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Az aránytalanság egysége 
Szalay Lajos (1909–1995) művészetében

Kiültem a teraszra, hogy átnézem a Szalay-albumot, s amíg visszamentem egy sörért, a szél lapozni kezdte. Ép-
pen ott nyitotta fel, ahol az oldal tetején az alábbi sorokat olvashattam: „Mindkét, meglepően hű, színes repro-
dukció egyenesen a köréjük tervezett szecessziós keretben. A másik falon egy szintén szecessziós könyvespolc. 
Benne száztíz, ugyancsak szecesszióba kötött Jókai. Ezeknek a Jókaiaknak a hatását nem tudom eléggé hangsú-
lyozni. A grafikus, csak kettőből álló jellemek: sátánok vagy egyenglóriás szentek. Mindkettő szeplőtlen a maga 
nemében, mert a koromfekete karaktereket sem szennyezte be egy makulányi fehér folt sem. A ’humanista’ gim-
názium szintén jókais idealizmusa, a klasszikus fizika idealista racionalizmusa, a falusi vallási élmény után az 
eszes hitoktatás bizonyára jó volt arra, hogy zavaros érdességével élesre fenje az agyat.” És miközben olvastam, 
egyre inkább úgy éreztem, ezzel az emberrel, ezzel a múlttal nekem közösségem van, hiszen nálunk is volt száz-
tíz Jókai, én is hasonló fekete-fehér jellemek között nőttem fel, rám is erős hatással volt a „humanista gimnázium” 
és a „klasszikus fizika idealista racionalizmusa”, szóval a körülöttem lévő világot én is hajlamos vagyok két szín-
ben látni, vagyis amolyan grafikus monokrómiában. És ez megerősített abban, hogy valamennyire biztosan ér-
tem Szalay világát, hiszen magam is hasonlóan gondolkodom, nyilván más fogalmakkal, más repertoárból kiin-
dulva, de a módszer, a gondolkodási modell közel áll egymáshoz. 

Miután lapozgattam az albumot, megittam a sörömet, a szürkületbe hajló délután lágy színeivel, halkan zsongó 
muzsikájával andalított – úgy gondoltam, Szalay művészetével kapcsolatban először is meg kell hogy szabaduljak 
egy teljesen felesleges és semmitmondó ténytől. Nevezetesen attól, hogy a művész egész életében, minden álta-
la rajzolt figurába belebújt, mintegy magára vette a jellemeket. Ez ugyanígy elmondható a világ összes képzőmű-
vészére, mert minden rajzoló és festő, és minden szobrász, sőt, egészen biztosan minden író, színész és rendező 
is belebújik az általa teremtett vagy megjelenített figurákba. Nem volt és ma sincs a világon olyan költő vagy fes-
tő, színész vagy szobrász, aki nem kacérkodott a gondolattal, hogy ő, legalább egy ideig, az a személyiség, pozitív 
vagy negatív figura, akit éppen alakít. De ez semmit nem tesz hozzá a műalkotások megismeréséhez és értékéhez, 
vagy azok további sorsához. Tehát egy tökéletesen felesleges gondolat, olyan, mintha valami lényegesről szólna, 
azonban valójában semmi értelme – és éppen azért értelmetlen, mert igaz! A néző ül a színpad előtt vagy a mo-
ziban, és figyelmesen követi a történetet, egészen bele éli magát a szereplők helyzetébe, de ettől a színmű vagy a 
film egy jottányit sem változik meg, nem nyer másféle értelmet, nem lesz igazabb vagy hamisabb, szebb vagy csú-
nyább, jobb vagy rosszabb, hanem az marad, ami anélkül is lenne, hogy némelyek egészen beleélnék magukat a 
történetbe, vagy fölpróbálnák a karaktereket, hogy azonosuljanak a szereplőkkel.

Szokás megkülönböztetni az értéket és az értékelést. Igaz, hogy értéket nem nyer a mű azáltal, hogy a művész 
belehelyezi magát a rajzolt világba, de értékesebbnek láthatja azt a művet (figurát), amellyel azonosulni tud; ha-
sonlóan a néző (befogadó) is értékesebbnek ítélheti azt, amivel azonosul, mint azt, amivel nem. Tehát az értéke-
lés mozzanatát befolyásolhatja a figurákkal való azonosulás. Mivel az érték és értékelés ugyanannak a viszony-
nak két oldala, ezért könnyen átsiklik az ember egyikből a másikba. Az érték a műtárgyat jellemzi a befogadó-
hoz való viszonyában, az értékelés pedig a befogadót jellemzi a műtárgyhoz való viszonyában. Az értéket így ob-
jektívnek, az értékelést pedig szubjektív mozzanatnak szokták tartani. Ha mindezt pontosan megértjük, akkor 
Szalaynak azt a sajátosságát, hogy előszeretettel bújik bele rajzolt figuráiba, tulajdonképpen a saját művei értéke-
lésének kell tartanunk. Természetesen én másképp látom az ő művészetét, és valójában minden ember másképp 
látja még akkor is, ha nagyjából elfogadható akár a művész vélekedése, vagy bármiféle konszenzusos vélemény. 
Igen figyelemreméltó megállapítás, hogy a műtárgyakat aszerint értékeli az ember, amilyen mértékben szüksé-
ge van az adott tárgyra. Szükséges lehet számomra egy műtárgy a tartalma miatt, a formai szépsége miatt, vagy, 
mert a művész hírneve rangot kölcsönöz nekem is, esetleg egyszerűen a tárgy anyagi értéke miatt, mint befek-
tetés, mint vagyontárgy – bár ez utóbbi alig különbözik attól, hogy tulajdonosának rangot kölcsönöz a műtárgy.
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Szalay párizsi tartózkodása alatt (1930) nagy buzgalommal tanulmányozta Picasso rajzait, erőt és ihletet 
merített a kubizmusból, a modern törekvések szimultanizmusából – ahogy a teret és az időt összetördelve, 
darabokra bontva, majd újraépítve egy képzeletbeli, szigorú belső logika szerint rétegződő modern világképpé 
alakították –, és az egyszerre erősítette meg és látta el impulzusokkal a fiatal művészt. Hazatérése után 
tizenhat évig nehéz körülmények között tanult és dolgozott, majd 1946-ban ismét sikerült kijutnia Párizsba, 
onnan Argentínába emigrált, ahol tizennégy évig élt és tanított rajzot. 1960-ban New Yorkba telepedett át, 
onnan 1988-ban költözött haza végleg – 1995-ben bekövetkezett haláláig Miskolcon élt és dolgozott. Röviden 
ennyi az életútja, munkáinak megítélése nem ennyire változó, általában dicsérettel illették, sőt Picasso kiváló 
grafikusnak nevezte Szalayt. Majdnem egyöntetű vélemény, hogy stílusa expresszív, kubisztikus felhangokkal, 
avagy éppen fordítva: kubisztikus, expresszív felhangokkal – ezt variálják méltatói. Supka Magdolna szerint 
„előképektől független rajzi irály” az övé; Beck András szerint „formanyelve annyira reális, annyira expresszív, 
hogy félreértésnek nincs lehetősége”; Argentin kritikusai szerint rajzai mesteriek, „kínlódó, kiterjedés nélküli 
vonalakkal, melyek belecsordulnak a sík két dimenziójába. Nincs meg rajtuk a formák és a görbe vonalak nyugodt 
lágysága, a plasztikus formák klasszikus látásmódja. Nem olyan rajzok, melyeket bármilyen irányból lehetne 
nézegetni. Nem is festőiek. Szigorú rajzok.” 

Szalay munkáiból harcos küldetéstudat árad. A témát a címben rögzíti, a tartalmat az olykor kusza vonalháló 
jeleníti meg a lapon. A téma általános, a tartalom konkrétan fölrajzolt szövevény, mely indulatos, majdnem erő-
szakos kontúrokkal, szinte kíméletlenül határolja alakjait. Ezek a figurák nem lépnek ki a síkból, sőt, bennünket 
is vonzanak, hogy nézőpontunkat helyezzük át a síkba, ne kívülről nézzük őket, hanem belülről. A belső tago-
lódást zaklatott vonalak, nemegyszer a firka kuszasága jellemzi. Nem élő alakokat jelenít meg, hanem ízig-vérig 
szimbólumokat, a realitás legcsekélyebb szándéka nélkül, mert csupán gondolatébresztő tartalmak kifejezésére 
használta a művészetet. Szalay megállás nélkül gondolkodtat, de amin el-elgondolkodtat, az nem más, mint a 
jellemek megtörése valamilyen elementáris külső akadályon, valamilyen különleges erőhatáson megakadó, azon 
épségben átjutni nem bíró, s így egységükben fölbomló, átrendeződő, vagy legalább a tusfolt sötét mélyére visz-
szaszoruló jellemek küzdelmét rajzolja. A szimbólum harcát a konkrét léttel. Mintha a síkból kilépni szándékozó 
figurák, a maguk bonyodalmas ethoszával éppen a térrel, a háromdimenziós élettel kerülnének konfliktusba, 
mintha ez a mi nézői valóságunk lenne az akadály, az az elementáris erőhatás, mely a figurák jellemét tördeli 
és szabadon átrendezi. Szalay világában a szimbólum nem él, így nem is halhat meg, bármennyire töredezett, 
bármennyire magába omló is a jellem, mindig erős kölcsönhatás tartja össze a fragmentumokat, s őrzi a figura 
különös egységét. Ezt a tördelt, térben és időben fölfoghatatlanul bonyolult, vagy csak nehezen értelmezhető 
logika szerinti új egységet talán a maga emberi világában, a maga jellemében tapasztalta meg a művész – avagy 
épp Párizsban talált rá, a modernek tanulmányozása közben? Nem fontos eldöntenünk.

Szalay Lajos munkásságának lenyűgözően gazdag irodalma van. Életének szinte minden részletéről, gondol-
kodásmódjának minden rezdüléséről dokumentumok állnak rendelkezésünkre. Elegendő, ha csak a 2009-ben 
megjelent impozáns katalógusát említem, mely a művész születésének századik évfordulóján, a Kogart Galé-
riában rendezett gyűjteményes kiállításához készült (szerkesztette: Fertőszögi Péter, Mészáros Zsolt, Sümegi 
György); vagy az ugyancsak 2009-ben a Miskolci Galéria kiadásában megjelent Egyetlen dimenziónk a jelen 
című levélgyűjteményre hivatkozok (melyhez előszót írt és sajtó alá rendezte Sümegi György). Ezeken kívül se 
szeri se száma azoknak a cikkeknek, tanulmányoknak, melyek Szalay művészetével foglalkoznak. Így nem látom 
értelmét, hogy akár életéről, akár munkásságáról elmondjam újra ugyanazt, amit már sokan elmondtak, amihez 
könnyű hozzájutni, könyvtárakban vagy az interneten keresztül. Viszont érdemes még visszatérnem a cikk ele-
jén említett analógiához, gondolkodási módszerünk hasonlóságához. Hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy a 
módszer hasonlósága azonos végeredményre vagy csak hasonló következtetésekre is vezetne, mert szinte min-
den vonatkozásban más végeredményre jutok, mint Szalay, de azt hiszem, ez nem baj. Az a jó, hogy másféle ered-
ményekre jutunk, így nem egyhangú a világ, még akkor sem, ha a gondolkodási módszerekben van is hasonlóság. 
Szalay grafikáinak erőteljes testisége, nemegyszer eltúlzott robosztussága mutatja azt a világnézetet, amelyből 
kiindul. Gondoljunk vissza e cikk elején közölt idézetre, amikor azt mondja, hogy „az eszes hitoktatás bizonyá-
ra jó volt arra, hogy zavaros érdességével élesre fenje az agyat”, vagyis Szalay következetes (fekete-fehér, grafi-
kus) álláspontja szerint „zavaros érdesség” jellemezte a hitoktatást, avagy a keresztény hittartalmak igazságára 
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épülő oktatást. Élesre fente az agyát, de a zavarosságot annál jobban érzékelte, minél tisztábban látott. Tehát a 
világnézeti különbözőség miatt, gondolkodási módszerének grafikus monokrómiája homlokegyenest ellenkező 
következtetés levonására vezette őt, mint engem. Így talán még érdekesebb számomra ez a művész, mert rajzai-
nak mondanivalója mellett azon is töprenghetek, hogy a felvett téma tartalmi kibontakoztatása hogyan és miért 
vezethet egészen más, számomra idegen, gyakran meghökkentően ellentétes eredményre, mint amire magam, 
ugyanazzal a témával, Szalaytól függetlenül eljuthatok.

Végül megemlítem két konkrét munkáját, az egyik: Lányok csónakban, 1946-ból; a másik: Halászok, 1947-ből 
való. Ezek a minden szempontból tipikus tollrajzok jól mutatják emberi és művészi világát, mondhatnám: élet-
művének paradigmái. A jelenetek megformálása, vagyis az egész kompozíció különleges. A nézőpont megválasz-
tásától a figurák mozdulatáig, a jelenet tartalmától a testrészek aránytalanságáig, a tónusértékek megválasztásá-
tól a képtér artikulációjáig, minden megközelítésben, minden részletében Szalay világnézetét fejezik ki. Leegy-
szerűsítve és kissé elnagyolva Szalay világnézetét a ’robosztusra növesztett testiség’ nyelvi fordulatával fejezhe-
tem ki. A csónakban nyugalmasan várakozó, a szeretetet érintéssel kifejező nőalakok előtt, a part fövenyén kétrét 
hajló hatalmas férfitest egy igénytelen kis virág leszakításával foglalkozik – melyet nyilván a hölgyeknek kíván 
adni. Az érzelmeknek ilyen visszafogott, szinte a jelentéktelenségig lefokozott kifejezése, a testi-dologi valóság 
robosztus háttere előtt ugyanazt az aránybeli eltolódást mutatja, mint ami a figurákat jellemzi. Vagyis a formai 
megoldás közvetlenül tartalmi megoldást is jelent. A halászok kosarában vergődő zsákmány, és a férfiak testbe-
széde, arckifejezése, tagbaszakadt testi felépítése, s az egész képkompozíciós megoldás, az előbbi műhöz hason-
lóan, a tartalom és a formai megoldás tökéletes egységét mutatja. Az életben maradáshoz szükséges zsákmány, 
avagy a testi jólét – ami itt inkább létminimum! –, és az élni akaró testek groteszk mozdulatai, illetve a lábfejnek 
szinte már geometrikusra torzított vonalai olyan viszonyt mutatnak, ami ténylegesen és egyszerre azonos mérté-
kű formai és tartalmi aránytalanság. Szalay művészetében a formai és a tartalmi olyan módon és mértékben al-
kot egységet, amit még elméletileg sem lehet szétválasztani. Nem gondolhatom, hogy valamely megoldás a for-
mai részhez tartozik, mert azzal eliminálom a tartalmat – és vice versa. Tehát minden teoretikus különvélemé-
nyem és fenntartásom mellett is el kell ismernem Szalay Lajos művészetének egységbe foglaló, egységet terem-
tő kiválóságát. Ha a művészi (esztétikai) értéket világnézeti alapon határozom meg, akkor számomra Szalay bra-
vúros képességű szaktekintély, aki lenyűgöző technikai-technológiai tudással jeleníti meg az anyagban a szelle-
met, a formában a tartalmat. Ha az esztétikai értéket a művek technikai-technológiai megoldása alapján határo-
zom meg, akkor Szalay valóban kortalan művész – Picasso kissé humoros megjegyzése szerint: ha csak két gra-
fikusra emlékszik majd az utókor, akkor az egyik ő lesz; ha csak egy grafikusra emlékszik majd az utókor, az biz-
tosan Szalay Lajos lesz.


