
MŰVÉSZET
A szépség narkotikuma
Születésnapi beszélgetés Baranyó Sándorral
Reggel 8 óra, korai idő. De azt kérted tőlem, hogy lehetőleg minél korábban
találkozzunk. Mit jelent ez? Én mindig úgy hittem, hogy későn kelő ember
vagy?

Éppen ellenkezőleg, nagyon is korán kelő ember vagyok. Én úgy tudom,
hogy sokan ezt tudják rólam. Nekem nyolc óra az már reges rég komoly dél-
előtt, ilyenkor már túl vagyok esetleg a munka első fázisán is.

Már a kora reggelt is munkával kezded?

A festői alkat vagy egy művészalkat nagyon sokféle, sokszor megegyezik,
még többször különbözik attól az életformától, amit általában az emberek él-
nek. Tudniillik maga a munka, maga a hivatás egy bizonyos idő eltelte után
teljesen átalakítja még a fizikumot is. És azok az emberek, akik erre tették rá
az életüket, hogy valamit megkívánnak jelölni vagy mutatni az életükből, és
az őket körülvevő társadalomból, azok előbb-utóbb a hosszú koncentráció
vagy az állandóan tartós jelenlét következtében átalakítják egész fizikumukat,
és mindent ennek rendelnek alá. Persze ez nyilván csak énrám vonatkozik,
magamról beszélhetek, tévedés lenne általánosítani.

Az, hogy dolgozol, az azonban, gondolom, nem feltétlenül azt jelenti, hogy
ecsettel, vászonnal vagy kis tablóval hajnalban útnak indulsz?

Amikor már az ember fest, az már egy előzménynek —• érzelmi, gondolati
és még ezeknél is sokkal bonyolultabb összetevőknek a végső eredője. Ahhoz
szorosan hozzátartozik az előző napnak a műtermi vagy nem műtermi esemé-
nye is, vagyis a megébredés után az ember nagyjából érzi és tudja, hogy aznap
mit volna szerencsés csinálni. Azért mondom, hogy szerencsés, mert olykor a
külső körülmények „akadályozzák" az embert. Teszem azt még olyan apróság-
nak látszó dolog is, hogy az ember bemegy a városba kenyérért, s közben
olyan vizuális ingerek érhetik, amelyek zavarhatják azt a fajta belső elhatá-
rozást, amellyel ébredt, és ahogy gondolta, hogy véghez visz valamit. Ezért
van az, hogy látszólag elefántcsonttoronyba vonul az alkotó, pedig ez csupán
csak egyfajta védekezés annak irányában, és annak érdekében — hangsúlyo-
zom, csak magamról beszélek —, hogy azt a fajta reggeli élményt vagy elha-
tározást, amely a külvilágtól teljesen érintetlenül, teljesen frissen kialakult az
emberben, azt végigvigye. A műteremben arról meditál az ember, hogy amit
csinál, mennyire harmonikus azzal az élményanyaggal, ami miatt egyáltalán
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hozzányúl az ember a feladathoz. Vagy ha éppen nem folytatni, hanem el-
kezdeni akar valamit, akkor meg azt mérlegeli, hogy az adott síkon mekkora
méretben, milyen tömegeknek az elhelyezésével, milyen alapszíneknek a kivá-
lasztásával fog hozzá a munkához. Tehát — ismét visszautalok az előbbire —
amikor az ember már fest, ez már lepárlata egy sereg pszichológiai ismeret-
anyagnak, érzelmek, gondolatok konklúziójaként.

Nyilván ezeknek a meditációknak a során változik a válóság műalkotássá —
művészi tárgya? Ügy például, hogy egy valóságosan zöld bokor, akár lila szint
is kaphat egy képen — azaz elveszti természetes jellemzőit.

Gyakorta kérdezik: hogy festek, mikor festek, azután, hogy egyik szín miért
ilyen, a másik miért olyan? Erre, hogy tömören, és talán érthetően és meg-
okolhatóan válaszoljak, Arany Jánosra, Vörösmartyra vagy József Attilára
utalnék. Nekem ugyanis végtelenül rokonszenves, amit József Attila mondott,
hogy tudniillik a mindenséggel mérd magad, másfelől amit Arany János írt
Vojtina ars poétikájában, hogy nem a valóság az, hanem annak égi mása,
amitől függ az éneknek varázsa, és még sok mást is idézhetnék. Amit én
művészetnek érzek, tartok, az egy szintézis, amelynek az adott valóság, —
amely valóságon értem nemcsak a természetet és nemcsak a társadalmat, ha-
nem azt is, amit sok évszázadok vagy évezredek alatt az alkotó elemek létre-
hoztak, tehát a múlthoz való kötődést is valóságként fogom fel — az egyik
pillére, a másik pedig az alkotói személyiség, az összes elemekkel: a művész
vérmérsékletével, a meggyőződésével, felkészültségének fokával, művészettör-
téneti ismeretével, az ízlésével és így tovább. Továbbá arra a kérdésre, hogy
miért így és miért úgy — talán egy másik példát. A tanító néni március tájé-
kán feladja tanítványainak a Nemzeti dalt, és hogyha jól megtanulják és el-
mondják, hogy „Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok
legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!" — azt fogja mondani ne-
kik, hogy jól van, kitűnően megtanulták, megérdemlik a szép ötöst. De ha el-
megyünk színházba vagy a televízióban halljuk ugyanezt a dalt március 15-én,
mondjuk Sinkovitstól vagy Latinovits Zoltántól, az egészen más... valami
más. És soha senkinek eszébe nem fog jutni, vagy legalábbis nem zavarja,
hogy ő nem így tanulta az iskolában a Nemzeti dalt. Mert azzal, hogy a mű-
vész hangsúlyozni fog szavakat csöndesen, ismét másokat erőteljesen, kiemel,
vagy meg-megáll közben, ezáltal a versnek egyfajta értelmezését adja. s a
versen keresztül az egész személyiségét mutatja. A festő is így csinál a ter-
mészettel, mint anyaggal. Vagyis nem szolgaian utánozza, másolja, — bár er-
re is van a múltban is, a jelenben is törekvés —, hanem azt a természetet,
mint építő kockát fogja fel, mint az előadóművész a Nemzeti dal esetében:
alakítja. És pedig alakítja ama meggyőződésének alapján, amely ismét az
egész alkotó személyiségét magába foglalja. Vagyis a művészet két alapfor-
rásból táplálkozik — megítélésem szerint a múltban éppúgy, mint a jelen-
ben —, az adott valóság, és a művész személyisége és ehhez jön az eszköz,
amivel mind a kettőnek a szintézisét láthatóvá, hallhatóvá vagy érthetővé
teszi. Az alakítás, kiemelés, lényegre törés és a sok objektív elemeknek a
kellő sorrendbe rakása, aszerint, melyik a fontos, és melyik a kevésbé fontos.
Ez utóbbinak is jelen kell lennie nyilvánvalóan, de csak látens, lappangó ál-
lapotban. Ezért van, hogy bizonyos hajnali derengés esetében azokat az ezüs-
tös kékeket, szürkéket, rózsaszíneket, amelyek objektíve egyáltalán nem olya-
nok, mégis érthetővé, élvezhetővé teszi, vagyis a művészet síkjára fölemeli,
ami más módon nem lehetséges, csak úgy, hogy valami összhangzatot, aho-
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gyan a b-dúrról vagy a c-mollról beszélnek a muzsikában, ilyesféle összhang-
zatokat teremt a művében.

Vannak kedvenc festői témáid, tárgyaid?

A régi japánoknál olvastam, hogy a téma olyan, mint a szikra a lángra lob-
bantáshoz; hogy tulajdonképpen együtt van az anyag, — amit úgy tudnék
megfogalmazni, hogy az ember kényszerhelyzetben van, mert hisz közölnie,
szólnia, mondania, festenie kell, egy belső szükségszerűségből — és ennek
alapján a téma csak mintegy felgyújtja ezt a mindig lángolásra kész atitűdöt.

Ez elég általános, konkrétabbá kellene, hogy tegyük. Mostani kiállításodon,
amely öt év termését öleli fel, illetve fogja át, több festmény alatt konkrét
napszakra utáló cím olvasható: reggel, hajnal, este. Téged tehát valami belső
nyugtalanság elsősorban a különböző napszakokhoz űz oda? Vegyük például
a Hajnal című képedet, ami a mostani kiállításodon szerepel, vagy a Borús
ég című festményedet. Amikor ezzel a témával szembenéztél, mi volt az, amit
ki akartál fejezni az ábrázolt természeti valósággal?

Hát nézd, a kifejezés az sose lehet sokféle, az én megítélésem szerint, mindig
csak egy dolgot lehet kifejezni. Nem mondom, hogy én ennek mindig megfe-
lelek, vagy gyakorta megfelelek, de engemet az egyetemes harmónia, ami
érdekel. Más szóval, ha a mű nem utal az egyetemesre, én mindig hiányt ér-
zek a műben. És az egyetemesség az talán a legnagyobb fokmérő és a legna-
gyobb, legszigorúbb értékmérője a műveknek, mert az egyetemesség nem tűr
el diszharmóniát a képben, az nem tűr el fogyatékosságot kompozícióban, te-
hát engem ez érdekel, és megítélésem szerint minden műben ennek kell jelen
lennie, és a festőnek a legnehezebb feladata éppen az, hogy ezt az örök egy
arcot a legkülönbözőbb témákban, motívumokban ki tudja munkálni.

Harmóniát említettél. A harmónia általában megnyugtat, a képeid viszont
éppen nem békítő, megnyugtató hatást váltanak ki, hanem ellenkezőleg, bizo-
nyos fajta nyugtalanságot keltenek. Már a megjelenésükkel, puszta „fizikális"
— ha szabad ezt mondani — megjelenésükkel, a faktúrának, a felületnek erő-
teljes, rusztikus, olykor durva használatával.

Én azt tévedésnek tartom, hogy a képeimben esetleg a diszharmónikusat és
nem az elementáris erőt veszik észre. Bár képeimről nem akarok minősítést
adni. Mert az, hogy valami erős, tiszta vagy zengzetes, az nem jelent diszhar-
mónikusat, vagyis a harmonikus az nem lehet békés belenyugvás ebbe vagy
abba, mondjuk egy redukált színskálába, hanem — éppen a kiállításomról
vett példával — jelentheti azt az egyik-másik képen található fojtottságát is
a színeknek, ismét máshol — példának okáért akár a Kompon átkelő asszo-
nyoknál — a harsány, erőteljes, tiszta, zengzetes beszédet, azt is könnyű meg-
okadatolni, mert ha valaki a természetben jár, és nemcsak tájékozódik, hanem
vizsgálódva és mérlegelve, eltűnődve sétál, csak hadd idézzem szavakkal azt a
látványt, amit ezen a kompon átkelő asszonyok szereztek nekem, ahogy a
nagykörűi kompátkeléskor répaegyelés után jöttek haza, és a nyári alkony
összes aranyát mind az arcukra öntötte, a különben is napbarnította asszo-
nyokra, akik narancssárga meg kék ruhákban voltak öltözve. Hát ennél na-
gyobb kihívást egy festő számára hogyan lehessen kapni, és akkor miért
mondjam el ezt úgy, ezt a féktelen ragyogást, az erejét ennek a látványnak,
hogy úgymond a kép harmonikus legyen! Az a kép megítélésem szerint har-
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monizál azzal az alapélménnyel, ami miatt én ehhez a képhez hozzányúltam,
vagyis az erős, egészséges embereknek a hazatérésére, akik ráadásul még vic-
celtek is, mosolyogtak, nevettek, hát megragadhatja ezt is a festő! Ügy, ahogy
én is tettem. Tehát nem felejtendő el, hogy az általános közhelytől vagy általá-
nos felfogástól eltérő valami, az lehet éppen egy kvalitásnak a kezdete is.

Kikhez állsz közel, kikhez érzed magad közel lelkületben, szemléletben, akár
stílusban? Kiket vallasz tanítómestereidnek?

Természetesen, ha az ember a műtörténetet tanulmányozza, akkor úgy, mint
az orvostanhallgatók, ugye, mikor a betegségeket tanulják, sokszor félelem
járja át, hogy nincs-e nekik is ugyanaz a betegségük, amiről tanulnak, hát a
festő is jár úgy, hogy a legkülönbözőbb mesterek a műtörténelem során hat-
nak úgy rá, hogy vagy lelkesítik, vagy elszomorítják. Alapvetően a görögség
esztétikájának a talaján állok, és nem látok okot arra, hogy ezen változtassak,
illetőleg nekem nincs szükségem rá. Tévedése a századunknak — úgy érzem
—, hogy számon kéri a mindig újból és újnak tűnő művészeti stílust vagy
művészeti formát, körülbelül úgy, ahogy a különböző autómárkák minden év-
ben újabb és újabb stílust vagy ilyen és olyan meggondolásból eredő gépko-
csit hoznak forgalomba. De hát ez nem esztétikai igény. Én a magam rokonsá-
gát a festői festészettel érzem. Ha olaj technikáról van szó, akkor elsősorban
Rembrandtot tartom vezéregyéniségnek, freskóban csak Michelangelót tudom
ilyennek minősíteni, azon kívül még a festői festőnek túl nem haladott mes-
tereként tisztelem Tizianot. Éppen úgy, mint a magyar festők közül Munká-
csyt és Paált, akik megítélésem szerint méltánytalanul vannak háttérbe szorít-
va, mert a maiak nem képesek megérezni és megérteni az ő zsenialitásukat,
és mindazokat, akik a festői festészetben Magyarországon sokat tettek, így az
alföldi iskola mestereit vagy a nagybányai mestereket. Még egy megjegyzés,
hogy tisztán lássuk az én szempontomat. Meghagyom és egyébként elfogadom,
sőt mélyen tisztelek minden művészt, aki azzal az elhatározással áll a vászon
vagy a lemez vagy a fal síkja elé, hogy azon a teljesen történés nélküli felüle-
ten valami olyan üzenetet küldjön a ma élőknek vagy a jövőben élőknek,
ami hírt ad arról, hogy az alkotó hogyan élt, hogyan szeretett, hogyan dolgozott
és milyen társadalomnak a vetületében, koordinátarendszerében fejtette ki te-
vékenységét. De ha te elmész történetesen Lengyelországba vagy a Szovjet-
unióba vagy Franciaországba, és emléket hozol el magadnak, akkor azokat az
emlékeket keresed, amelyek e népre vagy tájra jellemzőek, és nem azokat,
amelyek a magyarral hasonlóak.

Érthető, és azt hiszem, bizonyos mértékig meggyőző is, amit viondasz. De a
művészet mindig törekedett arra is, hogy kilépjen a nemzeti keretekből.

A nemzeti jelleg, ha azzal a mélységgel van átszőve, amelyről az imént
szóltam, hogy egyetemes jellegű és egyetemes érvényű, akkor ez az egyete-
mes érvény adja meg a nemzetközi művészetbe való bekapcsolódást, és az,
h°gy a jellegében mégis nemzeti, ez pedig azt a sajátos ízt és aromát biztosítja,
amellyel egyben különbözik is a nemzetközi formulától. Egy másik megvilágí-
tásban. Nagyon szerencsésnek tudhattam magam, hogy körülbelül 8—10 évvel
ezelőtt egy szovjet műtörténésznő Moszkvából volt Magyarországon, Budapes-
ten és ugyanazon a héten egy francia műtörténész ugyancsak. És megnéztük
mindkét műtörténésznővel a műcsarnokbeli fiatalok stúdidójának 10 éves vagy
15 éves fennállása alkalmából rendezett gyűjteményes kiállítást. És függet-
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lenül egymástól mind a kettőjüknek az volt a konklúziója, hogy ez a kiállítás
lehetett volna Párizsban is, Amerikában is, vagy bárhol Nyugat-Európában, de
hát hol van a magyar festészet? Ezt kérdezték tőlem. Hát erről aztán hosz-
szabb diskurzust folytattunk. Vagyis, hogy nyugatról és keletről ugyanarra a
konklúzióra jutottak, két szakember, egymástól függetlenül.

Te most hatvanéves vagy Sándor, és ebből a hatvan esztendőből — ha jól
tudom —, csak néhány évet voltál távol folyamatosan Szolnoktól.

Igen, 51-től 57 tavaszáig.

Mondhatni — idézőjelben — röghözkötötten élsz tehát ezen a tájon, döntően
befolyásol ez téged abban, amit csinálsz?

Igen, mert én úgy vélem, ismételten csak rólam van szó, a magam metódu-
sáról, hogy csak ha valaki valamit alaposan ismer — Leninnek tökéletesen
igaza volt, hogy abszrahálni, elvonatkoztatni és az elvonatkoztatásnak az
eredményét törvényekben vagyis művészi képekbe ötvözni csak akkor lehet,
ha amiről szól, annak minden ízét ismeri. Nem úgy, hogy megtanulta, és az
agyában hordja, hanem úgy hogy az egész lényét átitatja. Arról az átérzésről
van szó, amely az én esetemben annyit jelent, hogy végtére kezdem lassan
a festék és a művészet törvényei alá rendezni azokat a gyermekkori élménye-
ket, azokat a hatásokat, amelyek az évtizedek során itt, ezen a környéken be-
lém ivódtak. Akárcsak egy olyan kis falura, mint Nagykörűre gondoljak,
vagy olyanra, mint Tiszakürt, vagy sok más Tisza menti falut is említhetnék.



A természetről már esett szó, amely kedvenc témád, de van egy másik téma
is, amely vissza-visszatér képeiden; az ember. Egyedül vagy csoportban. Itt
nem vitás, hogy az emberről beszélsz, kifejezetten, ténylegesen ott az ember,
aki megszólal. De azok a képek, akár egy csendélet vagy akár egy ringatózó
ladik a vízen, mennyire tudnak emberien szólni? Szóval mennyiben lehetséges
anélkül, hogy az ember meg volna festve egy képen, mégis azt érezni, hogy
állandóan csak róla van szó. Vegyük például a Két ladik című festményedet.

Igen. Hát az előtérben ott vannak azért ülőfigurák, horgászok, ugye arra a
zöld csónakra gondolsz?

De talán egy másik képet tudsz magad is említeni, ahol viszont nincsenek
emberek.

A Holdfényes Tisza. Hát arra, hogy mégis jelen van-e az ember, hát erre
nem tudok mást és többet mondani, mint azt, hogy az az élményanyag, amelyet
a kép küld a néző irányába, ha az egybeesik az ő élményanyagával, amit ő is.
átélt, akár a ladik láttán, akár a holdfényes Tisza láttán, ha ez a kettő találko-
zik és együtt van, és a megoldásban a legmagasabb szinten van jelen ez a köz-
lemény, ez az emberi közlemény, akkor jó műről beszélhetünk.

Elképzelhető tehát, hogy két ladik az két ember, két-három ladik pedig
egy egész embercsoport, azaz hogy valójában „társalognak" a ladikok a vízen?
Ilyenfajta asszociációs tartalmakat is hordoz a kép?

Hát nézd, amit te a képről kiolvasol, az elsősorban a te világod, és annyit
olvas ki mindenki a képből, amennyi az illetőnek az asszociációs élete. Tehát
végtére a művek az által szólnak vagy hallgatnak, hogy milyen asszociációs
tartományt tudnak felkelteni a nézőben. És ezért is volna oly mértékben a
képzőművészeti nevelés az iskolától kezdve, szinte sohasem befejezve, oly
fontos. Mert az emberi életnek a tartálmába, pláne meg a szocialista társada-
lomban, két dolog nagyon is beletartozik: a természet szépsége és a művé-
szet szépségén való eltűnődés. Igazán az ember akkor érzi magát embernek,
ha tud találkozni akár a munka örömével, akár a meditációnak az örömével.

Te az előbb a munka öröméről szóltál és a meditáció fontosságáról. Mindig
örömmel és örömödben festesz?

Nem én. Egyáltalában sokan kérdezik, hogy milyen boldog lehet az ember,
hogy egy szép virág csendéletet meg tud kanyarítani, hát én nem érzek sem-
miféle örömet vagy különösebb boldogságot, legföljebb néha megelégedettséget
afelett, hogy valami kikerekedik abból az álomból, vagy abból a meggyőződés-
ből, amit én művészetnek tartok. Inkább azt mondanám, hogy sokkal több a
szenvedés, a küzdelem és a szomorúság, amíg beteljesedik az öröm, amit az
emberek örömnek tartanak. Nem tudom, hogy a művészetnek feladata vagy
létjogosultsága-e, hogy örömet adjon.

Képeiden nem látszik, hogy szomorúan, vagy legalábbis kínlódva, szorongá-
sok közepette születnének, mert eléggé felszabadultak, eléggé, hogy is mond-
jam, egyfajta sodró munkalendületet tükröznek. Tehát úgy tűnik, mintha te
olyan ember volnál, aki háromszáz százalékig akarod teljesíteni a tervedet! És
emiatti örömed szinte ott ragyog a képen.

Kétségtelen, hogy szinte minden szabad órámat a festészettel töltöm, és az
is igaz, hogyha valaki, mint én, 13 éves korától — mostmár lassan 47 éve
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foglalkozom ezzel —, akkor egyfajta ismeretanyag csak összegyűlik, főleg azok
az emlékezetes csatavesztések, amikor az ember 20—25 éven keresztül csak
rossz képet fest, és ha még mindig van jártányi ereje tovább folytatni, akkor
ezek az elszenvedett csapások vagy csatavesztések mint mementók mindig
fennmaradnak és egyben ezek a tilalomfák jó eligazodást nyújtanak a tovább-
haladáshoz. Tehát ennek következtében, ha az ember változatlanul többet dol-
gozik, mint 10 óra és az ismeretek meg egyre bővülnek, akkor az eredmény is
feltételezhetően kicsikét több, kicsikét jobban összegyűlnek a munkák. És az,
hogy ilyenek a képeim, sokszor látszólag befejezetlennek tűnnek, ez mind
azért van, mert ez a fajta koncentráció, amely a műveknek a befejezéséhez
tart, ez időben rendkívül rövid, és én nem merek vállalkozni arra, hogy meg-
öljem az intuíciót, ezt az igazán nagyon felfokozott idegállapotot annak érde-
kében, hogy vonaltól-vonalig — úgymond — kifestett legyen a képem. A ké-
pet, a képeket életen keresztül hurcolja az ember, mint megoldatlan feladatot
magában, már csak ezek is lehetetlenné teszik, hogy az embernek egy másod-
perc szabad ideje legyen.

Ha egy téma többször is előbukkan munkáid között, pl. évekkel ezelőtt, a
hatvanas évek közepén is festettél egy felszólalót, és most újra szerepel egy
a kiállításodon. Ez azt jelenti, hogy újra és újra szembenézel bizonyos festői
témákkal vagy éppen változásaival maga a valóság késztet arra, hogy újra és
újra megfesd ugyanazt a témát?

És még van egy harmadik ok is, hogy az addigiakkal nem voltam megelé-
gedve. A régiek persze mégis tartalmaznak esetleg az én meggyőződésem sze-
rint olyan minőségeket, amelyeket félnék, ha ugyanazt a képet tovább foly-
tatnám, félnék tőle, hogy szétrombolnám, hogy megsemmisíteném.

Ez a harmadik Felszólaló még tisztább, még erőteljesebb, mint az előzőek?
Illetve úgy vélem, hogy ehhez a feladathoz többet már nem fogok hozzá.

Mert ez a fajta embertípus, az a fajta típus, amelyet abban a képben látható-
vá tettem, az egyezik azzal a meggyőződéssel, mely miatt én foglalkoztam
ezzel a témával.

Ez a felszólaló te is lehetsz?
Nem, hát ezek a képek mind konkrét élmény alapján születtek. A nagyon

sok értekezleten való megjelenés, téeszértekezleteken Jászladányban, Jászapá-
tiban, Tiszaroffon és nagyon sok helyen, ahol én részt vettem, ez mindannak
az összefoglalata.

A festés nemcsak tevékenység, anyagi vonatkozásai is vannak, vászon,
ecset és egyebek. Nálad különképpen hangsúlyozottabban jelentkeznek, mert
festékből sem akármennyit használsz, egyesek szerint másnak három képre
elegendő lenne az a festék, amit te egyetlen vászonra „rápazarolsz".

Vastagon festek, — igen, képzelheted, hány tubust kell nekem elpazarolnom,
hogy téged idézzelek, amíg kialakul egy végső forma, a képek egy végső for-
mája. Űgy hogy nem tanácsolom, hogy emelgesd a képeimet ,mert azok elég
nehezek, és nem azért, mert ólommal vannak kibélelve, hanem sajnos drága
festékkel vannak kibélelve. A soha meg nem elégedettség és az a fajta elvá-
rás, ami az én művészi meggyőződésemnek megfelel, ez késztet arra, hogy sok-
szor fessem át a képeket.

Ahogy most festesz, mindig úgy festettél? Értem ezen azt, hogy ha most né-
zem a képeidet, akkor elmarad a régebbi lendületes ecsetkezelés, most mintha
aprólékosabban vinnéd fel a színeket, régen egy-egy lendületből jelentős felüle-
teket festettél meg, most azonban valahogy jobban vibrál, apróbb részletekből
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áll össze a kép, jóllehet, megmarad továbbra is az a fajta expresszivitásuk,
ami régen is jellemezte őket. Ismerem olyan képedet, amely figurális kompo-
zíció, s amelyen a figurák jóval körvonalazottabbak, jóval konkrétabbak,
mint például a már előbb is szóba hozott Felszólaló.

Hát igen, kétségtelen, hogy a festők bizonyos csoportjának van egy bizonyos
fejlődéstörvénye, amelyet úgy tudnék megfogalmazni, hogy a körvonaltól, az
élesebb rajzoltságtól, a kevésbé színes felülettől indul el valaki, és mikorára az
életét nagyjából végigcsinálta, akkor talán az utolsó korszakban, már oldottab-
bá, színesebbé, számomra gazdagabbá is válik.

Szoktál rajzolni?
Szoktam. És ezzel függ össze az az iménti megjegyzésed, hogy most talán

szövevényesebb a képfelületem, mint kezdetben volt, mert azokat a foltokat,
amelyek régen a rajzot hordozták, azokat továbbra is megőrizni kívánom, csak
színben talán részletezőbb, talán bonyolultabb, mint ami régebben volt. Ezért
lehetséges, helyesen állapítottad meg a képekről, hogy most bonyolultabbaknak,
részletezőbbnek tűnnek. De ez a részletezettség éppen olyan, mint a zenésznél
a hangszerelés. Ugye, aki árnyaltan tud hangszerelni, az mindenképpen gaz-
dagabb, mint a kevésbé hangszerelt.

Közben a katalógusodat néztem, lapozgattam és érdekes, hogy 1942-ben ál-
lítottál ki először — már nagyobb közönség előtt —, még főiskolás lehettél és
karácsonyra született a kiállítás, Vörös lovak címmel állítottad ki a képedet.
Most ne haragudj meg, már eddig is szó volt arról, hogy a valóság csak kínál-
ja magát és hogy milyen sűrű lesz a vászon, az akkor derül ki, amikor a
festő kezébeveszi a valóságot. Most itt van például a Vörös lovak. Szürke lo-
vat, deres lovat, pej lovat, ilyeneket ismerek, de én vörös lovat még soha-
sem láttam.

Ennek a képnek a keletkezési ideje 41—42 tája és a régi szolnokiak, vagy
az akkor élt szolnokiak tudják azt, hogy a szandai réten „gulya ménes delel-
getett". És a napsütésben — pláne meg a május végi napsütésben — a fű színe
sokkal aranylóbban zöld, mint bármikor. Na most, ha erre a mezőre a nap
rásüt, és ezen úgynevezett barna lovak — mert ugye olyan van — ha ezek
legelnek rajta, akkor minden kicsit is tájékozott ember tudja, hogy a vörös
színnek a komplementer színe, vagyis a színellentétpárja a zöld, vagy a zöld-
nek a vörös. És ahhoz, hogy te ki tudjad emelni, el kell dönteni, hogy a lo-
vaknak a jelenlétét emeled ki vagy a fű aranylását. Mert akkor az egyiket
alá kell rendelni a másiknak. Hát én a lovak színét emeltem ki, és ezért a'zöld
mellett, a komplementer szín mellett a vöröset kellett felfokoznom. Egyébként
kék lovat is lehet látni, tulajdonképpen, ha a szürke ló vagy a fehér ló ár-
nyékba kerül, akkor feltétlenül a szőrén a kék égbolt tükröződik.

Most itt velünk szemben az állványon olyan képed van — csaknem készen
—, amelyikre piros felhőket festettél.

Hát ez se piros, az a felhő, azon is a föld tükröződik. A föld színe tükröző-
dik.

És mire a felhőre tükröződik a föld, akkorra pirossá válik?
A tetőnek a színe reflektálódik...
Az élénkpiros tető egy bizonyos — szerinted ...
Nem szerintem, ha te is kimész, és nem vagy színvaksággal megverve, ak-

kor konstatálhatod, hogy nem úgy vörös ez, mint egy ruha, de nem is kék az
a felhő, és nem is fehér, főleg akkor nem, ha a felhő színét összehasonlítod
a ház falának a színével. Tehát, ha ilyen összefüggésben tekinted. Az emberek
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általában véve mindent önmagukban néznek, tehát azt mondják, hogy a fal
fehér, az ég kék, a fű zöld és így tovább. Persze ezeket a képzeteket bele-
sulykolták a tanulókba, de a valóságban ezek a színek összejátszanak.' Nagyon
csodálom, hogy azok az emberek, akik a marxizmusban oly magától értetődő-
nek veszik azt, hogy egy dolog önmagában nem létezik, de ha a színekről
van szó, akkor azt hiszik, hogy a fű zöld, a felhő fehér, az ég kék. Hát nem
így van. Mert ha a felhő tükröződik a fű színén is, nem olyan értelemben,
mint ahogy kék az ég, de a kéknek egy bizonyos vetülete rajta van a fűszál-
nak a fényben levő részén. Éppen úgy a vörös tető is megjelenik a felhőn
csak nem azzal az intenzitással, hanem csak rokoníthatóan, a vörössel rokon
szín jelenik meg.

Gondolom, ez a természet igazságához tartozik, amiről szóltunk. Ám a kép-
nek van egy másik igazsága is, ez a művészi igazság. Azaz, hogy ebben a va-
lóságos tükrözésben, visszatükrözésben mit tükröztet vissza művészi igazság
formájában maga a művész. Beszélgetésünket mégis csak itt kéne befejezni,
mert ezért minden önkínzás, ének.

Még egyszer nem akarom elmondani mindazt, amit elmondtam, még egyszer
csak azt, tudod, hogy a valóság, amiről már szóltam, az összes részleteivel
együtt, mindenki számára objektíven úgy van, ahogy van. Tehát a festő szeme
sem más, mint az utcaseprő szeme, de hogy az illető számára ez a látható
világ, ez az objektíve érzékelhető, tapasztalható világ milyen asszociációkat
ébreszt, mit gyújt fel benne, milyen meggyőződésre juttatja, ez mindenkinek a
felkészültségi fokától, temperamentumától, iskolázottságától, most nem az
osztályokra gondolok, hanem az önmaga műveltségének a szintjére. A szívmű-
veltség — inkább ezt a szót használnám, az nem függ az iskolai végzettségtől.
És ennek alapján mondom én azt, hogy az igazi mű nem nélkülözheti az iga-
zi, úgynevezett hozzáértőket, vagy átérzőket is mondhatnék, akik bele tudnak
a műnek az áramába kapcsolódni. Utaztam én úgy vonaton, hogy mellettem
ült egy Szolnokra bejáró munkás, és József Attila — vagy más alkalommal
más személynél Juhász Gyula — verses kötetével és egy-egy kis ponttal jelöl-
te meg, ami számára érdekes volt. Sose felejtem el, a Családi kört mondta az
egyik törökszentmiklósi munkás, hogy őneki mennyire tetszett. És megkérdez-
tem a vers végén: volt az egyik szó alatt ugyanis egy pont. Kérdeztem, miért
tette oda? Azt mondja, mert az a fordulópont. Mi az, hogy fordulópont?
Tessék meghallgatni, azt mondja: . . . és „...Majd földre hintik a zizegő szal-
mát . . . S átveszi egy tücsök csendes birodalmát". És valóban így van, ezen
az egyen fordul meg ez az egész, mert ez a csodálatos költői komplementer
pár, hogy egy és birodalom. Szóval a parányinak és a végtelennek ez az
őrületes kontrasztba állítása, amit tulajdonképpen mindenki meg tudhatna
írni, mint ahogy ő mondta, de nem jut eszünkbe, meg nem tudják észre venni.
Az ember elmegy olyan csudálatos dolgok mellett, hogy káprázat! Ha a szol-
noki vártemplomra például rásüt a nap, hát nincs az az aranyhegy, ami azzal
vetekedhetnék! De az emberek mégsem veszik észre, nem tűnődnek el rajta,
csupán közlekednek. Hát innen festő valaki, hogy észreveszi, és közzéteszi ezt
az élményanyagot, hogy mennyire sikerült neki, én azt már nem vitatom...

Ezek szerint képeiddel azt tanácsolod, hogy jobban nyissuk ki a szemünket?
Munkáid „üzenetébe" ez is beletartozik?

Feltétlenül, hisz olyan szép a mi világunk és olyan gazdag, hogy nincs az
a narkotikum, ami ezzel vetekedhetnék. Azt hiszem a szépség narkotikuma az
egyetlen, ami egészséggel kábítja el az embert.
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