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"Szívemhez nőtt a- pusztai ember
mint ághoz a virág, vershez a dal. Fa~
ragom őket, amint citeráznak, amint
elalszanak egy kenyérrel a hónuk
alatt ..." - írja önmagáról a harminc
éves matkópusztaí fafaragó, Polyák Fe
renc (Forrás, 1970. szeptember-októ
ber). Szavai a legegyértelműbb vallo
más művészetének forrásairól. Való
ban nem lehet máshoz hasonlítani fa
ragásait csak a népművészethez, mely
ben az összefüggések nem bonyolít
ják, hanem "kimondják" a legegysze
rűbb képlétet. Ha pedig így van ma
rad az elemi téma: fa, virág, ~mber
- a mozdulataival. "Mindig is a moz
dulat érdekel, ahogyan megelevenedik
a száraz anyagban - vallja -, a moz
~ulat. azonban már az enyém. A virág
IS szirma által lesz ...örök«, ha megta
ragom, de azt a szirmot már én lá
tom. Magam lelkét teszem bele mí
:ől meggyőződhet . más is: csak~gyan
Igy van, ez a VIrág sosem hull le
mert szeretetemből virágzik." ,

Ki ez a "pusztai baltás ember"
~~ogyan először nevezték vidéki lap~
jaink? 1945-ben született a Kecskemét
környéki Matkópusztán. Osei földmű

vesek voltak, de akadt köztük pász
~o~ ~.s betyár is. Tehetségét anyai ágról
o:okolte: kunszállásí nagybátyjai cifra
s~go~at, botokat, . használati tárgyakat
készítettek. A népmese világába apja
vezt;!!e be esténként, apja, aki "írás
tudo volt, parasztköltő. Ez az egység
kezdettől fogva jelen van Polyák Fe
rene. naiv művészetében, s a folyto
nossag, amely Kunszállás vonatkozásá
ba~ ?z 1860-as évekig visszavezethető
(CSI~OS .Etel, a Jézus-faragó asszony
fes::ulete.~t a. fülöpjakabi búcsúkon az
egesz környék vásárolta lisztért. zsír
é;-t), éppen az ő faragásain érzékelhe
t~. t;a~Ja~nkba~. Ami mcstanában egye
dulallo Jelenseg, hogy ez a fiatalem
be~ . a ~a~asabb kultúrából (a kecske
méti PIarista Gimnáziumban érettségi
zett) csak azt szívta magába. ami bele
f~rt saját~ág,?s kategórtájába.. a pusz
taban "klhaJtott" őstehetség fogalmi
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készletébe világról, emberekről. El
mondta: a pusztától sohasem tudna el
szakadni (ott él, földműves, a helyi
tsz tagja). A környezetében élő tipikus
alakok még a külsőségekben is eltérő

ek, alapos vizsgálódásokra serkentik
őt, és a parasztember belső világára
irányítják a figyeimét.

Ahogyan a mondás tartja: a szem
a lélek tükre; Polyák is elsősorban a
fejet karakterizálja, a többi mozdula
tot pedig ehhez igazítja. Szép példa
erre Imádkozó paraszt ja, akinek haj
lott tartásából nem a szolgaí megaláz
kodás vet árnyat, hanem az értelem
mel átjárt hit sugárzik. Párja, az Ol
vasó paraszt, töprengve, gondolkodva
fogadja el, amit a könyvbéli sorok
rejtenek.

"Van a léleknek egy pontja, ahová
semmi sem állítható a hiten kívül" 
mondta személyes találkozásunkkor. Ez
érzékelhető Krisztus-reliefjeinek, bod zá
ból faragott korpuszainak szemlélésekor.

A való világ úgy árad képzeletébe,
hogyanépköltészet nyelvének Úszta
ságával tudja visszaadni fatörzsekből,

tuskókból legtöbbször baltával kifara
gott szobrain.

Témája a család (Anya gyermekével,
Kisgyerek járni tanul, Házaspár), pusz
tai szokások, hagyományok (Disznóölés,
A nagygazda tánca, Vírtuskodók, Ki
muzsíkálás), a történelem (Rákóczi Ku
ruc-f'ej, Orgovány), a liturgia (Baiázso
lás, amelynek alakjai mintha egy ro
mán stílusú templom oszlopfőiről lép
tek volna le), vagy egy-egy karakter
figura (Öreg fejszés, Sárkány néni, Na
gyotmondó János, Citerás Pali bácsi).

Ha "elődjét" keressük, elsősorban a
nagytehetségű Homa Jánost említhet
jük, a Pusztamízsén 1951-ben meghalt
parasztfaragót. sokrétű témájával áb
rázolókészségével. De említhetjük id.
Szabó István naiv szobrászt is, alakjai
nak elevenségével.

Első önálló kiállítása 1968-ban volt
Kecskeméten. De láthatta műveit töb
bek között Baja, Debrecen, Szeged, Ka
locsa művészetkedveló közönsége, Mun
kái eljutottak külföldre is. Szerepelt
a Moszkvában, Zágrábban, Rigában ren
dezett kiállításokon. Tehetségét méltá
nyolva, a Bács-Kiskun Megyeí Tanács
ösztöndíjjal támogatta.

Munkáinak egy része a Kecskeméten
megnyíló Naiv Művészek Múzeumába
kerül.

TOTH SANDOR
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