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"A Szép az, ami a helyén van"
EGY RÉGI BESZÉLGETÉS A 100ÉVE SZÜLETETT MOLNÁR-c. PÁLLAL

Megállíthatatlanul múlik az ido. A hetvenes években Battony~n a középiskola
igazgatója voltam. Gyakran láttunk kedves vendégeket Budapestrol. Ok rendszerint az
iskola vendégházában szálltak meg. Egy ilyen alkalommal két kiváló egyéniség is szál-
lást kapott nálunk, a festomuvész Molnár-C Pál és az író Féja Géza. Méltó beszélgeto-
partnerei voltak egymásnak. Szellemi frissességük akkor nagy hatással volt rám. Fel-
kértek, hogy a Békési Élet "Látogatóban" rovatába készítsek interjút Molnár-c. Pállal.
E beszélgetés egy része meg is jelent a folyóiratban, 1980-ban. Hogy jól megjegyezzem
mindazt, amit MCP mond, a középiskola igazgatói irodájában magnetofonszalagra vet-
tük ezt a beszélgetést. Nem sejthettem, hogy beszélgetésünk az utolsó interjúk egyike
lesz. A felvételt "kölcsönadtam" a Külügyminisztériumnak, akik ígérték, hogy labora-
tóriumukban "feljavítják" a meglehetosen halk szöveget. Sajnos, a hangszalag nem
került vissza hozzám, így további sorsáról nincs tudomásom. Nem az egyetlen fontos
dokumentum volt ez, amely MCP hagyatékából mintegy "elkallódott". Az 1993-ban
elhunyt Vámos Imre újságíró hagyatékából azonban megkerült ennek a felvételnek
a teljes gépelt szövege. Nem sejthettem, hogy egykori kedves ismeroseim közül ma
már egyik sem él. Kötelességemnek érzem a beszélgetés teljes - olykor az élobeszéd ter-
mészetességébol fakadóan egy kissé hibás - szövegét az alábbiakban közreadni.

*

TAKÁcs LÁSZLÓ:A Békési Élet "Látogatóban" címu rovatába készül ez a beszélgetés
Molnár-C Pál festo muvésszel. Magát a "látogatóban" kifejezést egy kissé pontatlannak ér-
zem. Nem mi látogattunk el Molnár-C Pál festomuvész budapesti Ménesi úti mutermébe,
hanem ennél kellemesebb élményben van részünk. Molnár-C Pál látogatott haza, szülo-
helyére. Ez alkalomból kérjük meg, valljon nekünk munkásságáról, muvészetérol, életérol és
terveirol. Tisztelt Molnár-C Pál, a csepeli Iskolagalériában nemrég megnyílt kiállítása ap-
ropóján a Magyar Rádió interjút készített Önnel. Az adás így kezdodött: "Megnyílt a 86 esz-
tendos Molnár-C Pál festomuvész kiállítása Csepelen. " Ezt követoen Ön JUttalos lelkesedés-
sel és hevülettel beszélt életpályájáról. Kérem, mondja el véleményét arról, hogy az életkor és
a muvészi törekvések hogyan függnek össze egymással? És megkérdezzük azt is: hogyan tu-
dott ilyen JUttal maradni? .

MOLNÁR-c. PÁL:Azt kérdezi, hogyan tudtam úgymond ilyen fiatalos maradni?
A muvészet idotlen. S akik "csinálják" azok is idotlenek. Nincs koruk. Legfeljebb
"idétlenek", mon?om zárójelben. Rafaello az o 34 évével egykorú Tiziannal, aki állító-
lag 99 éveslett. Allítólag- mondom -, mert kisült, hogy csak89 évesvolt. De mind-
egy, tÍz év ide vagy oda! A muvész korát életmuvével mérjük. De még ez az álláspont is
irreális, mert különben én, a becslésem szerint 3500 festményemmel bibliai, matuzsá-
lemi korú lennék, ez viszont képtelenség! Marad válaszként a jó öreg Csók bácsi bölcs,
tréfás válasza 96 éves ünneplése alkalmából. Mi egy ilyen hosszú élet titka? - kérdezte
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a szerkesztó. A feledékenység - mondta az öreg. Elfelejtettem 20 éves koromban fel-
akasztani magam. Ez rám is áll. Megszámlálhatatlan alkalmam volt meghalni. Több-
ször meg is jövendölték. Sokan kívánták is. Három világégés is kínálkozott, kortár-
saimból már csak én élek, pedig én voltam közöttük a leggirhesebb. Ki tudná, hol
a kérdés nyitja? Talán, hogy "csalánba nem üt a ménkú"!

- Kérjük, beszéljennekünk battonyai, mezohegyesi,Békésmegyei kapcsolatairól!Ho-
gyan tükrözodik a szüloföldaz Ön muvészi munkásságában?

- Hogyan tükrözodik munkásságomban a szüloföld fogalma? Bejártam a fél vilá-
got, és mindenhonnan hazajöttem. Mindenhonnan szívtam egy csipetnyi nektárt.
Hogy életem "lépesmézében" mennyi van Párizsból, Svájcból, Itáliából, Ausztriából -
ki tudná megmondani? Mindenütt jó volt, de a legjobb volt festeni. Nem szakosodtam.
Ezermester lettem. A "battonyai jégverést" két éve festettem meg, ahogy visszaemlé-
keztem a távolból. A mezohegyesi ménesben tíz évvel ezelott festettem tanulmányokat
a helyszínen. Tomp'apusztán fasorokat, a majori cséplés szagát is, meg porát is még az
orromban érzem. Álmaimban csódörröhögést hallok még ma is. Kereszteket olvasok a
tarlón, acatolok cukorrépaföldeken, zötyögtetem magam a szekér saroglyájában. De
minek mindezt megfesteni? Vagy érzodik a képeimen, vagy nem. Inkább azt lenne jó
tudni, hogyan festenék, ha nem Tompapusztán születtem volna? Ezt ne is kérdezzük,
úgyis hiába. NeII?-."b~tt~!l:r.ául",nem "mezóhegyesül", nem "párizsul", nem "rómaiul"
festek, hanem MOCOPOUL. (Elnézést kérek.)

- Önt a háború elott Battonya díszpolgárává választották. Mit jelentett ez akkor, és

mit jelent ma Önnek? Kapcsolata meglehetosen laza volt szülohelyével. Az utóbbi idoben
azonban egyre surubben látogat - ha szabadígyfogalmaznom - "haza". Személyesen is, meg
képeivel, alkotásaival is. Mi ennek a magyarázata?

- Battonyai díszpolgárságom. Nos, 1945 után Battonya számára "megnullásod-
tam". Nem vettünk egymásról tudomást. Ez a gyepú-sors. Battonyát "beírtam" a világ-
lexikonok legismertebb köteteibe. Londontól New Yorkig, Rómától Leipzigig Batónia
nevét az M betunél bármely lexikonban feltalálhatják. Bizonyítani tudom. De évtizede-
kig ki tudott errol Battonyán? A gyepú téli álmát aludta, s minek zavarni? Csak Puja
Frigyes ásónyomán kerültem megint felszínre. De most sem késo még. Ezt is meg-
értem. A szenteket is csak haláluk után avatják szentté. Ehhez képest engem még éle-
temben bebalzsamoznak.

- Kérjük, kedves Molnár-C Pál,fogalmazza meg számunkra muvészi hitvallását, és
mondja el véleményét mai képzomuvészeti életünkrol!

- Soha annyit nem írtak és nem beszéltek képzómúvészetról, mint manapság.
Soha annyi meddo vita nem emésztett papírt és idot, mint mostanában. És soha ennyi
tévelygés és elvi szembenállás nem volt, mint ma. Itt valahol valamilyen hibának kell
léteznie! Egyébként látszatra minden a legnagyobb rendjén van. Van "szanálás", van
vizuális kultúra, van formatervezés, van ideológiai demokratikus irányító felsószerv,
van államilag gazdagon dotált, fényuzo kivitelú muvészeti szaklap, "A MUVÉSZET".
Van állami mecenatúra, van képcsarnok, vannak országos és városi szalonok, melyeket
nagy mestereink neve fémjelez. Van milliós táblaképvásárlás, rendszeres heti zsúrivel.
Ezek után ki merné állítani, hogy nincsen Magyarországon múvészetpártolás? Ki mer-
né azt állítani, hogy a muvészet mostohagyermeke a társadalomnak? Ezenkívül annyi
a muvészettörténész, hogy idestova minden muvészre ketto is jut belolük. A tájékozta-
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tó szervezet tehát több mint boséges. És mégse tudjuk, "hol az olló?" Nincs itt valami
földcsuszamlás? A muvészetkedvelo, sot rajongva lelkesedo közönség néha már anyagi
lehetoségeit is próbára tévo módon mecénáskodik. Vannak szenvedélyes gyujtoink,
s mindezek ellenére az érdeklodok széles körei ide-oda imbolyognak kiállításról kiállí-
tásra, eloadásról eloadásra, tanácstalanul, hitükben meginogva, reményükben csalatkoz-
va távoznak. Felmerül bennük a kétely, vajon egyáltalán van-e "olló"? És itt merül fel
bennünk is a kétely: Vajon nem a fölényeskedo szakirodalom vonható-e felelosségre?
Ingoványosok a mai képzomuvészeti állapotok. Vajon van-e egyértelmu és megbízható
értékítélet? Elfogulatlan rangsorolás és sorrendiség? Meg merjük mondani: ezek tekin-
tetében a szemlélet kaotikus! Anélkül, hogy szándékom lenne megsérteni a szakmát,
szeretném rábírni a muvészettörténet "doktorisszimuszait", lássák végre be, az o szere-
pük tulajdonképpen szekunder. Mert hisz nélkülünk, muvészek nélkül mivel is fog-
lalkoznának? Meg vagyunk gyozodve, a kérdésben lojális megegyezésre juthatnánk, ál-
dásos egyensúly és termékeny összmunka alakulhatna azért ki. Lemorzsolódnának a
"súrlódások" és csak az igazán elhivatottak maradnának az arénában. Akikkel könnyu
lenne az együttmuködés, tisztázódnék a felismerés, hogy a muvészetet nem lehet köny-
vekbol sem megtanulni, sem megtanítani. A muvészet muvelet. Hangsúlyozom: "Mu-
velet", s ez nem helyettesítheto elméletekkel! Legyenek azok mégoly "elmések" is.
A legragyogóbb elemzés is csupán röppentyu, mely felcsillan, de azután bizonyos ma-
gasságban szappanbuborék módjára pukkan el és nyomtalanul elenyészik. Ennél még
egy gyarló mualkotás is többet jelent. A közönség tétova imbolygása, elbizonytalano-
dása megszunnék abban a pillanatban, mihelyt tisztán látná, hogy a sorrendiséget nem
szabad a visszájára fordítani. Kezdetben van a muvész, és csak azután következik az
elmélet. Elsonek a muvész lép egyet, s ha egyáltalán van magyarázatra szükség, jöhet
utána az írástudó. Végsosoron mi, muvészek a közönség pártján állunk, muveinken ke-
resztül csakis mi irányít hatjuk oket a helyes útra. És ezt felelosségünk teljes tudatában
tesszük. Létünk két síkon bonyolódik fele-felerészben. Az egyik az álom, a másik az
ébrenállapot közege. Mindenki álmodik, de kérdezem, kérdezted-e valaha, mi az össze-
függés soha nem látott tájak, házak soha nem létezett lakói és saját magad között? Pe-
dig olyan otthonosan érzed magad e sehol sem létezo, de mindenütt lehetséges világ-
ban, mintha mást nem is ismerné!. Nem törodsz azokkal sem, hogy az emberekkel itt
találkozol, mind megannyi közeli ismerosöd, s egyszerre vagy velük azonos. Hol te vagy
ok, hol ok meg te. Minden esemény természetes, minden történés meggyozo és magá-
tól értetodo. És milyen csodálatos, hogy fájdalmad van, mert az is lehetséges, hogy soha-
sem halsz meg! Leggyötrelmesebb kínodból is van kiút, és ébredéskor minden semmivé
válik. Megjelenik a "logika", ez a könyörtelen cenzor, az irgalmatlan revizor.

- S akkor az Ön kifejezésével élve, hadd kérdezzem meg: tulajdonképpen hol látja az
"ol/ót" Molnár-C Pál?

- Itt van valahol az olló, illetve gondolom, hogy itt található. És még itt szegodik
hozzá a muvész. Karolj bele, és bízd magad rá! Ha festmény elé állsz, ne az értelmeddel
közelíts hozzá, érzelmeiddel állj vele szemben. Ne a logika legyen az iránytud, mert
keresztrejtvényeket kell megfejtened. Nem matematikai egyenleteket kell megoldanod,
és nem esetleg hibásan betáplált komputer-rejtelmekkel beérned. Bízd magad választott
muvészedre, o tudja és ismeri a biztonságos átkelohelyeket, nem vezet - kicsikét gon-
dolkoznom kell - ingoványos léptek felé, lápok felé, amelyek fölött tünékeny lidérc-
fények villóznak. O egy álomvilág nagykövete, irányításával elérheted, sot át is lépheted
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a horizont vonalát, áthaladhatsz szivárvány égszínu hídja alatt, és utolérheted a délibáb
tündérvilágát, tündérországát. De hallga - egy visszhang a távolból: Komámasszony,
itt az olló!

- Nagy figyelemmel hallgattamfejtegetését.De örülnék, ha terveirol is beszélneegy
keveset.

- Hát igen. Azt mondja, terveimrol? Nézze: festeni nekem érzéki gyönyört je-
lent. Élnem csak addig érdemes, amíg ezt tehetem. A be nem következo száz évre is
lenne mit festenem. Csakhogy az élet rövid, a mlivészet viszont örök.

- Engedjen meg egy nem szokványos, de a muvészet lényegével - úgy érzem - össze-
egyeztetheto,játékos kérdéstis:mit kérdezneMolnár-C PálMolnár-C Páltól?

- Hát valóban mulatságos, de nem rossz kérdés! E kérdésre kérdéssel vagyok
kénytelen válaszolni. Azt kérdezem: Hiszed-e te MÖCÖ Pál, hogy nem hiába éltél?
Amennyiben a több ezer mlibol, amit összefestegettem, van akár egy is, amelyik re-
meknek számít, hihetem, hogy nem éltem hiába. Ne csukd le, mert most meg én kér-
dezek toled valamit, vagy inkább mondok neked valamit. Nézd komám, nagyon örülök,
hogy ilyen fertelmes és intelligens kérdéseket tettél fel nekem. Ezért ne dicsérj, ha eset-
leg jól válaszoltam, mert jó kérdésekre csak jóllehet válaszolni!

- Hadd tegyem még hozzá viszont - és ezt nem pusztán udvariasságnak szánom -,
hogyjó életmurol csak ilyen szépenlehet beszélni.Nagyon szépenköszönjük Molnár-C Pál-
nak e beszélgetést.Olyan szépgondolatokat mondott el Pali bácsi, meg Imre is, hogy nem
maradhatnak meg egyhangszalagon.javasolom, hogybeszélgetésünketkötetlenülfolytassuk.
Imre, te voltál az elso"szónok", így tégedillet a szó.

VÁMos IMRE:Azt szeretném kérdezni, Pali bátyám, milyen érzésvolt ma megtekin-
tened azt a házat, amelyet a településbocsátrendelkezésedre?Életmuved átfogó részét ter-
vezzük e házban megorizni, s nagyon reméljük, a következo években, évtizedekben itt foly-
tathatod majd alkotói tevékenységedegyrészét.

- Hát jól van, Imrém! Te javíthatatlan tisztelom. Nem is tudom már, mit mond-
jak egyszer, hogy végre kiábrándulj belolem? De bízzuk az idore! Majd eljön annak is
az ideje. Nekem ugyanis vannak "lemezeim", mindig azokat teszem fel, és félek, hogy
olyan ismétlésbe bocsátkozom, felteszem ugyanazt a "lemezt", amelyet egyszer már
elmondtam neked. És rájössz, hogy ahányszor felteszem, mindig másképp szól. Na
most, hogyan fogsz te eligazodni? Te szerencsétlen! No de komolyra fordítva a sZÓt:
tényleg, mikor ma eljöttem ismét Battonyára, ahogy Laci ezt imént is olyan kvázi-
nosztalgiával említette, hogy is van az, hogy Pali bácsi olykor-olykor ellátogat Batto-
nyára? Van egy kis szemrehányás is ebben az "ellátogat"-ban, érzem kérdésében, attól
fél, hogy megszakadt kapcsolatom szülohelyemmel. Hát tulajdonképpen nem szakadt
meg, csak amint az elobb is említettem, az volt az érzésem hosszú évekig, hogy Batto-
nya megfeledkezett rólam, vagy megtagadott. Én nem tudhatom, és nem is nézek en-
nek utána. Fo, hogy a vége jó, és minden jónak tekintheto, aminek a vége jó. Amikor
közelebbrol megnéztem a kiszemelt házat, amelyre azt mondhatnám, majdnem olyan,
mintha annak idején erre a célra épült volna. Hogy egyszer majd Battonyának egy
ilyen esen~o nagy fia (amilyennek itt kikiáltanak Battonyán) itt telepedik le az ó élet-
mlivével. Es megnéztem a homlokzatát is az épületnek. Ha ezt majd fehérre fogják me-
szelni, vagy világosra, akkor tényleg olyan külzetet, olyan aspektust fog kapni, ami az
én úgynevezett neoklasszicista irányomnak majdnem megfelel. Az a kis tümpanon-
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szeru dísz a homlokzaton, amely az utcára néz, az meg egyenesen hízelgo a számomra.
Amikor a belso teret is a tervezo épÍtészno ismertette velem, igazán szebbet és jobbat,
mélt6bbat el sem tudnék én képzelni. Még álmomban sem mernék, pedig nagyon sze-
retem az álmot. Movészetemben gyakran vissza-visszatérek ehhez a témához. Hiszen
tudvalevoleg lehet, hogy hamis állítások szerint én félig-meddig szürrealista festo va-
gyok, tehát álommal foglalkozom. De még álmomban sem igen mertem remélni, hogy
ilyen szép otthont fog majd egy napon az én kedves szüloföldem nekem, illetve mo-
veimnek ajándékozni. Ezzel kapcsolatban, ahogyan ott beszélgettünk, egyszerre csak
"megtermékenyültem" és megindult emberi fantáziám. A fantázia olyan, hogy azonnal
elkezd moködni.

V. 1.Ne haragudj,hogyközbevágok,Pali bátyám! Talánkínos kérdést teszek mostfel.
Nem tudom, hogyválaszolsz-erá?Nagyon érdekelneengem muvészi munkamódszered. Sze-
retnélek egyszerlátni festés közben. Miként dolgozol,miként alkotsz, mert majdnem min-
den muvész másképpendolgozik. Hemingway például csakállva tudott írni, ésfeleségének
az volt az egyetlenkötelessége,hogyszáz ceruzáthegyezzenki neki mindennap. Hogyan dol-
gozol Te?Tudomásom szerint errol mégeddig nem vallottál?

T. L: Egy kicsit udvariatlanul én is közbeszólnék! Mit lehetne esetleg itt, éppen
Battonyán tenni annak érdekében,hogy ezzel a hitünk szerint szép emlékházzal a festészet
népszerubblegyen?Úgyérzem, a két kérdésvalaholegymásbakapcsolódik.

- Igen. De nézzük csak tüzetesebben! Hogyan is festek? Hát Imrém! Az van,
hogy jMormánez egyféltveorzött titkom. Nem tudnám megmondaniazért, hogy ho-
gyan is festek.Inkább megfestemneked mégegyszer,harmadszoris azt a képet, anél-
kül, hogy megtudnámpontosanmondani,hogyan.

V. 1.:Deaz márnemlenneugyanaz!
- val6ban nem lenne ugyanaz. Ahányszor kezdeném, mindig más és más lenne.

No elég az hozzá, hogy inkább azt kellene - mondjuk mentesítésemre - mondanom,
hogy még egy légy zümmögése is zavar engem munka közben. Ezért van az, hogy én
tulajdonképpen fejbol dolgozom. Modellrol sohasem. Szeretek olyan tájakat festeni,
amelyek sehol sincsenek, de mindenütt lehetségesek. A modell jelenléte engem zavar
festés közben.

V. 1.:Akkor is,amikoraktokatfestesz?
- Akkor is. Mert olyan szép akt nincs, amilyet én festeni tudok. Miért? Úgy va-

gyok ezzel, hogy életemben már több ezer aktrajzot készítettem. Egy és ugyanazon
szépséget, amit én szeretek kidomborÍtani - a sz6 szoros értelmében - festményeimen.
De egy helyen ezt sohasem ,:alálom. Van talán némi frivolitás abban, amit mondok.
Ahány virág, annyi illat, ahány virág, annyi nektár. Tehát én azokat, melyeket egy
aktra ruházok át, sokrétoek. Egyébként a legszebb természeti forma a noi akt. Én egész-
séges hajlamú vagyok, és én a noi aktot tartom a legszebbnek. Nem a férfit, ha mégoly
szép atléta is az illeto! Akkor is szebb nekem még egy öregedo, idosödo asszony is.

V. 1.:Nem véletlenül kérdeztem,hogyanfestesz.Ésaz aktképekresem véletlenül tértem
ki, mert tégedhivatalosan általában templomfestonek skatulyáztak be.Ami egyáltalánnem
igaz, mert egészéletmuved bizonyítja a sokoldalúságot.Egyébként azzal sem értek egyet,
hogy te neoklasszicistavagy szürrealistalennél. Tégedszerintem egyetlen"izmusba" sem le-
het besorolni,ésez egyolyanprobléma, amelyre eddig talán nemfigyeltek fel kelloképpenaz
általad már emlegetettmuvészettörténészeksem.
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T. L: Én négy évvel ezelott találkoztam képeiddel a Móra Ferenc képtárban életmu-
kiállításodon, amelyro'7 aztán olyan fájdalmasan írtad, hogy Battonyáról - legalábbis hiva-

talosan - senki nem képviselte a szüloföldet. Ha szabad azért megjegyeznem, sok hozzám
hasonló pedagógus volt jelen, és a mi gimnazistáink is megtekintették ezt a kiállítást. De
igaz az, amit Imre mond. Én is akkor döbbentem rá, hogy fantasztikus az a témagazdagság
és irányzatgazdagság, ami a Te egész munkásságodat jellemzi. A magam részérol természete-
sen az aktokat is megnézem, szépnek tartom azokat, de talán nem a leglényegesebb képeid-
nek. Noha az itáliai reneszánsz klasszikusai is szívesen festettek ilyeneket, s Te annak idején
sokat tanultál tolük. De az "egész" szempontjából nem a kiragadott részlet a fontos. Talán
nem állítanám mereven szembe a templomi oltárképfestot és a noi test szépségének szakava-
tott ábrázolóját. Nemcsak azért, mert a helyszín alapjában véve meghatározó jellegu'
A battonyai római katolikus templomban Te megfestetted az oltárképet, azért kaptad bat-
tonyai díszpolgárságodat. Ezen a festményen is "szerepelnek" nok, angyalok, mint ahogyan
egyszer nekem emlíutted, az egyik oldalon Éva leányod is. Megítélésem szerint a templom
mennyezetére elképzelt jreskótervek sem mentesek a noalak-ábrázolástól, noha nem kifeje-
zetten aktok. Mindenféleképpen azonban itt, Battonyán - úgy gondolom - sikerült az embe-
reknek megmagyarázni, amit Imre említett, hogy személyedben nem egyszeruen egy oltár-
képfestovel állunk szemben, hanem egy, a valóság minden szépségére érzékenyen reagáló
festomuvésszel. De úgy gondolom, célszerubb lenne errol a kérdésrol Téged meghallgatni.

- Igen, hát reagáljak eléSszöraz aktokat illetéSproblémakörrel Aki ebben feltun6t
talál, vagy esetleg azt a kritika szemszögébéSlközeHti meg, akármennyire rejtegeti is
szándékát, van valami támadásszeru. Én valóban a reneszánszba és klasszikus korba
menekülök vissza olykor-olykor. Nézzétek csak meg Michelangelo templomi díszÍt6
muvészetét! Az emberi testtel foglalkozik a legintenzívebben. Aki pedig manapság eb-
ben valami ellentmondást lát, azt javasolom, tegyen egy szép olaszországi utat az ott
található templomokban, s meggyéSzéSdhetróla, megfér az akt akár Szuz Mária képével
együtt. Azt mondanám kissé cinikusan, hogy egy cigány is lehet király. Menjen el
mondjuk a Sixtusi kápolnába. Hát az csak úgy hemzseg az aktoktól. Egyáltalán, a ter-
mészetnek valami olyan szép megnyilvánulása az emberi, n6i test, hogy aki azzal
"élvezkedik" élete folyamán - a festéS ezt megteheti -, azt egy muvében kvázi örökre
él6vé teheti. Miért kellene szégyenkezni azon, vagy röstelkedni miatta, mert kitárja azt
a néz6 eléStt?Ezzel emberközelségbe hozza a teremtés tényét, amely eredetileg nem
tesz különbséget tulajdonképpen a csúnya és a szép között. Hát ki mondaná meg, ki
felelne, felelhetne illetékesen arra, hogy mi a szép, mi a szemét és mi a piszok? Lehet,
hogy talán diplomatikusan vagy polémikusan azt lehetne mondani, hogy az nem szép,
ami nem a helyén van. Ha teszem azt, a virágnak elhullott sziromleveleit valaki
"piszoknak" nevezi, én azt igazságtalannak tartom. Az a virágból ered, a virágról sza-
kadt le, mint ahogyan minden létez6 valaminek van kezdete, meg folytatása és vége is.
Néha egy kicsit cinikusan azt szoktam mondani, annak, aki megszületik, tulajdonkép-
pen már születése napján a koporsóját is meg kellene rendelnie, mert a vége Így is, úgy
is az lesz. Hát persze, ez szomorú utalásnak tunik, nem is itt akarnék én megállni, ha-
nem ott, hogy én semmiféle lelkiismeret-furdalást nem érzek akkor, amikor egy jól si-
került akt ról majdnem ugyanolyan gyönyörrel tudok beszélni, mint ahogyan egy jól
sikerült Madonna-képr61.

T. L: Pali bácsi,folytathatnánk talán ezt a gondolatot, amit délelott felvetettünkl
Kérted,figyelmeztesselekarra, mi lesza rendeltetésebattonyai emlékházadnak.
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- Szeretném egyúttal exponálni ezt a kérdést. Legyen három ember, akik felfigye-
lésemre és elképzelt mechanizmusom indulására és felgerjedésére majd emlékezni fog.
Amikor délel6tt elgyönyörködtem (most el6ször igazáb61volt alkalmam elgyönyör-
ködni) ennek a szép háznak a bels6 beosztásában is, azon gondolkodtam, mintha eleve
arra épült volna, hogy itt egy galéria jöjjön létre. Egy kés6bbi "kitárulkozásnak" le-
gyen a színtere. Az jutott az eszembe, hogy lám, ha már ilyen környezetet teremtünk
egy míívészeti leveg6, prizma számára, akkor nem lenne érdektelen a tudni vágy6, ta-
nulni akar6 fiatalabb, míívésznek készül6 palántákat idehívni, vagy inkább idecsalo-
gatni. Az lenne a célszeru, ha nyári tanfolyamok formájában itt megtelepednének, hi-
szen Battonyának alkalma lenne környezetet és lehet6séget felajánlani ezeknek az ifjú
tehetségeknek. Elképzelhet6, hogy én itt laknék és alkotnék nyaranta egy bizonyos
ideig. Akkor, amikor a kollégiumok úgyis üresen állnak, ezek a fiatalok itt megtele-
pedhetnének, dolgozhatnának, konzultálhatnának velem, én igazában nem is nevez-
ném ezt - a mai kifejezéssel élve - társadalmi munkának, mert ezzel nem szeretném
mintegy hétköznapivá tenni ezt a lehet6séget. Sokkal ünnepélyesebbnek érzem, ha azt
mondom, hogy én nagyon, de nagyon szívesen segítenék nekik, rendelkezésükre állnék
ezeknek a fiataloknak. Ide tudnánk csalogatni olyan fiatalokat, akik egy-egy míívüket a
gyakorlat befejezéseután itt hagynák egy létesítend6 galéria számára emlékül. Még azt
sem vezetném be, hogy valami nagyképíí zsííri állapítsa majd meg, h<;gymelyik legyen
ez az alkotás. Legyen inkább ez egy kollektíva bölcsességérebízva. Ok maguk szavaz-
zanak magukra, saját mííveikre, s állapítsák meg, mit 6riz majd meg a kés6bbi bat-
tonyai galéria. Mert a zsííri tulajdonképpen méreg, egy kútmérgez6 valami. Néhány
veszedelmesen zsíírizni szeret6 emberr61 én fel tudom tételezni, hogy valami beteges
hajlam vezeti arra, hogy 6 szenvedélyesen "ítélkezik". Mert vagy nem szeret dolgozni,
vagy pedig eltévelyedett, szadisztikus nézetei vannak, amelyeket esetleg itt vezetne le.
Én abszolút zsííriellenesnek születtem, az alkatom is az. Én is voltam - igaz, hogy csak
egy évig, kinevezett "zsüror", de aztán kigoly6ztak, mert én mindenkit elfogadhat6nak
tartottam, aki magát arra érdemesítette, hogy zsuri elé bocsássa mííveit. Ha az alkotó
úgy hiszi, hogy 6 megüti a kívánt mértéket, ám legyen! Az alkotó aratja Je alkotása
gyümölcsét, ezért engedni kell 6t fellépni. Valahogy úgy vagyok ezzel, mimt azzal a
míívésszel, aki esetleg kiállítási alkalomért folyamodik. Engedjük 6t! Állítson ki. Iga-
zán az tanul meg úszni, akit a mély vízbe dobnak. Jelenjék meg a publikum el6tt! Ha
sikere van, neki volt igaza, ha esetleg nem sikerül bemutatkozása, s van egy kevés be-
csületérzés benne, akkor 6 is levonhatja a konzekvenciákat. És itt egy szép tendenciát
szeretnék hangsúlyozni. A muvésznek az a legszebb feladata, hogy sikerüljön neki míí-
veit a nagyközönséggel, embertársaival elfogadtatni. Akinek ez sikerül - az nyert.

V. 1.: Kedves Pali bácsi!Hadd kérdezzem meg, ezek szerint alkalmasnak tartod-e
Battonyát arra, hogyjóval késobb egy esetleges»battonyai muhely» is kialakuljon ezen a
vidéken?

- Pompás gondolat! Lehet, hogy itt ki lehetne ezt fejleszteni, csak az a fontos,
hogy legyen ennek felel6se. Valaki olyan, aki ebbe "belemelegszik". Imrét alkalmasnak
tartom, még akkor is, ha már 6 túl öregnek számít erre. Itt egy fiatalembernek minden
lehet6ség rendelkezésére áll, s ahogyan én 6t ismerem, tud lelkesedni is. Te pedig felül-
r61 mint kicsikét pedag9gus, mint kivál6 pedag6gus a keretébe tudnád elhelyezni ezt
a kérdéskomplexumot. En szinte azt mondanám, hogy végrendeletet mernék írni arról,
hogy rátok hagyom ezt a gondolatot. Ápoljátok, fejlesszétek ki, és nem csupán



96 tiszatáj

a magatok örömére és dics6ségére.Az én dics6ségemre is szolgálna, ha most, a ma szü-
letett hármónk gondolataiból tényleg valami olyan eredmény eredne, hogy egykor
lehetne majd beszélni battonyai iskoláról. Szeretném az illetékeseket kérni arra, figyel-
jenek fel erre a kérdésre. Vegyék kezükbe a kezdeményezés megvalósítását. Legyen itt
egy természetes múzeum. Az utókor lesz a leghálásabb ezért, és 6 is örülni fog neki
egykor. Megtiszte16 feladat lenne bárkinek, hogy ennek a leend6 battonyai iskolának
a mecénása legyen!

*

Örültem annak, hogy ez a magnetofonszalagon 6rzött beszélgetés megmaradt.
Hogy nem teljesen valósulhatott meg minden gondolata, annak igen sok oka van. Ta-
lán feleslegesis lenne ezeket felsorolni, mert óhatatlanul felvetné a fele16sök kérdését.
Elvitathatatlan tény azonban a következ6: 1984 óta muködik a battonyai MCP Em-
lékház. Helyi látogatottsága nem nevezhet6 éppen kielégít6nek, de azért elfogadható.
MCP itthon van végre Battonyán! Az emlékház szomszédságában épült egy 120 lakásos
lakótelep, amely Molnár-c. Pál nevét viseli. Ennek a lakótelepnek a bels6 udvarában
láthatjuk MCP mellszobrát, muvészbarátja, Buza Barna szobrászmuvész pirogránitból
készült kitun6 alkotását. 1994-ben megkezd6dött a battonyai római katolikus temp-
lom bels6 freskóinak elkészítése. Az alkotómuvésznek nagy segítségérevan, hogy a ki-
csinyített színvázlatok és a nagyméretu freskótervek MCP jóvoltából rendelkezésünk-
re állnak, hiszen ezeket még halála e16tt a fest6muvész a battonyai képtárnak, illetve
a római katolikus plébániahivatalnak ajándékozta. Tehát nem pusztán képletesen fo-
galmazva állíthatjuk: a 100 éves Molnár-C. Pál itt él közöttünk. Úgy, ahogyan O azt
1979-ben megfogalmazta: A MUVÉSZET ÖRÖK!

Battonya, 1994.Június

.r~ $~




