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Ta valyjelent meg Önről

egy könyv, a Bakall ár
Breviárium, amelynek
eM lapján ígyfogalmaz:
"a műtészet a szemmel
kezd6dik és a szemmel
végz6dik. E végpont kö
zölt ébren vagyok és ál
modom".

Vannak "túl" jó képek?

Az Ön álmai hogyan
kezd6dtek?

Bakallár Józseffel
"Boldog az a fesU5, aki ecsettel is tud imádkozni"

Pár lépés után eltűnik a város. Néhány utcával beljebb még buszok járnak,
itt már földúton haladok. Mfiterem a Duna partján, Soroksáron. Az ab
lakból a Dun át látni, vizet, nádast, fényt, madarakat. Végtelen béke.

A materemben a JesU5állványon két készülő kép, a falakon festmények, s
a földön, a falnak támasztva körbe, szinién - hátukat mutató - képek.
Velem szemben a m űoész, Bakallár József.

Tulajdonképpen ez a titok a varázslata a szakmának; amikor egy
fehér vászon vagy fehér falemez előtt hosszan elgondolkodik az
ember: mi kerülhet rá. Ahogy a költőnek elég egy eszébe jutó szép
szó, hogy abból költemény sz ülessen, sokszor az adott vászon, a
keret ad ihletet. Itt kezdődik a szem szerepe: ha egy szép felületet
vagy egy szép motívumot találok, akkor azt megfestem. A műte

remben aztán ezen még változtathatok; a szemem diktálja, a lelkem
keresi a varázslatot, a kezem pedig teljesíti a tennivalót. Ekkor a
kép még változtatható, mikor már aláírtam és ki állítom, akkor öt
perc alatt eldől a sorsa: megmondják, hogy gyengén, rosszul vagy
jól sikerült-e. Ha nem maradok egyedül a káprázatommal, akkor a
kép jó. Aztán évek múlva újraértékelődikminden.

Vannak olyan képek, amelyek örök érvényűek,és kibírják a sokszo
ri megnézést. Ilyenek például Van Gogh vagy az olasz Giotto mű

vei, Leonardo da Vinci Barlangi Madonnája (a Mona Lisát nem tar
tom annyira fontos műnek), és az olyan géniuszoké, mint Michel
angelo, aki sem rajzban, sem festészetben, sem szobrászatban szinte
sohasem tévedett.

Egyébként egy jó műv ész nem tud elég kevés kiállítást csinálni.
Akkor önmagát is sokszor ellenőrzi, és inkább kevesebb kollektív
kiállításra küld be egy-egy képet. Azt biztosan sokszor megmá
zsálja magában: ez már ki fogja bírni a zs űrit, és mások érték
ítéletét. A többi csak k épszellőztet és.

Amikor egy festő lelke annyira át tud kompon álódni, hogy
nem is érzi, hogy ecsettel fest, nem érzi, hogy mik az alapanya
gok, nem érzi, hogy a festék matéria, hanem fölleheli a képet s
valamilyen teremtő álomban él, akkor születnek a remekművek.

Első elemibe úgy mentem, hogy már tudtam írni, mert amikor négy
éves koromban édesapámat elvitték fogságba, és édesanyámnak
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Mi kell hozzá?

Nagyon sokféle mafaj
ball alkot.

Hogyan kezdődött a
kapcsolata [apánnal?

nemcsak kettőnket, hanem testvéreit és testvérei gyermekeit is se
gítenie kellett, akkor meg kellett tanulnom írni. Ott alakulhatott ki
valami az igényességemből. hogy nekem a "o" betűt szépen kellett
írnom. Aztán első elemiben a falusi kántortanító. aki négy osztályt
tanított egy teremben, egyszer egy négylevelű lóherét rajzoltatott.
Az idősebbek más feladatot kaptak. Én mind a négy osztály felada
tát megcsináltam, a magam örömére, mert nem figyeltem az utasí
tásra. S amikor a következő órán a tanító értékelte a rajzokat, az én
hátam borsózott a legjobban, mert mind a négy évfolyamban az én
rajzomat tartotta föl, hogy a legszebb. Talán ez lehetett az első pil
lanat, amikor kiderült, hogy - csúnya a szó - kézügyességem
van. Mert ehhez a szakmához nem kell kézügyesség, ezt orral is
lehet csinálni, kézzel is, lábbal is.

Átérzőképesség. S itt megint csak a remekművekre, a nagy meste
rekre utalok. A remekművek rejtett hibákkal rendelkeznek, ettől

megrázóak; s ezt nem veszik észre az emberek. Például Michelan
gelo firenzei Pieta című szobrán Krisztusnak egy lába van, s az
emberek nem veszik észre, mitől rogyott össze ilyen megrázóan;
vagy Van Gogh híres tányérrózsás csendéletén a köcsög és a virá
gok úgy vannak megfestve. mintha papírkivágás lenne. Semmi for
gástest nincs benne, semmi plasztika, hanem egy kiterített, őszinte,

szinte emberi sorsokat ábrázoló jelkép. Ez a varázslat: amikor va
lamit kitalál vagy átalakít a művész. Ezeket a titkokat ő maga sem
sejti, csak munka közben jön rá, hogy ezt az erőszakot elköveti.
Ilyen nagy titok a páduai Giotto-kápolnában Júdás csókjának ábrá
zolása. Mindenki megdöbben azon, hogy milyen szépséges figura
Krisztus, akit egy senkiházi ember elárul. Azt senki nem veszi ész
re, hogy ez a Júdás emberileg is kicsi, mert Krisztus lábára áll azért,
hogy fölérje az arcát és megcsókolja. Szinte eretnek megoldás ez:
egyik figura a másik lábára áll ahhoz, hogy elérje, ráadásul áruló
csókot adjon az arcára. Ezek azok a rejtett titkok, amelyeket, ha nem
fedez fel az ember - elsősorban az alkotó -, akkor nincs varázslat
a képen.

Olajjal is, akvarellel is dolgozom, sokat tanultam a kínai tusfeszté
szetből, a kínai miniatúrafestészetből.Szerenesés pillanatban kerül
tem ki a Távol-Keletre: huszonhét éves voltam, s akkor pendül egy
festő. Addig még azzal foglalkozik, hogy sikerüljön elfelejtenie a
stúdiumokat, amelyeket végig kellett csinálnia a főiskolán.

Főiskola után, úgy hét évvel, művészettörténész-kongresszusvolt
Magyarországon, amelynek résztvevői - a világ minden tájáról
érkeztek - felkerestek művészeket otthonukban. Hozzám is eljöt
tek. Imponálhatott nekik, amit láttak, s ígérték, hogy meghívást
kapok Japánba. Amikor erre sor került, előre kiküldtem harminc
képemet. Aztán kiderítették rólam, hogy tanítani is tudok. Nagyon
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Mennyiben hatott Önre
a japán műoészet?

Úgy hallottam, hogy

könyvillusztráci6knt is
készít.

könnyű dolgom volt, mert ahogy a Kodály-rnódszert sem ismerték
a magyarokon kívül, a Barcsay-féle anatómia-oktatás is egyedülálló
volt. Ahogy bemutattam ezt a módszert, attól kezdve kétévenként
kiállítással egybekötött rendszeres mesterkurzust is tartottam a mű
vészeti főiskolákon. Máig tart ez a japán kirándulás, Magyarorszá
gon pedig én vagyok a magyar szamuráj.

Japánban, elég fiatalon megismertem a miniatúra-festészetet. A
japánok gyufásskatulya nagyságú kis képeket festettek, nagy mű

gonddal, speciális, rendkívül hegyes, vékony ecsettel. Miniatúra
festészetük a tushoz közelít, tehát sötét színű. Nagy hatással volt
rám, s amikor hazajöttem, elkezdtem kis képeket festeni olajjal,
speciális műanyag lapokra, amelyek hasonlítanak az elefántcsont
színére. Egyre kisebb méretekig el tudtam jutni. Mikor a legköze
lebbi kiállításra kimentem, úgy készültem, hogy magam is tudok
miniatúrát festeni, s aki majd képet vásárol, megajándékozom egy
miniatúrával. Kivittünk ötvennégy darabot, azt külön tették a ki
állításon vitrinekbe. A két órakor nyíló kiállításom megnyitójáig a
menedzserek, tudtomon kívül, minden miniatúrát eladtak. Kide
rült, hogy jó értelemben tévedtem, mert a távol-keleti miniatúra
akvarellel készül, és nekik hatalmas újításnak számított, hogy
olajjal is lehet csinálni miniatúrát.

Eletemben a legkisebb képet egy rizsszemre festettem. Nem
nagy dolog: csak egy picinyke domb van rajta, egy fa, egy ladik,
természetesen a Duna, és egyetlen kis halászocska. Ez nagyon
gyorsan elkészült, de az aláírással baj volt, mert nagyon hosszú a
nevem, és az aláírás alig fért rá a rizsszemre.

Amikor kimentem, megismertem az óceánt. Képeimre egyre több
azúrkék került, a palettám tele lett ultramarinkékkel. Amikor
visszajöttem, bemutattam úti élményeimet képekben, és messziről

felismerhető volt a piktúrámat ért hatás, a levegősség, a tengernek
a színe, a kék színfajták, amelyeket addig nem is vásároltam. Azóta
ez beleérett a festészetembe, különösen a jellegzetes napsugárzás,
amit Japánban mégiscsak másképp látunk, mint itt.

Igen. Az első illusztrációs feladatom egy magyar pap szenvedései
ről szóló önéletírása volt. Bolváry Pál atyáé, akit idehaza megkínoz
tak, börtönbe vetettek, tönkretették az egészségét. Szabadulása után
ki tudott menekülni Amerikába, hogy ott szolgáljon még huszonöt
évig. Felkérésre megírta a Rabláneon Krisztusért című könyvet. 1956
ban tizenhat éves voltam, tudtam, mi a szenvedés. Ismeretlen mo
dell alapján - itt szembesültem először azzal a feladattal, hogy
nem ismertem a szerzőt -, az írásai alapján megrajzoltam ezt a
szenvedéssorozatot. Ettől kezdve elég sűrűn kértek tőlem illusztrá
ciót hittankönyvhöz, novelláskötethez, meseillusztrációt is készítet
tem.
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Mozaikképei mit ábrá
zolnak?

Festményein nagy sze
rephez jut a természet.

Mennyiben jellemző

Önre a portréfestészet?

Szakrális képein modell
után fest vagy elképzelt
alakokat visz vászonra?

Meglepő, hogy kereszt
útja tizenöt stációs.

A mozaik nekem sosem kép: burkolat - mindig az építészethez
kötöm. Egyetlen mozaikon nem ábrázolok figurát, illetve átalakí
tom. Néha addig elmegyek, hogy egy-egy jelenet felismerhető,mint
például édesanyám sírján Szent Erzsébet (mert Erzsébet volt a ke
resztneve) legendájának néhány jelenete.

Itt Soroksáron olyan szép a Dunakanyar, olyan idillikus, hogy óha
tatlanul a legtöbb képem tájkép. Egyszerűen nem lehet szabadulni
az itteni naplementétől, a csillogó víztől, a nádtól, a nádban élő

madaraktól, a halászoktól. Régebben halászlányok is éltek itt, akik
a halászok megszakadt, elrongyolódott hálóit kötözgették. Ahogy
a hálót teregették és kötögették, átsütött rajtuk a nap. Halászlányok
című témasorozatom is arra utal, hogy egy rendkívül egyéni téma
kör alakulhatott itt ki a soroksári Dunaparton.

Nagyon szeretem, tematikus portrékat is sokat festettem. Külön ha
tással van az emberre, ha a saját gyermekét festi meg, külön hatása,
ha édesanyját - ez nagyon nagy sorozat. Édesanyám egy földön
élő szent volt. Amikor meghalt, péntek volt, első pénteki áldozásra
indult. Útközben kapott infarktust. Imádság közben halt meg, sze
gény. Az utolsó kép, ami róla készült - Anyám utolsó imája -, noha
mindenki azonnal látia a zsoltárt imádkozó kezét és meghajtott tér
dét, mégis portré.

Nagyon sok főiskolai rajzom megmaradt, amelyeket minden évben
selejtez az ember, s a jobbakat, a még felhasználhatókat félreteszi.
Így a figurák megmaradtak, és nagyon sokszor szinte előre tudom,
hogy melyik krokimat fogom beemelni egy képkompozíciómba. De
nagyon sokszor új modellre is szükségem van. Az érdi Kármelhe
gyi-templomba festett keresztutamon ötven figura van, amelyek
megfestéséhez modellekre volt szükségem. Nagyon megható szá
momra a keresztút és a szenvedéstörténet során Veronika esete,
ehhez kölcsönkértem egy leány arcát. Ugyanakkor magamat is rá
festettem a keresztútra. Ott, ahol Krisztust megfosztják ruháitól,
valaki elviszi emlékbe a gyolcsát. Ezt a szerepet én vállaltam ma
gamra. Arimateai József karakterénél a helyi plébános arcát festet
tem. S amikor a XII. állomást komponáltam, aznap halt meg édes
apám. Az ő vonásait festettem meg Krisztus arcán.

A hagyományos keresztutakat azzal fejezik be, hogy Krisztust elte
metik. Holott az embernek a legféltettebb reménye a feltámadás.
Csodálatos, hogy - bár esendők vagyunk itt a földön - valaki vár
reánk egy kapun túl. Nagyon sokféle feltámadást festettem. Meg
csináltam már biblikus ábrázolásban, hogy boldog Krisztus és ün
nepet hoz vissza: Ne féljetek, örökké veletek maradok a világ vé
gezetéig! De pont az érdi Passióban, lehet, hogy a családi tragédiám
miatt, a feltámadás jeleneténél Krisztus nem boldog, hanem sír.
Úgy ábrázoltam, hogy a könnyek is látszanak, amint lecsorognak
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Nem szokványos ez a
Passió. Hogyanfogad
ták?

Egyik képe ma a Vati
kánban van.

Amikor nem megren
delésre fest, akkor mi
inspirálja?

Mik a tervei, vágyai?

Mit mondanael a csa
ládjáról?

az arcán. Mutatja a sebeit Tamásnak: Még mindig nem hiszed el,
hogy én függtem a kereszten, itt vannak a sebeim, itt vagyok, és
tárt lélekkel várlak benneteket!

Nagyon nagy szakmai visszhangja volt. A kép tizenhat méter hosszú,
tehát gyakorlatilag tíz percig tart, amíg az ember minden jelenetet vé
gignéz. Örömmel fogadta a plébános és a paptársai is.

Néha lassabban hat a mű. Egy vidéki templomba fogadalomból
szerettem volna egy táblaképet festeni ajándékba. Egy felfeszített
Krisztust festettem. de úgy, ahogy az utolsó pillanatban meghal
és leroggyan, a kezénél fogva lóg, szinte megfullad a kereszten.
Amikor a plébánosnak megmutattam, elrémült, hogy ő a szép Jé
zuskára számított. Abban állapodtunk meg, hogy egy szakmai
zsűrit kérünk hozzá. Az egyházművészek és művészettörténész

papok nagy tetszéssel fogadták, s attól kezdve az öreg plébános
is boldog volt. A szentelés februárban volt, a környező hat falut is
meghívták a benedikáló szentmisére, hóban, buszokkal jöttek,
csoportosan. Az áldó ünnepen tizenegy pap volt jelen, s a prédi
kációban az utolsó mondatban így fogalmazott a pap: Boldog az
a festő, aki ecsettel is tud imádkozni.

Minden idők legnagyobb pápájának tartom II. János Pált. Amikor
1991-ben Magyarországra jött, egyfolytában Mozart Requiemjét hall
gattam az autóban, és nem járt más az eszemben, mint hogy Krisz
tust ábrázoljam. Dankó László kalocsai érsek lehetővé tette szá
momra, hogy ezt a képet odaajándékozhassam a Szentatyának.
Csodálatos, hogy egy levelet írt a Szentatya, azóta tudom, hogya
Vatikánban megbecsült helyre került a kép. A keresztúti képeimmel
kapcsolatban azt írta, hogy az ő keresztúti imádsága húsz állomás
ból áll, és amennyiben erre egyszer időm lesz, rajzolj am vagy fes
sem meg ezt a húsz állomást.

Minden a világon. Most például egy hosszú szerelmi verssorozat
hoz csináltam 150 rajzot, a magam örömére. Isten, a Teremtő aján
dékozta ezt az életérzést is.

Mindig nagyon szerettem volna egyházi iskolában tanítani - mű

vészetet. Nem művészettörténet-oktatásragondolok, hanem arra,
hogy alkotó művészek kerüljenek a kispapok közé. Ú gy érzem, a
templomi festészetre, ami mindig nevelte az embereket, most is
nagyon nagy szükség van, mert sok új templom épül, sokat építe
nek újjá, s ezekbe táblaképek. freskók kellenek. S ezen kívül a lel
kipásztorokat meg kell győzni a kvalitásos művészetről, mert na
gyon sokszor tapasztalom. hogy becsapják őket álnok zsibárusok.

Van egy nagyszerű feleségem, aki mindig engedett a minőség útján
érvényesülni, hogy nem kellett soha hazudnom a stílusomban. nem
kellett hazudnom a magánéletemben, és a nehéz időkben is kitar
tott mellettem. Házasságunk második évében ikreink születtek, s
így mindenből, az örömből is mindig duplán részesülhettünk.

547


