
MŰVÉSZET
Háy Károly László emlékére
Kollega, barát s nem utolsósorban elvtársunk volt HKL., aki ma 75 éves lenne,
de már 20 éve nincs közöttünk és már rá csak emlékezünk. Börtönviselt kommu-
nista művész volt s mint ilyen, sokáig bélyeges ember. A sokoldalúan művelt
marxista még a weimari Németországban tanulta a mozgalmi propagandát s
ami ezzel összefügg. Ismereteit hatékonyan érvényesítette-értékesítette művé-
szetében, a direkt és indirekt agitációban. Jó festő volt, értette és megértette
a színek nyelvét, de talán még erőteljesebbek grafikái, ceruza- és krétarajzai,
valamint metszetei; izgalmas folt-vonal változataikkal hibátlanul tolmácsolták
a választott témát.

Háy Károly számára minden körülmények között az Engels mutatta út volt
egyedül követhető, vagyis: „A szabadság a felismert szükségszerűség!". Min-
denkor ennek jegyében cselekedett és alkotott és nem véletlen, hogy a rajzolás
és metszés örömével illusztrálta választott költőit, Aranyt, Petőfit, Adyt és József
Attillát. Ízig-vérig realista volt, de a jelképek végig kísérik képeit, rajzait. Ha
nem is lett volna rá velleitása, „oly korban éltünk'', amely erre késztette. Akik-
hez szólni kívánt, felfogták rejtett szavát. Az 1934-ben készült röpcéduláin
érdes-vonalas ritmust teremtett, amelyben az ismétlődés az „üzenet" nyomaté-
kosságát hivatott kifejezni.

Figyelemre méltó, hogy a Szocialista Képzőművészek Csoportja, melynek
alapító tagja volt, a Vörös Segély nevében vállalkozott a 30-as évekbeli mun-
kásnyúzásnak (Bedo) és árulásnak (Peyer) tudatosítására a maga sajátos eszkö-
zeivel, több művésztársával együtt s akiknek javát el is sodorta a háború. Háy
Kari munkája volt a legegyénibb, a legegyenletesebben csak rá valló.

Ahhoz képest, hogy mennyi erőt-időt adott a mozgalomnak, számos szép
olaj, pasztell és színeskréta képe született és éppen az évtized közepéről valók
e nyugtalan, expresszív erejű művek. Városi és falusi tájak, mint a Napsütés
a Csáki utcában, vagyis itt, a Pesti háztetők ugyanitt, de a Tisza Tószegnél, vagy
az Alföldi tanya: mintha nyugodalmasabb évei is lettek volna, pedig... Az
1939-ben készült „Elindultam szép hazámbul" remeke s ugyanez évben „Német
uszály a Tiszán" kisméretű ceruzarajzának összefüggése nem szorul magyará-
zatra. Ekkor készült József Attila felejthetetlen lamentációja. A költő hasztalan
vonít megrendítő grafikai átköltése a fekete-fehér ellentéteinek erőteljes hang-
súlyával, motívumainak félreérthetetlen jelzéseivel. Börtön-emlékei képpé for-
málódtak a Börtönudvar csaknem költői felfogásával; a rideg falak között, a
rácsos ablakok alatt egy árva fácska áll. Ez a magányos fa csaknem olyan
fogoly, mint a Van Gogh börtönudvarán körbejáró rabok. A másik börtönkép
a Műhelysarok, ahol kis vaskályhán piroslábasban fő — valószínűleg enyv
a munkához. Ezt a témát különben feldolgozta az ugyanott raboskodó fiatal
elvtársunk, Kondor György is, akit elpusztítottak a náci-fasiszták.

A sokszorosított grafika minden szempontból fontos műfaja volt, mert több
emberhez eljutott és kevés pénzért, máskor, szükség szerint ingyen, titkosan,
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direkt agitációként. Több linóleum metszetsorozatot készített, többnyire törté-
nelmi utalással az adott helyzetre. Az 1941—42-ben metszett linósorozata, a
Két pogány közt egy hazáért címen az idegen hatalmak szorításából szabadulni
vágyó Zrínyi emlékezete, de a magyar függetlenség óhajtása. Művészi és moz-
galmi munkáját — ami nála egy volt — az ismételt börtön és munkaszolgálat
sem szakította, vagy törte meg. Olaj és pasztell képeinek többsége 1940-ből
való mindenek előtt az 1940-ben kezdett és 44-ben befejezett Krumpliszedők c.
nagy vászna. Festményein izzik és forr a levegő, még napraforgói is sütnek,
mint kis napok. Külső és belső késztetés — háború és mozgalmi munka —
volt a vibráló nyugtalanság műveiben, izgatott színek és formák közölték adott
világunkat, mint a Légitámadás c. képe is. De micsoda bizodalom hozhatta létre
1942-ből keltezve, ám szintén 44-ben befejezett „Kakas a szemétdombon"-t.
Micsoda diadalt, hajnalt kiálthat az a Kakas még jóval Sztálingrád előtt? Kari
tudta, mert reálpolitikus volt, hogy nem lehet másként, csak úgy, hogy a mi
igazunkat, a szocialista jövőt hirdeti a tört fegyverek s egyéb háborús szemét
fölött.

Szerencséjére már 1944-ben felszabadult és Szegeden párt megbízásból —
mert már volt legális párt valahol — tehát már feladatul kapta az első kom-
munista könyvkiadó, a Szikra megalapítását és megszervezését. Amint lehetett,
hazajött és sokszoros erővel vetette magát a pártmunkába. Ettől kezdve tanár,
díszlettervező, illusztrátor, pártpropagandisa és még mi minden. De közben
dolgozott, főleg színes krétákkal, mert az bárhol elővehető a darab papírral,
kis blokkal. Felsorolhatatlan számú színes és fekete-fehér rajza született, illuszt-
ráció sorozatok, mindez a legjobb kvalitásban. A szolnoki Művésztelepen élt
egy darabig, ennek is emléket hagyott, a SZU-ban is járt, onnan is elhozta élmé-
nyeit képekben. A „Menetelők és kivándorlók" sorozatban az ellenforradalom
után s végül, talán utolsónak kis tudrajz Radnótihoz: „Nem tudhatom..." De
tudta, hogy szíve beteg, s a sok munka jutalmául, kissé megkésve, műterem
lakást kapott. Csakhogy sok volt a lépcső, meg a meredek a Kelenhegyi úton.
Mire belakta volna áhított új otthonát, elvitte rossz szíve. Az volna jó, ha egy
ilyen élet és életmű mindenki számára egyértelműen példa volna. Nem a két
végén gyújtott gyertya önpusztításával, de az okos áldozatvállalás és hűség
példájával.

OELMACHER ANNA
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