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Novák Lajos: Itatás, 1979

Novák Lajos: Terhes lány Novák Lajos: Csohány Kálmán portréja, 1985 körül



A Művészeti Lexikon Novák Lajos festőművészt
a hódmezővásárhelyi iskolához sorolja. Ez a meg-
állapítás a művész indulását, tartalmi és formai
magatartását tekintve indokolt és jogos. Mégis úgy
érzem, hasznos lesz ennél a gondolatnál elidőznünk.
Mit jelent ma a hódmezővásárhelyi iskola? Milyen
azonos jegyek, törekvések, indulatok és törvények
alapján beszélünk ma vásárhelyiségről, mikor Kurucz
D. Istvántól Hézső Ferencig a legváltozatosabb és
gyakran egymásnak ellentmondó törekvések férnek
meg, és békülnek össze mégis egy egységben
Hódmezővásárhelyen? És mi a kapcsolata Novák
Lajos piktúrájának Hódmezővásárhellyel? Ha az itt
jelenlevő képeken végigtekintünk, találunk olyan
alkotásokat, melyek érzelmi telítettségükkel, formai
megoldásukkal összevillannak esetleg egy veszprémi
művész, vagy egy délalföldi művész alkotásaival,
jóllehet egymástól függetlenül jöttek létre. Mi teszi
a dunántúli és a délalföldi művészt a Dömösön
alkotó művész rokonává, testvérévé? Választ – úgy
érzem – csak úgy kapunk, ha a vásárhelyiség határait
kiszélesítjük és magyar festőiségről, magyar festői
magatartásról beszélünk.
Vásárhely jótékonyan hozzájárult a mai magyar
piktúra kialakulásához, ugyanakkor feloldódott benne,
elválaszthatatlan részévé vált. Ennyiben hódmező-
vásárhelyi Novák Lajos festészete is, de főként össze-
téveszthetetlenül, sajátosan magyar.
Van egy sajátos szín- és formavilágunk, amire minden
ellenkező híreszteléssel szemben büszkék lehetünk,
mert egyedül a mienk, mert a világ művészetének
nagy együttesében, messziről meg lehet ismerni, rá
lehet mutatni – ez magyar piktúra.
Mi jellemzi a magyar képzőművészetet? Magas fokú
indulati, érzelmi telítettség. Legjobbjaink alkotásai
egyúttal a képzőművészet költői megnyilvánulásai.
Talán vitatható, támadható álláspont – én így érzem.
Mednyánszkytól Nagy Istvánon, Nagy Balogh Jánoson,

Kosztán át Derkovits, Csontváry, Gulácsy, Szőnyi a magyar
képzőművészet nagy költői. Ez a költői magatartás
határozta meg, formálta, alakította ki a magyar piktúrára
annyira jellemző költői színvilágot is, melyet a mai
középgeneráció gazdagon kiteljesített.
Ehhez a középgenerációhoz tartozik Novák Lajos
festőművész is. Az itt kiállított művek bizonyítják és
igazolják az előbb elmondott általánosításokat, legtöbb
alkotása érzelmi, költői mondanivalóval terhes. Bár
az itt bemutatott alkotásokat egységesnek, egymást
kiegészítőnek tartom, mégis nagyjából kétféle ten-
denciát különböztethetünk meg. Az egyik, amelyik
főleg rézkarcaira vonatkozik, hűséges feltérképezése
a szeretett vidéknek, szakmailag magas színvonalú
bemutatása lakóhelye környékének, az itt munkálkodó,
erre a vidékre jellemző foglalkozást űző embereknek.

Novák Lajos festőművész
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Itt sem hiányzik az a többlet, ami alkotássá avatja
az ábrázolást – a lélek feltérképezését mégis inkább
az anyag másik részének darabjai, főleg az olajfest-
mények vállalják.
Novák Lajos tűnődő, meditatív alkat. Akik futólag
ismerik, kedélyes, kiegyensúlyozott, minden örömre
és játékra kész embernek tartják. Igaz ez is. Az alkotó
Novák Lajos azonban töprengő, vívódó, az élet
lényegére rákérdező, a miérteket szüntelenül feltevő,
s valahol mindig magányosan maradó művész. Azok
közül való, akiket a gyermekkor nem enged el, akik
szomorkás, felhőző nosztalgiával újra és újra fogal-
mazzák gyermekkorukat. A vidám, napfényes gyer-
mekkor nehéz sorsokat, fájó emlékeket hordoz.
Képeinek vissza-visszatérő motívuma a várakozás,
a magányosság. Megfogalmaz egy ma már szeren-
csére eltűnőben lévő világot mementóként, intő jel-
ként. Egy nép több száz éves kiszolgáltatottságáról,
elnyomorodásáról vall egy-egy figurája, egy-egy
embercsoportja, vagy csak egy kapu, egy öreg ház,
egy-egy sötét ablak.
A magyar sors, a paraszti sors megfogalmazói között
Novák Lajos képeit nézegetve Móricz Zsigmond és
József Attila tűnik elő, mint nagy előd, mint nagy
rokon. És talán Ady Endre is. Ezt a mozdulatlanságot,
ezt a rezzenéstelen ázsiai nyugalmat, a lehajtott

fejű beletörődést, a változtatásra való restséget, talán
ő írta meg először. És milyen különös, hogy a mun-
kásosztály költője, az egész magyar nép nagy költője,
József Attila ismerte legjobban a paraszti népet is.
E kiállítás falai között annyira otthon találja magát
Holt vidék című versének strófája:

„Jeges ágak között zörgő
időt vajúdik az erdő.

Csattogó fagy itt lel mohát
s ideköti csontos lovát

pihenni.”

A tűnődő, töprengő festőnek, Novák Lajosnak az utóbbi
időben felszakadtak képeiről az ólmos szürke felhők.
Színei felragyogtak, kivilágosodtak. Művészete, piktúrája
az elmúlt évek során megújult, újjászületett. Legjobb
munkáit mostanában alkotta, vagy éppen most vannak
születőben. Népéhez tartozása, hűsége semmit sem
változott. De népe sorsának változásával kapcsolatuk
is más tartalmat nyert. Tudom, hogy nehéz sors gyöt-
rődni, sorssal, feladattal viaskodni. És mégis azt kívánom
Novák Lajosnak, hogy tépelődése, nyugtalansága soha
ne hagyja el, míg ilyen eredményekkel jár.

(Új Forrás, 1976(1)153–154.)

Novák Lajos: Meszelés, 1983



2 47P O R T R É G A L É R I A  –  N O V Á K  LA J O S

A nyolcvanas évek második felében jó néhány
videofelvétel készült Komárom-Esztergom megye
képzőművészeiről és kiállításairól.
1987 augusztusának egyik verőfényes délelőttjén
is azzal a szándékkal indultunk Dömösre Benkő
Benedekkel, hogy a helyi művészek kiállításáról
forgatott videofilmhez kiegészítő anyagot vegyünk
fel. Elsőként Novák Lajos festőművészt kerestük
meg műtermében, akivel azonnal – egy festőállvány
előtt állva – tevékenysége szakmai problémáinak
megvitatásába merültünk.
Kollégám közben elindította videokameráját, hogy
rögzítse az érdekesen alakuló beszélgetést. Sok
mindenről esett szó: a kép kialakulásának folya-
matáról, többszöri átfestéséről; a magánkonfliktusok
általános érvényű megjelenítéséről; egyik képének
piros lováról, melyet először idegenkedve fogadtam,
majd addig nézegettem, míg egyik legkedvesebb
festményemmé vált; s általában is a lovak szerete-
téről, az állat alakjának, mozgásának szépségéről,
harmonikusságáról, melyet Lajos bácsi – furcsa
szemérmességével – egy szép női test mozgásához
hasonlított; a síkok ábrázolásáról, a tér érzékelteté-
séről, az alföldi tájról, realizmusáról, s képeinek
konstruktivista formáiról. Elfáradva a hosszú álldo-
gálásban, asztal mellé telepedtünk, s ráérezve
e ritka lehetőségre, megnyílására, újrakezdtük
a beszélgetést, végigpörgetve életének, művészi
tevékenységének alakulását.
Hosszúra nyúlt a felvétel, s úgy éreztük, teljes portré
rajzolódott ki Novák Lajosról. A csalódás otthon ért
bennünket, mikor visszanézve az anyagot, kiderült
– a kamera valamely mechanikus hibájából –,
a hanganyag alig érthető, használhatatlan. Meg-
próbáltuk megtisztíttatni a szalagot, de sikertelenül.
Novák Lajos alig másfél évvel később meghalt és
sosem látta a felvételt. Azt hittük, a videoképeken

kívül mást nem őrzött meg róla e film. 1992 tava-
szán azonban újból végignéztem a felvételt, s rá-
döbbentem, a hosszabb második rész, az asztalnál
történt beszélgetés szövege – az alapzaj ellenére
– többé-kevésbé érthető, s legalább leírható. Több-
szöri nekirugaszkodás után – kisebb stiláris módo-
sításokkal, tömörítésekkel, igyekezve a beszélgetést
eredeti formájában megőrizni – született meg
a most közölt végleges változat. Reméljük, ő is
elégedett lenne vele.
– Kérlek, arról beszélj először, milyen környezetből
indultál, s onnan milyen élményeket hoztál
magaddal?
– Nézd, én parasztgyerek vagyok, apám paraszt-
ember volt. Erősen meghatározta munkásságomat
a paraszti környezet. Képeimen visszatérő motívumok
e környezetnek az emberei, az eszközei, állatai.
Nem vagyok tipikusan paraszti témákat ábrázoló
festő, de azért mégis meghatározóvá vált ez a világ
számomra. Pl. az asszonyfejeket ábrázoló képem
és több hasonló jellegű festményem is gyerekkori
élményből származik. Főleg az Olaszországban
készült alkotásaim, melyeket ott megvettek, s még
fotóim sincsenek róluk. Nem voltam az a típus, aki
naprakészen összerakja, dokumentálja őket.
– Milyen vidékhez, településhez köthető indu-
lásod?
– Bajai születésű vagyok, de négyéves koromban
Felsőszentivánra költöztünk, egy kb. 4000 lakosú
községbe, ahol apám vett egy házat, s ott folytatta
tovább paraszti tevékenységét, volt neki pár hold
földje, szőlője, és bérelt is földet, így jó pár holdon
gazdálkodott. Tulajdonképpen tehát Bajához csak
később, iskoláim révén kötődtem.
– Van-e olyan gyerekkori emléked, amelyre szívesen
emlékszel vissza? Olyanra, amely végigkísért éle -
teden?

Virág Jenô

„ AM I  NEM MOND SEMMIT,  AZ  E L LEN  ÉN
HADAKOZOM…”

M E G Ő R Z Ö T T  B E S Z É L G E T É S  N O V Á K  L A J O S  ( 1 9 2 7 – 1 9 8 9 )

F E S T Ő M Ű V É S S Z E L
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– Talán egy, ami foglalkozásommal összefügg:
igazgató tanítóm, aki univerzális képességekkel
rendelkezett, s többek között kitűnő rajzoló volt,
már másodikos elemista koromban felismerte ben-
nem az ilyen irányú készséget, s tulajdonképpen
ő indított el engem e pályán.
– Hogyan kerültél a főiskolára?
– Rudnay ’46-ban Bajára költözött, és egy sza-
badiskolát indított. Ennek egészen más karaktere
volt, mint a mai szabadiskoláknak, mert egy okta-
tásrendszeren belül működő szabadiskola volt, ahol
tanultunk irodalmat, történelmet, geometriát, filozófiát,
s minden egyebet, amely általában csak művészeti
főiskolára jellemző. Tehát gyakorlatilag olyan elő-
készítője volt a főiskolának, amit ma a szakgimná-
ziumok töltenek be. Persze magasabb szinten,
hiszen már 18 éven felüliekként mentünk oda,
s a szakiskola nagyon komoly előadói gárdával is
rendelkezett.
– Mit jelentett számodra Rudnay, mint ember és
mint festő?
– Sokat. Nagyon sokat: kezdetben mindent, mivel
a művészetekben még nem voltam olyan jártas,
hogy meg tudjam határozni helyét a magyar piktú-
rában. Nem beszélve most az egyetemes európai
piktúráról. Akkor én még nem tudtam felmérni, hogy
a magyar romantikának ő a legjellemzőbb és legjobb
festője. Emellett nagyszerű pedagógus volt. Jellemző
eset, hogy egyik alkalommal, amikor korrektúrát adott,
egy lánykától, aki elég gyengécskén rajzolt – de
ezért nem a rajzot bírálta, s nem gorombította le
a hallgatót, az nem volt szokása –, megkérdezte:
mondja Erzsike, tud-e kenyeret sütni? Tudok, mester!
– El ne felejtse fiam, mert még szüksége lehet rá! –
Ez volt a jellemző rá. Még egy másik dologra is
emlékszem: megtanított a rajznak olyan művelésére,
hogy egy vonallal teret is tudjunk ábrázolni. Ezt úgy
tette, hogy amikor tónusban, szénrajzolás közben
elúsztattuk a lényeget, elvittük a tónussal, akkor
nagyon szigorú vonalrajzot rendelt el. Mindenkinek
kötelező volt csak vonalban ábrázolni! Akkor egy
vonalat úgy kellett meghúzni, hogy az térben ábrázolja
a gömböt, pl. egy fejet. A fülkagylót úgy kellett meg-
rajzolni, érezni lehessen, hogy megy be a koponyába
a hallórész-járat. Nagyon jó pedagógus volt, alaposan

felkészítette hallgatóit, így Szurcsikot, Udvardi Erzsit,
Sárkány Annát, Kármentő Andrist, akik azóta is ezen
a pályán vannak.
– Utána hogyan alakult életed?
– ’48-ban jelentkeztem a  Képzőművészeti
Főiskolára. Föl is vettek, de volt egy lány, akibe
beleestem, s maradtam Baján. Aztán eljöttem, mert
átdobtak a palánkon. A következő évben jelent-
keztem megint, s fölvettek újra. ’49-től ’54-ig jártam
a főiskolára, festő szakra.
– Kik voltak a tanáraid?
– Először Fónyi Géza, aki igen jó mester, kulturált
festő volt, bár nem lehet a nagyon nagy festők
közé sorolni. Ragyogó színérzékkel rendelkezett és
jó pedagógus volt. Két évig hozzá jártam, majd két
év után – akkor még divatban volt, hogy tanárt
szabadon lehetett választani – Szőnyihez kerültem.
A Szőnyi-osztályon való tartózkodásom nem tartott
sokáig – mindössze pár napig –, mert kiderült, hogy
egyes tanároknak nem maradtak hallgatói, nem
jelentkeztek hozzájuk. Mivel a főiskola tanári karában
ott szerepeltek a minisztérium által berakott emberek,
így Bernáthtól, Szőnyitől szedték össze a hallgatókat.
A főépületbe jártam tovább, s Bán Bélához kerültem,
majd később kineveztek demonstrátornak, ami tanár-
segéd-félét jelentett. Bán Bélától átkerültem Pór
Berci bácsihoz, ott voltam demonstrátor, s a diplo-
mamunkámat is ott készítettem.
– Ki volt rád a legnagyobb hatással tanáraid közül?
– Nehéz megmondani, mert az a korszak nem engedte
meg, hogy a tanárok önmagukat adják. A politikai
helyzet miatt szigorú szocreálban kellett ábrázolni,
tehát tulajdonképpen hamisan csengett minden akkor,
amit létrehoztak. Vonatkozik ez Bernáthra is, Szőnyire
talán kevésbé, ő egyenesen folytatta, amit elkezdett.
Bortnyik, aki főigazgatónk volt, s a szürrealizmus jelentős
képviselője Magyarországon, inkább nem csinált semmit,
vagy ha csinált, akkor erősen szocreálos dolgokat.
Domanovszky pedig, aki előtte mélyebb alkotásokat
hozott létre, abban az időben – talán kicsit kemény
leszek – dekorációs jellegű figurákat festett, freskóban,
s főleg pannóban. Úgyhogy nehéz meghatározni, ki
volt rám a legnagyobb hatással. Mindenképpen Szőnyi,
de ez azért volt így, mert már Rudnay annak idején
így indított útnak. Hogy ha menni akar valakihez –
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mondta – akkor Szőnyi legyen az, akit választ magának.
Gyakorlatilag így előre kijelölte az utat, ismerte érdek-
lődési körömet, s gondolom ezért javasolta, hogy
Szőnyihez menjek.
– Milyen volt akkor a főiskola légköre, milyen hatá-
sok értek benneteket, s ez mennyiben határozta
meg a későbbi formálódásodat?
– Nagyon összetett probléma, mert mi abban
az időben – bennünket neveztek a fényes szellők
nemzedékének – hittünk, nagyon hittünk, s akartuk,
hogy lényeges változás jöjjön. Ez jelentkezett az ak-
kor szervezett nagy ifjúsági diákmozgalmak mun-
káiban. Így részt vettünk ’50-ben Sztálinváros épí-
tésében, a nyári szemeszter helyett ott töltöttünk
egy hónapot, majd a Duna-Tisza főcsatorna építé-
sénél. Ezek meghatározó élmények voltak, s mi
nagyon hittünk. Csak utána kezdtünk gondolkodni,
amikor jöttek a különböző perek – elsősorban
a Rajk-féle per. Mivel szabadon nem mertünk be-
szélni, úgy döntöttünk néhányan, hogy egyéves
kollégiumi tartózkodás után bérlünk egy műtermet,
s ott lakunk. Így kerültünk az Alkotmány utcába,
ahol a főiskola végéig laktunk. Majd azt később –
én voltam a legtovább ott lakó – egy kollégámnak,
Kántor Lajosnak adtam át, s lementem Hódmező-
vásárhelyre.
– Maradjunk még a főiskolai éveknél! Kik voltak
a főiskolai társaid, kikkel kerültél a legszorosabb
kapcsolatba?
– Együtt indultunk Szurcsikkal, aki ugyan később
végzett, mert szakérettségire ment, s így nem ’49-től,
hanem ’50-től kezdett, bár akkor felvették. Együtt
indultunk Bajáról, tehát evidens volt, hogy barátsá-
gunk folytatódott a főiskolán is. Együtt jártam Vecsési
Sanyival, aki Komárom megyei származású, Kóthay
Ernővel – aki szegény meghalt már –, Hock Ferivel,
Óvári Lacival, Kántor Lajossal. Ők voltak a szűk
baráti kör, de ez nem jelentette, hogy ne tartozott
volna a csoportba alattunk vagy felettünk járó
kolléga, így Gacs Gabi is, akivel szintén együtt
jártam, aztán Csohány Kálmán, aki fölöttem járt 2-
3 évvel, Patay Laci, aki Szurcsikkal végzett, alattam
egy évvel. Ezek voltak a meghatározó személyek,
akikkel ma is tartom a barátságot.
– Mikor kerültél Hódmezővásárhelyre?

– Gyakorlatilag ’55-ben. ’54 nyarán, júniusban
végeztem, akkor védtem meg a diplomamunkámat
elég zajos körülmények között.
– Elmondanád, hogy miért?
– A diplomamunkámat bírálóval nem értettem egyet,
s ebből purparlé származott. Azért persze nem jelen-
tett különösebb problémát, hogy megkapjam a dip-
lomát. Egészen komolyan összecsaptunk a nálam
pár esztendővel idősebb művészettörténésszel, akit
Garas Klárának neveztek, s a Szépművészeti
Múzeumnak volt az igazgatója addig, amíg az az
ominózus képlopás nem történt.
– Vehemens fiatal festő voltál akkoriban?
– Nem mondhatnám, hogy vehemens lettem volna,
inkább azt, hogy állandóan csináltam valamit. Ha
olyan jelenség mellett mentem el, ami izgatott, akkor
mindjárt rajzoltam. Mindig volt nálam egy kis vázlatfüzet,
s abba rögzítettem, amit megláttam, ami érdekelt.
A nagy egészből egy részletet, s azt, ami jellemző volt
a nagy egészre. S ezt már bajai, Rudnay-iskolás korom-
ban is csináltam. Szurcsik a mai napig is emlegeti. De
ezt tettem Dunaújvárosban is, amikor kemény beto-
nozást csináltunk. Dunapentelén is rajzoltam, festettem,
akvarelleztem, szóval mindig csináltam a dolgom.
– Arra is gondoltam e kérdésnél, hogy voltak-e világ-
megváltó szándékaitok?
– Hát igen, természetesen. Főleg a bajai időszak
alatt, amikor kezdő fiatal gyerekként kerültünk Rud-
nayhoz. Szurcsikkal sokat sétálgattunk a bajai fő-
téren, mely az ország egyik legszebb főtere, s akkor
még konflisok, szamaras kordék álltak ott. Meg
a sétányon, a Sugovica-parton, a Szentháromság
téren sétáltunk. Közben akkor is mindig rajzoltam,
s Janival állandóan vitatkoztunk, hogy mi ezt fogjuk
csinálni, azt fogjuk csinálni. Meg akartuk váltani
a világot!
– Térjünk vissza a hódmezővásárhelyi életre!
Hogyan foglalnád össze ottani tevékenységedet?
Mi volt annak a fő jellemzője?
– Kettős dolog volt ez! Tulajdonképpen akkor már
erősen hatott Vásárhely művészeti múltja, Rudnay,
Tornyai, Endre Béla meg a többiek ottani műkö-
dése, s a század elején alapított művésztelep
hagyománya. Majd létrehozták a kályhagyárat, ill.
a majolikagyárat, ami a népi iparművészetnek
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lett az összefogója. Először kis üzemként műkö-
dött, de amikor én odakerültem, már jelentős
gyár volt. Ez a tradíció határozta meg, hogy miként
folytassuk azt, amit ők elkezdtek. Pl. megindultak
a gyűjtések a tanyákon, különböző köcsögöket
és egyéb használati eszközöket szedtek össze,
melyek alkalmazása általában a parasztságra volt
jellemző. Az Ady által „paraszt Párizs”-nak nevezett
városban ipar nem nagyon alakult ki. Nagy lét-
számú város volt – akkor 63 ezer lakosú –, de
főleg parasztfoglalkozásúak lakták. Akkor indult
be egy-két gyár, mivel a megye egészen ’60-ig
vagy ’62-ig vásárhelyi székhellyel funkcionált.
Csongrád megye székhelye volt Hódmezővásár-
hely, s ez meg is határozta azt, hogy kicsit az ipar
felé kezdtek nyitni. Ilyen kettősség uralkodott ab-
ban az időben. Ez a hatás abban is jelentkezett,
hogy közéleti szerepet vállaltam, tanácstag voltam,
s a kulturális bizottságon keresztül kontaktusba
kerültem a városi, megyei vezetőkkel és így sokat
lehetett segíteni.
– Ez ’56 után volt?
– Igen, ’56 után.
– Milyen volt akkor a szellemi légkör? A politikai
események milyen hatással voltak egy vidéki város
életére?
– Vásárhelyen ugyanazt csinálták, amit másutt is,
bizonyos szobrokat – pl. a Sztálin-szobrokat – lefű-
részeltek, elvontattak és meggyújtottak, mert ugye
a bronz olajráöntéssel nem olvadt el. Ezt csinálták,
s ezzel be is fejeződött.
– Milyen volt akkor a szellemi légkör a városban?
– Hát ezt nehéz meghatározni. Eléggé szétesett
az az értelmiség, amely különben előtte jobban
összetartott. Főleg a múzeum fogta össze őket,
voltak köztük újságírók, tanárok, orvosok, művészek,
s az intézmény körül csoportosult a társaság. Ez szét-
esett ’56 októbere után. Eléggé zűrös volt ’57 köze-
péig, s aztán újra indult a folyamat. Különösebb
változás nem történt. Az előre kitűzött cél, hogy
Vásárhelyen egy vidéki művészeti centrumot hozzunk
létre, tovább folytatódott. Ebben volt nekem is sze-
repem, mivel tanácstag voltam, s ezen keresztül
tudtam segíteni olyan kérdésekben is, amelyeket
különben nem lehetett volna megoldani.

– Milyen művészi problémák foglalkoztattak abban
az időben? Milyen témájú képeket festettél?
– Általában a környezetre jellemző, tehát paraszti
tárgyú képeket festettem. Azonban egy pár ma is
modern jellegű képet akkor, ’56-ban festettem.
Ezeket ma is bátran vallom magaménak. Persze
zömmel paraszti tárgyú képek születtek, főleg táj-
képek. De mindig figurával, mert én anélkül nem
tudtam elképzelni semmit, hogy ne legyen benne
figura, ami az ember jelenlétét mutatja.
– Vásárhely akkor benne volt az ország művészeti
vérkeringésében?
– Benne, akkor kezdődött. Kurucz D. István kezdte
’49-ben, amikor főiskolásokat vitt le Vásárhelyre,
nyári gyakorlatra. Később Szabó Iván vette át tőle
a stafétabotot, s ez nem szakadt meg, folytatódott
a mai napig.
– Kikkel voltál a legszorosabb kapcsolatban művész-
társaid közül?
– Hát főleg az előbb említettekkel, akikkel együtt
jártam, s a fölöttem vagy alattam járókkal: Szurcsik,
Óvári Laci, Hock Feri, Vecsési, Patay Laci tartozott
közéjük.
– Mikor és milyen körülmények között kerültél el
Hódmezővásárhelyről?
– ’59 decemberében jöttem el, kinek szerencsés,
kinek szerencsétlen napon. Ugyanis ’59. december
13-án költöztem Dömösre. Az ilyen kolóniákra jellemző,
hogy előbb-utóbb konfliktusok jönnek létre, s ebbe
én nem akartam beszállni! Adódott a lehetőség,
hogy ezt az épületet a Művészeti Alap, mint művész-
telepet megszüntette. Nekem Hódmezővásárhelyen,
a főtéren volt egy háromszobás lakásom, azt leadtam,
cserével ide kerültem. Említettem már, hogy
Vásárhelyen különböző problémák jelentkeztek
az irányzatok között. A vásárhelyi iskolát ugyanis
nem szabad egyértelműen a paraszti életformát
ábrázoló művésztelepnek, művészeti központnak
beskatulyázni, mert a legrealistább ábrázolásmódtól
a legmodernebbig minden megtalálható benne.
Egyrészt jelentkeztek ezek az ellentétek, meg aztán
a megélhetési gondok. Mi, ifjú művészek a várostól
kaptunk földet, amit műveltünk ugyan – bár nem
tudtunk mit kezdeni vele –, de azért kapáltuk a kuko-
ricát meg egyebeket, amiket termesztettünk. Volt
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ebben egy jó adag romantika is a kezdet kezdetén.
Az első odaköltöző Kajári Gyuszi grafikus volt, aki
’53-ban ment a majolikagyárba művészeti vezetőnek,
s aztán következtem én, majd a többiek, Szalay Feri,
Németh Jóska. Az ott élők is kezdtek felnőni, Hézső
Feri, meg sokan mások.
– Hogyan tudtál beilleszkedni Dömösön? Milyen
új élmények értek?
– A kezdeti élmény furcsa volt, mert alföldi ember
lévén bekerültem ebbe a legszűkebb dunai kör-
nyezetbe, amit a hegyek teljesen összenyomnak.
Annyira szűknek éreztem a Dunakanyarnak ezt
a valószínűleg legszebb helyét, hogy az volt az érzé-
sem, rám dőlnek a hegyek. Ez volt a környezeti
hatás. Az emberekkel való kommunikálás soha sem
okozott problémát számomra, hamar megtaláltam
a kapcsolatot mindenkivel; én nem kategorizáltam,
hogy csak értelmiségivel tárgyalok. Mindenkivel
megtaláltam gyorsan a hangot, s így egészen hamar
Lajos bácsi lettem. Ugyanis nem művész uraztak,
s mivel nem tudták, hogy szólítsanak, harmincegy-
néhány éves koromban így maradtam a Lajos bácsi.
Tőlem idősebb emberek is annak neveztek. Nem
okozott ez problémát, az emberekkel való kapcsolat
különben is lételemem.
– Idekerülésed jelentett-e valamilyen változást
művészi munkásságodban?
– Igen. A környezet, a hegyek geometrikus formái
erősen meghatározták azt, hogy egyre inkább köze-
ledtem a konstruktivizmus felé. Kezdetben a Barcsay-
és Szentendre-hatás is bejátszott ebbe. Aztán egyre
inkább tolódtam el a sík-konstruktivista vonal meg-
valósítása felé. A síkban a teret ábrázolni! Ez volt
az egyik probléma, a másik pedig a sík és a plasztika
ötvözése, a plasztikus megjelenítésnek a sík előtt
való ábrázolása, főleg emberek vonatkozásában.
Ez a mai napig is megoldatlan probléma számomra.
Remélem lesz még időm rá.
– Ebben az időszakban már rendszeresen állítasz
ki képeidből?
– Igen, gyakorlatilag ahogy végeztem, részt vettem
az országos kiállításokon, majd a hódmezővásárhelyi
tárlatokon. Akkor ugyan még nem volt ilyen szé-
leskörű a kiállítási lehetőség, mint ma. Sorolhatnám
a  különböző biennálékat – a  rajzbiennálét

Salgótarjánban, a grafikait Miskolcon, a kisgrafikait
Tihanyban, meg az Isten tudja még milyeneket –,
mindenre képtelen az ember küldeni. Én különben
is igen lassan, hosszan érlelő festő vagyok, és nem
szeretem kiadni a kezemből az olyan képet, amelyről
úgy érzem, még nem tisztáztam teljesen azokat
a problémákat, amelyek bennem felvetődtek.
– Milyen sikereket könyvelhetsz el pályádon?
Hogy érzed, mi az, amit meg tudtál valósítani, és
azt mennyiben ismerték el, milyen díjakkal hono-
rálták?
– Ez visszamegy a főiskolás évekre, amikor Pór
Bertalanhoz kerültem demonstrátornak. Bán Béla
figyelmeztette Pór Berci bácsit, vigyázz, nagyon
konok ember, de tud rajzolni! Későbbi munkássá-
gomat is meghatározta, hogy igyekeztem megtanulni
a mesterséget. Az első, ami díjban csapódott le:
’55-ben Hódmezővásárhelyen egy kisméretű képpel
– Almaszedők a címe, 40x50-es azt hiszem – nyer-
tem díjat, majd később grafikai díjat is. Hozzátartozik
életpályámhoz, hogy igen sokat tartózkodtam a gra-
fikai műteremben. Koffán volt a grafikai osztály
vezetője, akivel igen jó barátságba kerültem. Szeretett
sakkozni, én is, és be kell valljam, sokszor elsak-
koztuk a kötelező penzumot. De megtanított a gra-
fika csínjára-bínjára, úgy, hogy grafikai díjat kaptam,
majd aztán ’57-ben Munkácsy-díjat, főleg a grafikai
munkásságomra. Persze ebben jelentkezett
az Almaszedők, s még egy pár ilyen kép sikere, így
a Várakozó, amelyet ma is igen jó képnek tartok.
Egy anyát ábrázol a kép, egy nyugágyban kötögető
nőt. Ez már erősen a modern síkábrázolás felé
mutat, kicsit Matisse-os hatással. Majd később,
amikor idekerültem, sokáig nem vettem részt
a megyei művészeti életben. Ennek megvannak
a maga okai: egyrészt a távolság, másrészt pedig
az egyet nem értés a megyében élő művészetpo-
litikusokkal.
– Voltak ilyenek egyáltalán abban az időben, a ’60-
as évek elején?
– Voltak! Rendeztek egy kiállítást a Népházban,
erre küldtem képet, mint a megyében élő művész.
Nem volt ott se installáció, se paraván, egy mustár-
színű függönyre akasztották a képeket. Ezen le-
döbbentem nagyon: hogy lehet így rendezni egy
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kiállítást! Ezt meg is mondtam az akkori megyei ta-
nácselnök-helyettesnek, ami egy kis konfliktust oko-
zott, s aztán elég sokáig nem vettem részt a megyei
művészeti életben. Később volt egy olaszországi
meghívásom Ravennába és Bolognába. A ravennai
kiállításom nagyon jól sikerült. Három nap alatt
megvették minden képemet. Gyakorlatilag Bolog-
nában nem volt mit kiállítani. Kinyomták a meghívót,
szétküldték, de a kiállítás zárásakor a falról leakasz-
tották azok a képet, akik megvették. Ez volt a sze-
mélyes sikerélményem. A másik bizonyítható is: Ra-
vennában, a tengerparti részen rendeztek egy
kiállítást – melyre minden festő egy képet küldhetett
–, ott a második díjat nyertem el. Ezt újabb sikerként
említhetem. Itt a megyében pedig később a művé-
szeti díjat kaptam meg.
– Engedd meg hogy egy veled készült riportból
idézzek. Csohány Kálmán, a barát ezt írta rólad né-
hány évvel ezelőtt: „Novák Lajos tűnődő, meditatív
alkat. Akik futólag ismerik, kedélyes, kiegyensúlyozott,
minden örömre és játékra kész embernek tartják.
Igaz ez is. Az alkotó Novák Lajos azonban töprengő,
vívódó, az élet lényegére rákérdező, a miérteket

szüntelenül feltevő, s valahol mindig magányosan
maradó művész. Azok közül való, akiket a gyermek-
kor nem enged el, akik szomorkás, felhőző nosztal-
giával újra és újrafogalmazzák gyermekkorukat. A vi-
dám, napfényes gyermekkor nehéz sorsokat, fájó
emlékeket hordoz. Képeinek vissza-visszatérő motí-
vuma a várakozás, a magányosság. Aztán megfo-
galmaz egy ma már szerencsére eltűnőben lévő vi-
lágot mementóként, intő jelként. Egy nép több száz
éves kiszolgáltatottságáról, elnyomorodásáról vall
egy-egy figurája, egy-egy embercsoportja, vagy csak
egy kapu, egy öreg ház, egy-egy sötét ablak… A tű-
nődő, töprengő festőnek, Novák Lajosnak az utóbbi
időben felszakadtak képeiről az ólmos szürke felhők.
Színei felragyogtak, kivilágosodtak. Művészete, pik-
túrája az elmúlt évek során megújult, újjászületett.”
Hogy érzed, igazak-e Csohány Kálmán szavai? Meny-
nyire jellemző rád mindaz, amit megfogalmazott?
– Teljes mértékben. Mert valóban igaz az, hogy
nagyon meditatív alkat vagyok. Ezért születik
nálam évente 6-8 kép, több nem nagyon. Mások
– alkatuknál fogva talán, vagy nem kellő kritikával
– hetenként vagy naponként képesek megfesteni
egy képet. Én nem, s ezért tartom mindazt igaznak,
amit Kálmán rólam írt.
– Ugyanakkor valamiféle kétarcúságról is beszélt.
Egyrészt magányos festőnek és embernek tart,
másrészt olyannak, aki szereti a játékosságot,
a vidámságot.
– Igen, ez teljesen egyértelmű és világos dolog,
mert amikor alkotok, dolgozom, nem tudok megtűrni
senkit magam mellett, még a legszűkebb családi
köröm tagjait sem. Szeretek egyedül lenni akkor,
hosszantartóan. Addig, míg a problémát meg nem
oldottam, ne zavarjon se a gyerekem, se a feleségem,
senki. Itt igazolódik, amit Kálmán mondott. A másik
pedig: mivel ez egy feszített idegállapotot jelent,
szinte egyenes következménye az, hogy szeretnék
feloldódni, s emberek közé vágyok. Beszélgetni
velük, minden másról, csak arról nem, ami bennem
lezajlott, s akkor is munkál, csak ez nem látszódik
rajtam. Én szeretem az embereket. Nem zárja ki

Novák Lajos:
Asszonyok, 1965 körül
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a kettő egymást. Az ember, amikor teszi a magáét,
szeret egyedül lenni, de szüksége van ugyanakkor
arra, hogy az emberekkel nem egészen odatartozó
dolgokról is kommunikáljon. Ez lecsapódik más
ügyekben is. Tanácstag vagyok és sok olyan kérdést
el tudok intézni, amit hivatalos formában nem
tudtak. Sokan fordulnak hozzám: Lajos bácsi ilyen
és ilyen problémám van! S én mindenkor szívesen
segítettem, ha igaza volt az illetőnek. Azt hiszem,
mindez aláhúzza ezt a látszólagos kétarcúságot.
– Az idő múlásával nyilván más hatások is értek
mint az ’50-es években, s a ’60-as évek elején.
Hogyan dolgoztad fel magadban ezeket az élmé-
nyeket? A ’60-as évek második fele, aztán a ’70-es
évek milyen hatással voltak rád, hiszen mindig filo-
zofikus típusú alkotó voltál, a világ dolgait igyekeztél
gondolkodásodba beépíteni.
– Ez nehéz kérdés, s rázós is egyben. Sok min-
dennel nem értek egyet. Sajnos megvan az a rossz
tulajdonságom, hogy ezt meg is fogalmazom és
ki is mondom. Ezért a hivatalos körökben nem
nagyon szeretnek. Nem szeretem a mellébeszélést

semmiben, a művészetben sem. Ezekben az évek-
ben indultak meg a különböző stílusirányzatok,
és elmentek olyanfajta játékhoz, ami egyértelmű
a felelőtlenséggel. Leteszik a vásznat, ráöntenek,
rátaposnak, manipulációs játékokat hoznak létre,
ezt nevezik képnek. Valamelyik nyugati műtörténész
úgy fogalmazta meg, hogy a fröcskölt naturalizmus.
Ami nem mond semmit, az ellen én hadakozom,
s nem tudom elfogadni. Ha nem látom mögötte
a megalapozott tudást, nekem jöhetnek akármilyen
hatásos dolgokkal. Az ecsetet belemártva a fes-
tékbe, ráfröcskölve a vászonra – mint a mázolók
a falra –, létrehozhatnak egy olyan színvariációt,
egy olyan esztétikai hatást, ami elindíthat valamilyen
képsort az emberben, de nem mond semmit.
Ez ellen én tiltakozom. A művészet, legyen az natu-
ralista vagy nonfiguratív, célozzon meg valami
emberit.
– Indulásodtól kezdve ugyanazok a problémák
foglalkoztatnak, mind gondolatilag, mind szakmailag!
Hogyan tudnád megfogalmazni ezt a műveidben
megnyilvánuló üzenetet?

Novák Lajos: Lány a verandán, 1980 körül
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Novák Lajos: Bárkák a Dunán, 1959

– Elég összetett kérdés, de azt hiszem egy szóban
vagy egy mondatban is ki lehet fejezni ezt az üze-
netet: legyenek olyanok, hogy az emberség hatá-
rozza meg a cselekedeteiket. Ezt úgy értem, lehe-
tőleg törekedjenek arra, minél humánusabb legyen
körülöttük az élet és ne állandó, feszített veszé-
lyeztetettségben éljenek. Nem is tudom, hogyan
kellene ezt másképp megfogalmazni. Nagyon ne-
héz dolog, mert én félek a jövőtől. Egyelőre nem
látok kiutat. Igyekszem odafigyelni a legnagyobb
problémákra, s megpróbálok mélyebbre ásni a kü-
lönböző információkkal abban, hogy megértsem,
miről van szó. Vegyük csak például a bioszférikus
jelenségeket. Egyre rosszabb a helyzet. Nem be-
szélve a talaj kemizálása miatt bekövetkező rom-
lásról. Maholnap ott tartunk, hogy nem ihatunk
meg egy pohár vizet, és ez katasztrofális! Minden-
képpen arra kellene törekedni mindenkinek, hogy
a lehető legkevesebbet ártson a másiknak, az em-
bernek és környezetének.
– Ennyi volt!
(A beszélgetés eddig tartott)

Aztán már csak néhány képsor a szemközti hegyek-
ről, a kertről, a házról, s Lajos bácsiról, ahogy ott áll
a lépcső tetején zsebre dugott kézzel. Felvételek
a szobában lévő képekről. Szemközt az Anya gyer-
mekével, aztán sötétség, majd snittek a gyönyörű
– bizonyára hódmezővásárhelyi – kancsókról. Valamit
mutatok a kamerának, többször átmegyünk előtte.
Végre ismét egy festmény: a kapunyíláson egy
öregasszony néz ki, előtte fiatal lány. Az örök téma
és probléma ábrázolása. Nemzedékek. Múlt és
jelen. Alföldi táj: tanya, eső után, nagy barna és
fehér foltokkal. A kamera újabb képre billen: a fal
előtt asszonyok, hátul egy férfi. Már ezt sem tudom
megkérdezni: miért csak a háttérben jelennek meg
a férfiak? A képsor megszakad. Vége.
Néhányszor még találkozunk. Említeni sem mer-
tem, valami zűr van a felvétellel. Aztán a hír
betegségéről, a kórházról, s később, hogy már
otthon van. Majd az értesítés, s a döbbenet. Még
nem volt hatvankét éves.

(Limes, 1992(3)93–104.)




