemi élet leginkább irodalomkritikus-
nak, irodalomtörténésznek tartja, de köztudott kie-
melkedő érdeklődése a zene, a komolyzene iránt,
s nagy elmélyüléssel foglalkozik színházi kérdé-
sekkel, évtizedek óta elemzője a képzőművészet-
nek. Úgy tűnik, hogy figyelme fókuszában a kortárs
művészet áll, s ez leginkább igaz képzőművészeti
érdeklődésére. Szakolczay rendkívül szívós kiállí-
tásnéző, s elemzőkészsége, precizitása kivételes.
Ezért is tettük fel a címben az első kérdést, mely
szerint írásai nem esszék-e? Mert jellemzően nem
kritikák abban az értelemben, hogy az adott ese-
mény pozitívumai mellett nem enged meg magá-
nak negatív jelzőket (illetve csak ritkán!), s abban
az értelemben, hogy elemzései nem annyira művé-
szettörténeti indíttatásúak, hanem inkább szemé-

lyes ihletésűek, bár – erről később még szó lesz
– mégis csak művészettörténetté válnak. Ugyan
nyugodtan állíthatjuk írásai tudományos értékeit is,
de azok inkább sajátosan szépírói teljesítmények
(is). Egyfajta szubjektív hitelesség lengi át írásait,
s ezek az esszéhez közelítik gondolatait, veretes
gondolatmeneteit. 
A másik – címben feltett – kérdés kissé szemtelen.
Hiszen nyilvánvaló, hogy ez a kiadvány nem lexikon,
hiszen senkiről nem tartalmaz rendezett adatokat,
tényeket, információkat, sőt a művészi életútról is
ritkán olvasható eszmefuttatás, ám egy-egy művész-
ről közzétett ismeretanyaga mégis olyan jellegű,
mely tovább hasznosítható bárki számára, fontos
adatokkal, tényekkel. Esszékötet hát Szakolczay
Lajosé? Igen is, meg nem is. Lexikon-jellegű írás-
tömege? Természetesen inkább nem, mint igen, de
nélkülözhetetlen ismereteket tartalmazó karaktere
miatt hordozza az ilyen típusú kiadvány jellegze-
tességeit (is). Ám a kitűnő névmutatóból folyama-
tosan és hihetetlen pa no ramikussággal szerezhe-
tünk ismereteket a – jellemzően – kortársunkként
működő művészekről. Ugyanakkor a szerző írásai
– már említettük – igen személyesek is tudnak
lenni, bár – és ezért térünk erre vissza – szinte
mindvégig érzékelhető egy objektív távolságtartás,
akár egy művész személyéről, akár valamely művé-
szeti ágról vagy műtárgyról, esetleg művek együtte-
séről van szó. Írásainak műfaja tehát köztes, amit
az is jelez, hogy azok jelentős része – kis változta-
tással – megnyitó beszédként hangzott el (bár erre
nincs konkrét utalás), de itt a könyvben elemzésként,
ismertetésként jelenik meg. A kortárs magyar művé-
szet iránt érdeklődők figyelmét (mint például e sorok
írójáét) csak felkelti, hogy foglalkozik csoportos kiál-
lításokkal és egyéni bemutatókkal. Az egyéni kiállí-
tások esetében sokszor szuggesztív művészportrét
is ad. Személyes ízlése vonzalmait jelezheti az,
amikor egy művészről több írása is olvasható. Így
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tér vissza többször is például Aknay János, Somogyi
György, Kárpáti Tamás, Sulyok Gabriella, Csík -
szentmihály Róbert vagy – ami külön öröm – a mél-
tatlanul árnyékban lévő Halmy Miklós kiállításaira.
Igen rokonszenves, hogy érdeklődése nem szűkül
le csak egy-egy generáció iránt. Fiataloknak nevez-
hető alkotókkal éppúgy foglalkozik, mint már elhuny-
takkal, idősebbekkel. Könyve és ízlése szellemi cse-
megéje az, hogy már befutott, díjazott, jeles
mesterekkel éppúgy foglalkozik, mint a pályakez-
dőkkel, vagy olyanokkal, akiket eddig elkerült a nyil-
vánosság öröme, a nyilvánosság tekintélye. Az is
figyelemre méltó, hogy – mint jeleztük – jellemzően
a magyar művészet és a magyar művészek kérdései,
kiállításai foglalkoztatják, azonban egy-két esetben
kitekint, visszatekint, s ez színesíti, összetettebbé
teszi mondandóját. 
Könyve indítása például éppen nem magyar vonat-
kozású, hiszen külföldi utazásai tapasztalatai,
benyomásai nyomán ír Noldéről, Picassóról, Du -
buffet-ről, s később olvasható egy atmoszferikus
írása római benyomásairól, de a „fősodor” a magyar
művészet. Hatalmas anyagát nyolc nagy fejezetre
osztotta. Találó címmel (Élő holt) a már elhunyt
jeles mesterekkel foglalkozik. Itt olvasható a könyv
kevés interjúja közül az egyik (s amely valószínűleg
a könyv legrégebb keletű írása, ugyanis a szerző
1981/83-ra datálja), méghozzá az akkor 75 éves
Korniss Dezsővel. Az írás kivételes élmény. Jól jelzi
a fiatal Szakolczay érdeklődését, tájékozottságát,
s – még majdnem 35 év után is – izgalmas, újnak
tűnő Korniss képet tár elénk. Magam a szerző
helyében közzétettem volna egy kis visszaemlé-
kezést is az interjú megszületésének körülménye-
iről. Ugyancsak történelmi jelentősége van
a Mészáros Dezsővel, a nyolcvanas évek elején
készített beszélgetésének, s az ekkoriban írt, Balogh
Jolán művészettörténészről szóló portréjának.
A Csoportlélektan című egységében a csoportos,
kollektív kiállítások tapasztalatait összegzi. Tán az itt
olvasható 1997-es Olaj/vászon című kiállításról,
akkor keletkezett írásában leljük fel pregnánsan
indulatait, de itt sem vitriolba mártott tollal, csak
az irónia egészséges eszköztárát alkalmazva.
Ugyanez mondható el az 1995-ben Helyzetkép

címmel megrendezett kortárs magyar műcsarnoki
szobrászati kiállításról írtakra is. A sejtektől a duókig
című részben jellemzően két művész közös kiállí-
tásáról számol be, de itt tudósít családi kiállításról
(Csíkszentmihályiak) is. A Paletta, majd a Vonalháló
című fejezetek nyilvánvalóan előbb festők, majd
grafikusok kiállításaival foglalkoznak, majd követ-
kezik a Vonalkód című rész, amely különösen közel
állhat a szerző szívéhez, hiszen irodalom és kép-
zőművészet sokféle kapcsolatrendszerét elemzi.
Ezt követi egy-egy kisebb fejezet, melyek szobrá-
szati, kerámia, üveg, textil, majd végül fotó-kiállítá-
sokhoz kapcsolódnak, s végül a kötetet két
nagyobb esszé és három könyvrecenzió zárja.
Az esszék egyike a hit és erkölcs jelenlétét kutatja
a kortárs magyar irodalomban, művészetben,
a másik szintén kortársi kérdésekkel foglalkozik,
nevezetesen a magyar művészetben egyre erősödő
szakralitás jelenlétét kutatja. Három, könyvekkel
kapcsolatos írása szinte jelképes. Az első Barcsay
Jenő önéletírását járja körül, a második Novotny
Tihamér tanulmánykötetével foglalkozik, a harmadik
pedig egy művelődéstörténeti kiadványt köszönt
(A névjegy története). 
A Nagybányától Picassóig adatolása nagyon alapos.
A szerző jellemzően a kilencvenes évek közepétől
e század első évtizedének közepéig sorjázta váloga-
tását, kivéve egy-két (már hivatkozott) korai írását.
S ugyan tudjuk – mert sok helyen olvashattuk ezen
írások nagy részét –, hogy sok elemzése megjelent
a magyar sajtóban, az hiányosság, hogy a könyv nem
tájékoztat a korábbi megjelenések helyéről, idejéről,
s így nem tudjuk meg, hogy melyik írás első közlés és
melyik jelent meg már korábban valahol másutt. 
Szakolczay Lajos a szakralitással foglalkozó emel-
kedett írásában fogalmaz így e – töredékként idé-
zett – mondatrészben: „Nem művészettörténetet
írok, de nem is pontos eseménysort…, hanem
számomra fontos szempontokat emelek ki (egy kis
megengedéssel, szubjektív módon) egy-egy élet-
műből”. Nos, ez az egész kötetre igaz, azzal a bőví-
téssel, hogy ez a mű nélkülözhetetlen forrása lesz
e kor kutatói, e kor képzőművészete iránt érdeklődő
személyeknek. Így tehát mindez maga a művészet
története is.
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Ezen írásban nagy örömmel említettem a szerző
Korniss Dezsővel készített interjúját, amelyet a nagy
művész 75. születésnapja alkalmából készített. Nos,
időközben eljött az idő, hogy Szakolczay Lajos is
betöltötte 75. életévét. Egy biztos: vele is kell egy
nagy interjút készíteni… Könyvét és őt is köszöntjük!
(Szakolczay Lajos: Nagybányától Picassóig. Bp.,
2015. Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút Kiadó.)

Faragó Laura

Szakolczay Lajos és Wehner Tibor


