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Futó Tamás 

Egy élet és a tus útja  
A profán, a szakrális és az erotikus Szalay Lajos rajzaiban 

   

Bevezető gondolatok 

„Annak ellenére, hogy festészetünkből szinte kioldhatatlannak látszik a grafikai elemek 

jelenvalósága, rajzművészetünk  nem részesül komolyabb megbecsülésben. Mintha nem 

lenne grafikai kultúránk, holott vannak elsőrangú grafikusaink.” – így kezdi Szalay Lajos 

Hatvan rajza című kis könyvecskéhez írt előszavát Kassák Lajos 1941-ben.1   

Bár a fent említett kis könyv és a benne megjelenő hatvan rajz a kiadvány apró mérete (125 x 

160 mm) ellenére is figyelmünkre méltó (az akkor harminckét éves művész első önálló rajzos 

könyve), fő témánkat csak részben érinti. Mindazonáltal ahhoz, hogy életművét, s annak  itt 

önkényesen kiválasztott szeleteit a mélyebb megértés, azonosulás és épülés vágyával 

vizsgáljuk, valamint, hogy a fő témánkkal kapcsolatos alkotásokat ne pusztán kiemeljük, de 

inkább az életmű szerves részeként értékeljük, szükségszerű lesz életútja stációinál is 

elidőznünk, s ezen megállásoknál e kis sorozatnak is jelentősége van. 

Őrmező (Felvidék, ma Szlovákia) –Tarnabod (Heves megye) – Miskolc – Budapest – Don-

kanyar – Párizs – Tucuman2 és Buenos Aires  (Argentína) – New York – Miskolc – megannyi, 

meglehetősen különböző helyszíne – gyakran nehézségekkel, olykor konfliktusokkal és 

folytonos belső magánnyal teli – életének. Különös, de külső szemlélőként (és önvallomásai 

alapján is) azt állapíthatjuk meg, hogy maguk a helyszínek, mint más-más kultúrák és kultúr 

tájak, a szó szoros és átvitt értelmében különböző klímák nem voltak olyan meghatározóak 

az alkotói tevékenységére (talán Tarnabod, a gyermekévek színtere kivétel), ahogy azt 

megszoktuk más művészeknél. Sőt, éppen fordított irányú hatások érvényesültek: kezdetben 

még csupán az egyértelműen látható tehetségének, később nyilvánvaló zsenialitásának, 

látásmódjának, összetéveszthetetlen rajzi világának, műveltségének, választékos színes 

beszédének, karizmatikus személyiségének aurája szinte minden környezetben erőteljes 

nyomokat hagyott. Szalay, mint valódi „csillagpor-ember” nem a közvetlen, aktuális 

környezetére, hanem a világra reflektált: az ember esendőségére, gyarlóságára, 

                                                 
1
 Szalay Lajos Hatvan rajza, Bolyai Akadémia, 1941. Előszó: Kassák Lajos, II. k. (reprint) Püski, New York, 1980. 

 
2
 Tucuman, Argentína, Buenos Aires után a második legnagyobb, mintegy félmillió lélekszámú város, a 

fővárostól 1300 km-re, az Andok lábainál, egyeteme rangos dél-amerikai kulturális központ 
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kiszolgáltatottságára, a szenvedésére, s arra, hogy mindezt maga az ember képes maga és 

mások ellen előhívni a pokolból. A körülötte létező horizontális világot a benne és a fölötte 

lévő világ közötti vertikális irányban közlekedve szemlélte: Evilág – Másvilág, s a kettő között 

napi kapcsolatot létesítő harmadik, a Harmat.  

  1. kép: Szalay Lajos: Önarckép (1927 k.) papír, pittkréta 325 x 300 mm    

Egész életében „csak” rajzolt - ceruzával és leginkább tussal - de kivételes rajzi tudása 

ellenére, nem illusztratív módon reflektált a világ dolgaira, bár életművében megjelennek a 

kifejezetten illusztrációs munkák is, nem könnyen szerethető, nem kellemesen didaktikus, 

könnyen emészthető, éppen ezért nem eleve sikerre ítélt műveket alkotott. A 

legerőteljesebb grafikái - köztük a szakrális témájúak – meglehetős erőfeszítést igényelnek a 

szemlélőtől: műveltségünk sztereotípiáinak, a „kanonizált” szépségnek, „közös 

megegyezéssel” elfogadott, európai esztétikai értékrendünknek legalábbis egy ideig történő 

elfedésével nyílhat ki szemünk a lényeglátásra.  

Szalay Lajos csak egyedi, azaz egy példányos, egyszeri és megismételhetetlen grafikákat 

alkotott. (Néhány sokszorosított grafika és festmény a „szabályt erősítő kivétel”.) S így a 

kiállításain történő bemutatásuk alkalmaitól eltekintve, a széles közönség – az adott város 

kiállítás-látogatóit vagy a Mester tanítványait, barátait és rajongói körét kivéve – nemigen 

találkozhatott volna munkáival, ha ezek időnként nem jelentek volna meg tematikus 

sorozatokba rendezve, nyomtatott könyvek formájában. Ilyen például a már korábban 

említett Hatvan rajz, valamint a Genezis3, az Ómagyar Mária-siralom4 vagy az Énekek Éneke5.  

                                                 
3
 Genezis, New York, Madison Avenue Church Press, 1966. (Az Ószövetség egyes fejezetei alapján készült régi 

és újabb művek gyűjteménye)    
   
4
 Ómagyar Mária-siralom, Helikon Kiadó, 1982 (A rajzok Miskolcon születtek.)  

 
5
 Énekek Éneke, 1991, Miskolci Galéria, bev.: Supka Magdolna, II. k.: 1994, Gyomaendrőd, Utószó: Sümegi 

György (A rajzok Miskolcon születtek.) 



3 
 

   

2. kép: Szalay Lajos: Édesanyám (1928) 

3. kép: Öregember ( 1928 körül, csak fotóról ismert) 

Ahhoz, hogy az évszázadok alatt folyamatosan fejlődő és a mai napig egyre bővülő grafikai 

technikák és műfaji sajátosságok világában kellő súllyal helyezzük el a Szalay által is művelt 

egyedi grafikát, mint műfajt, általában a grafikáról is szükséges lesz szólnunk. Magának a 

rajzolás technikájának, sajátos nyelvének, lélektanának kissé közelebbről történő szemlélése 

is segíthet abban, hogy átlépjünk azon a kapun, amely a művek felszíne mögé vezet. Ha 

sikerül átlépnünk, eljuthatunk a látásnak abba a különös állapotába, amelyben a látszólag 

mozdulatlan, fekete vonalak megelevenednek, „animálódnak”, a fröccsenések 

expresszivitása lelkünkbe hatol, és képesek vagyunk azt érezni akár egy megtépázott, torzzá 

gyötört emberi forma láttán – ahogy egy nagyon barázdált arcú aggastyán láttán néha 

könnyebben kijelentjük, hogy „annyira csúnya, hogy már szép”, és egy nem éppen idealizált 

női test látványában is felsejlik az erotika. Ez pedig a sokarcú „szép” felismerésének a 

képessége, amely főleg - de nem kizárólag - a művészi látásmódú emberek sajátja, és egyben 

a kultúra egyik legfőbb értelme. 

Az erotika a Teremtés óta része földi világunknak - annyira természetes része, hogy hosszú 

évezredeken át nem szorult magyarázatra, s a „magyarázások kezdetéig”, a görögökig kellett 

várnunk a nevesítésére6, egészen addig magától értetődő volt a jelenléte - ezért, ha 

komolyan vesszük a művészet küldetését (az „Igaz”-hoz való közelítést), természetesen nem 

kerülhetjük ki egyebek mellett az emberi test meztelen ábrázolását sem, s az ábrázolásokkal 

                                                 
6
 Erotika gör-lat érzékiség, a nemi ösztön lelki megnyilvánulása – Erósz gör a szerelem istene az ókori görög 

mitológiában, a rómiaknál Ámor. Szerelem, törekvés a jó, az igaz és a szép iránt.  
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történő szembesülést, megismerést, megértést. Hitünk szerint valamennyi ember és nép a 

Teremtés sarja, s a történelem folyamán létrejött különböző kultúrák mindegyike 

lényegében ugyanarra törekedett: a jóra, a szépre, az igazra, s ezáltal a Magasságban 

Lévő(k)nek7 elnyerni tetszését. Minden teremtés-mítosz része az erotika. Néhány fontos 

letűnt (pl. sumér, görög) és mai párhuzamos kultúra (pl. hindu) élt és él is az erotikus 

ábrázolások szélesebb körével. A mi keresztény kultúránkban a szakrális vonatkozású 

ábrázolásokon csak Ádámnak és Évának biztosítjuk a jogot a meztelen mutatkozásra, 

azonban esetükben is csupán a kígyó és az alma színrelépéséig. Holott az Ószövetség egyéb 

részei is nyújtanak ilyen vonatkozású témákat, sőt az Újszövetségben is feltűnnek 

motívumok, igaz többnyire a rosszak oldalán (pl. Salome). 

Szalay Lajos életművének két kiemelkedő teljesítménye a Genezis és az Énekek Éneke 

alapján született két nagy ívű rajzsorozat. Mindkettőben erőteljesen erotikus töltésű 

rajzokkal is találkozhatunk. Megítélésüket sok vallásos emberben - természetesen csak 

azokban, akik egyáltalán ismerik e műveket - még mindig meglehetős szemérmes 

távolságtartás, olykor elutasítás kíséri, eleve esélyt sem adva a megértésnek. Ugyanazok 

gyönyörködve szemlélik kétezer év múzeumokban bemutatott, a szépség kategóriájában 

kanonizált erotikus műalkotásait. S ha az erotika fogalmát még szélesebben értelmezzük, 

mint ahogy azt a legtöbb művészet-kedvelő gondolja, vagyis nem szűkítjük a „majdnem szex” 

területére, s az ábrázolásokat nem csak, vagy nem elsősorban a nők „megmutatására” 

vonatkoztatjuk, nem is hinnék, hogy mennyivel több az erotikát  - egy bokát, köldököt, vállat, 

duzzadó-bimbózó keblet, feszes tomport, ágyékot vagy egy egyszerű erotikus érintést - 

felvillantó alkotás, mint gondolnák. 

A bevezető végén személyes elfogultságomról kell színt vallanom. A sorrendben talán első 

helyre kell tennem, hogy miskolci születésű lévén – 20 éves koromig ott éltem, ott kerültem 

közelebbi kapcsolatba a művészettel, s az óta is jó néhány alkalommal jutalmazott az ég a 

szülővárosomhoz kötődő munkákkal8 –, lelki kötődésem a városhoz, a természeti 

környezetéhez, a családomhoz, jó emberekhez továbbra is erős, s ugyan érdemtelenül, de 

                                                 
7
 A mono- ill. a politeizmusra utal a zárójel: mindkettőnél ugyanazok a megfelelési vágyak, de a  politeizmusnál 

az emberi élet különböző területeinek megnyilvánulásai különböző isteneknek tartoznak „elszámolással”. 
8
 Pl.: Országos Középiskolás Alkotótábor vezetése (Szemadám Györggyel) 1982-84, Kiadvány- és könyvtervek, 

illusztrációk, arculatok, 1992-2009, Well-Press Kiadó (vez.: Körtvélyesi Erzsébet, Esterházy György), Önálló 
képzőművészeti kiállítás, Miskolci Nemzeti Színház, 2008, Gábor Áron Művészeti Iskola, 2007-
2012,művésztanár, művészeti vezető  
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büszkeséggel tölt el Szalay Lajos életének számos, a szülővárosomhoz köthető vonatkozása. 

Nem kevésbé fontos, hogy képzőművészeti énem egyik legfontosabb megnyilvánulási 

területének az egyedi grafikát tekintem. S ha már több helyen leírták különböző 

megfogalmazásban, de lényegében valahogy úgy, hogy a XX. század második felében „sokan 

bújtak elő Szalay köpenyéből”, bevallom, hogyha valaki ezzel vádolna, nem tiltakoznék, bár 

őszintén szólva, túlzásnak tartanám. 1984-ben, a Magyar Iparművészeti Főiskola III. éves 

hallgatójaként  - ugyan már birtokomban volt az addigra megjelent Ómagyar Mária-siralom 

és a Genezis magyar kiadása - elementáris élményben volt részem: leendő (és azóta is) 

feleségemmel9 a budai Várfok utca egyik kis antikváriumának félreeső polcán egy kopott, 

puhafedelű könyv akadt a kezembe: Szalay Lajos rajzai10 címmel. A könyv 1000 számozott 

példányából ez a 164-es számú, Szalay eredeti aláírásával. Kétszáz forintért (akkor 2 forint 

volt egy buszjegy) lett a miénk. Akkor még nem tudtam, amit ma már igen: ez volt a Mester 

második rajzkönyve. Mai napig az egyik legféltettebb kincsem.  

 

Szalay Lajos életút-stációi 

Jelen keretek között nem vállalkozhatunk egy minden részletre kiterjedő biográfia 

készítésére, ám az alkotó életútjának – legalábbis fontosnak vélt periódusainak – 

megismerése közelebb visz az ember habitusához, s azon túlmutatva, az életmű egészének 

vagy egy-egy szeletének megítéléséhez. Igaz, hogy Szalay esetében – mint általában az Illés 

szekerén érkezettek, akik oly érzékenyen felelősséggel viszonyulnak a világban a szépséggel 

együtt bárhol felbukkanó emberi szenvedésre –, mondhatnánk, az ő világa a rajz volt, amit 

bárhol művelhetett. Ebből kiindulva, szemérmetlenül akár világpolgárnak is nevezhetnénk. 

De őt nem a sikervágy, sokkal inkább kényszerhelyzetek sodorták a világ különböző 

pontjaira. Eközben – ki kell mondanunk –, végig magyar, keresztény, katolikus és elsősorban 

ember maradt. S életének ezek az erős fundamentumai – melyek első, hazai évtizedeiben 

ivódtak zsigereibe – elkísérték bárhová, adtak neki erőt és okoztak számára gondokat: a szűk 

századnyi életút során ugyanazok az alapok hol megnyugtató védelmet, hol gyanakvást, mi 

több, kitaszítást vontak magukra. Ezért a következő sorokban – bár végigpásztázzuk a teljes 

                                                 
9
 F. Orosz Sára keramikus művész  

 
10

 Szalay Lajos rajzai, Új Idők Irodalmi Intézet R. T. (Singer és Wolfner) 1945. Bev. Kállai Ernő 
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életpályát, mégis – kissé nagyobb terjedelmi súlyt kapnak az 1947-es párizsi kint maradásáig 

tartó évek. 

  

4. kép: Könyvborító, 1941 

Az Énekek éneke 1991-es hazai kiadásához Supka Magdolna művészettörténész a 

következőket írta: „Mi itt Magyarországon, még mindig nem tudjuk, ki is ez a Szalay Lajos, 

mit jelent nekünk és a világnak az egyénien sajátos, áramlatoktól, előképektől független rajzi 

irány, amellyel ő a magyar és az egyetemes művészet szókincsét gazdagította.” Ki kell 

jelentenünk, hogy – S. M. szavait is beillesztve – „mi itt Magyarországon”, ennyi év elteltével 

még mindig nem elegen és nem kellő alapossággal ismerjük azt az életművet, s azt az 

életutat, amely a magyar és „az egyetemes művészet szókincsét gazdagította”. Ez is 

indokolja, hogy jelen dolgozatban az életútra is szenteljünk némi figyelmet.      

A felvidéki Őrmezőn született 1909. február 26-án. Így vall magáról: „Édesapám, Szalay 

Nándor, huszonharmadik gyermeke volt Szalay Alajos szabadkai csizmadiának. Édesanyám, 

Sike Karolin tarnabodi (Heves megye) gazda öt gyermekéből az egyik. Édesapámat fiatal 

vasutas korában kihelyezték Őrmezőre (Zemplén), ott születtem mint három … testvérből a 

legidősebb. ... Nagyon nehezen tanultam meg beszélni. Hároméves koromban még csak 

nyögdécseltem. 1912-ben tagosították Tarnabod határát. A kataszteri mérnök 

nagyapáméknál lakott. A mérnök megszeretett engem és engedte, hogy mellette az asztalnál 

rendetlenkedjek. Ha ezt megunta, papírt és ceruzát adott, hogy foglaljam el magam. Abban 

az időben apám a tüdeje miatt szanatóriumban volt. Nekem nagyon hiányzott. És egyszer 

csak lerajzoltam egy embert, aki egy biciklivel állt. A bicikli fontos irányító jel volt, mert az 

egyetlen ember, aki akkor biciklivel Bodon járt, édesapám volt. Így akartam tudomására adni 

a rokonságnak, hogy nekem az a biciklis ember hiányzik nagyon. Azt a tényt, hogy egy 
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hároméves gyerekből egy parasztcsaládban egy mérnök geometriai rajzainak ihlető 

szomszédságában ilyen spontán közvetlenséggel figuratív rajz buggyan ki, én egész 

művészetemre utaló jövendőmondó és meghatározó jelnek látom, ösztönösen jegyeztem el 

magam a figuratív, üzenethordó rajzolással. 

... hamar rájöttek, hogy egyedül hagyhatnak. Így szabadon, nem gyötörten a család fárasztó 

babusgatásától, szinte eggyé nőttem a bodi határral – nagyapám óriási udvarával, a 

jószággal, a lovakkal és különösen nagyapáméknak az egész hevesi járásban híres szép négy 

ökrével, amiket később aki nem dolgozik, ne is egyék alapon én őriztem. Ennek a bukolikus 

környezetnek a hatása állandóan bennem maradt. A gyerekszoba helyett a gyerekistálló 

nevelt. A gyerekistálló, aminek dédelgető, képzeletet izgató homályával a kis falusi 

templomban is találkoztam, a templom a másik nevelőm. Meg nagyanyám, aki szinte 

kézenfogva járt az Istennel. ... A falu és a templom, persze inkább a falusi templom határozta 

meg az eszem járását.”(Szalay, 1980) 11  

A család rövidesen Miskolcra költözött, a Bocskai utca 13. szám alá. Gyermekkorát ezután 

felváltva a városban és falun töltötte, az iskolai szünidőket rendszeresen anyai 

nagyszüleinél, Tarnabodon. A falu, a természet közelsége, az állatok és illatok, a tiszta 

paraszti gondolkodás és erkölcsiség, a választékos magyar beszéd és a mély vallásosság, 

ugyanakkor a gyakori magára hagyottság kisgyermekkori személyiségének formálásában  

nagyon meghatározó, de mondhatni, egész életén át a legmélyebb nyomot hagyó 

élményeket jelentették számára. Élete helyszínei közül egy nagyváros sem hatott lelke 

legmélyére annyira, mint ez a kis falu.   „Az egyetlen hely, ahol igazán otthon érzem magam, 

Tarnabod.” (Szalay, 1980). 

„1914-ben kitört az első világháború. Direkt hatásától messze voltam, de közvetve sok 

minden éreztette velem az idő rendkívüliségét.” (Szalay, 1980). Az elemi iskola első két 

osztályát a faluban végezte. Itt fordult elő az az eset, hogy házi feladatként rajzot kellett 

készíteniük a tanulóknak. Amikor a fiú bevitte saját rajzait, a tanító megdöbbent és azonnal 

behívatta anyját az iskolába. „Ezt ő rajzolta? – Igen tanító úr, de nem fog többet 

megtörténni! (Ugyanerre a mondatra a Szalay Lajos 80 éves című, 1990-ben készült filmben 

– rendezője B. Farkas Tamás, operatőre Koltai Lajos – így emlékszik: – Majd kiverem belőle!) 

Ezeket a rajzokat elküldték Bécsbe egy kiállításra, 1918 körül. A rajzok közül egy fennmaradt 

(13,7×23,3 cm, magántulajdonban van), és meglepő, hogy a kilencéves fiú tusrajzán már 
                                                 
11

 Új Írás, 1980. 9. sz., Budapest, p. 116. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tarnabod
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9cs
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felfedezhető a későbbi művész jellegzetes vonalkezelése. „Már a kompozíció, maga az 

elképzelés is merész egy 9 éves kisfiútól: szögesdrót-sövénytől a néző felé lejtő földdarabon 

elesett katonák halomban fekszenek. A testek rövidülései, a kompozíció tagoltsága, az 

élettelen testek szuggesztivitása már jelez valamit a formálódó rajzolóból.” (Sümegi, 2009)12 

A háború után Miskolcon laktak, a fiú itt folytatta az elemi iskolát, de nehéz volt Tarnabod 

után átszoknia a városi életbe. Tízéves korában íratták be a Fráter György Katolikus 

Főgimnáziumba. Első tanára, aki 13–14 éves korában kezdett foglalkozni vele, Balogh József 

volt, aki képzőművészeti magán szabadiskolát működtetett Miskolcon. E korszak rajzi 

próbálkozásaiból alig maradt meg néhány (önarcképek, mozdulattanulmányok, szoborrajz). 

Gimnazistaként részt vett a Zászlónk című folyóirat rajzpályázatán, amelynek első 

díját Konecsni György13, második díját pedig ő nyerte. Végzős diákként ő kapta a legjobb 

magyar érettségi dolgozatért járó 100 pengős díjat, a Munk Pál, hernádnémeti földbirtokos 

által kiírt pályázat nyerteseként, ugyanakkor a gimnáziumi rajzversenyt is megnyerte.  

Ebben az időben már működött Miskolcon a Képzőművészeti Főiskola művésztelepe. A még 

gimnazista Szalay lehetőséget kap Benkhard Ágosttól, a telep vezetőjétől, hogy 

bekapcsolódjon az ottani munkába. ahol hamar elismerték az elmélyült, lelkes munkáját. A 

művésztelep 1928-as kiállításán szereplő munkáiról írta az egyik helyi lap: „A Benjámin egy 

nemrég felfedezett VII. gimnazista, akinek tehetsége azonban már nem jár diáksapkában.”14  

A Képzőművészeti Főiskolán is Benkhard osztályába került. „Én akkor szerettem volna a világ 

összes problémájával otthonos viszonyba kerülni. Nem ontológiailag, csak úgy 

episztemológiai rend formájában, hogy érezzem mindig azt, mi az, ami elmondható, mi az, 

ami lerajzolható, mi az amire fütyülni kell, és azzal ne is próbálkozzak.”15 

„Szalay főiskolás léte meghatározó elemei, a munkára-éhség, a világra nyitottság, az élet 

minden részében legalább a tudomásul vétel szintjén való tájékozottság. Művészetét mint 

megismerést, a világ birtokbavételét is képes tételezni magának.” (Sümegi, 2009). 

Rengeteget krokizott16, eljárt a Bonctani Intézetbe anatómiát tanulni, vagy elment a 

                                                 
12

 A Magyar rajz fiatal mesterei, Miskolci Galéria 2009, Sümegi György p. 20. 
 
13

 Konecsni György (1908-1970) festő- és grafikusművész, tanár, a magyar plakátművészet meghatározó alakja   
 
14

 Torma Károly: Hogyan dolgoznak a művésztelepen, a szépségimádás miskolci templomában. Miskolci Hírlap, 
1928. XI. 5. 
15

 Szalay Beszélgetések 1991. p. 14. 
 
16

 Kroki: gyorsrajz, modell alapján, művészi igényű, sebtében készített alak-, gyakran mozdulatrajz  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldes_Ferenc_Gimn%C3%A1zium
https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6ldes_Ferenc_Gimn%C3%A1zium
https://hu.wikipedia.org/wiki/Konecsni_Gy%C3%B6rgy
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_peng%C5%91
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Munk_P%C3%A1l&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1dn%C3%A9meti
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bíróságra ítéleteket hallgatni, „mert ott is az embert láttam”. (Szalay, 1980). Nehezen 

elképzelhető, hogy a bíróságokon ne készített volna krokikat. Az alapos rajztudás, a pillanat 

és a lényeg képi megfogalmazásának képessége, mint látni fogjuk, nem sokkal később, a 

második világégést követő években is hasznára válnak. (Párizs) 

Az első párizsi útja azonban még korábban, mintegy három főiskolai év után következett: 

1930 őszén apja révén vasúti szabadjeggyel és 20 pengővel a zsebében indult a „kilenc 

hónapos pokoljárásra” (Szalay 1980). Éhezett, nélkülözött, három hónapig nem volt lakása. 

Viszont ott találkozott először eredeti Picasso-művekkel, mely találkozás egész életére 

szólóan megérintette.  

1932-33-ban Miskolcon teljesít katonai szolgálatot, és más városokban kell gyakorlatokon 

részt vennie. Ahogy a megrázó párizsi tartózkodás után, úgy ekkor is Tarnabodon igyekezett 

talpra állni. A főiskolára visszatérve nagy hevülettel vetette magát a munkába, ugyanakkor a 

pénztelenség és az állandó éhezés mellett leginkább a szakmai biztatás hiányzott akkori 

életéből. Erősödött és szinte állandósult az a magányérzete, amely már ismerős volt 

gyermekkorából, s e korai tapasztalat viszont már akkor is egyfajta védekező önállóságot 

erősített benne. Sokat jelentett számára, hogy a Hóman Bálint kultuszminiszter által alapított 

Székely Bertalan-díjat, (300 pengőt) a beadott mintegy száz pályamunkából elsőként Szalay 

nyerte. S még ugyanebben az évben a Budapest székesfőváros által alapított ösztöndíjat is 

megkapta. A siker persze azonnal irigységet szült a környezetében. A főiskolát nemcsak 

katonai szolgálat miatt kellett megszakítania: bár 1936-ban a negyedik évet rektori 

dicsérettel zárta, nem sokkal később, följelentették, s az V. év második félévében 

radikálisnak vagy baloldalinak látszó politikai magatartása miatt eltanácsolták: „A 

világnézetem nagyon hasonlított a kommunistákéhoz, mert szegénypárti voltam, úrellenes, 

és az élősködő társadalmi rétegeket mélyen utáltam, de mégis független voltam mindenféle 

pártállástól.” (Szalay, 1980). Éppen az a szeretett mestere, Benkhard, aki a miskolci 

művésztelepen pártfogásába vette, s aki a főiskolán sokat jelentett számára, immár 

rektorként tanácsolta el: mentségére legyen mondva, hogy az irigy hallgatótársak között is 

létező szegénység, nélkülözés miatti radikalizálódott jobbra tolódás miatt, valójában attól 

féltette, hogy rendőrkézre, akár börtönbe juttatják a rendkívül érzékeny és sérülékeny ifjút. 

Szalay látta, hogy a művészeti élet a fővárosban koncentrálódott, s hogy nem jelenthetett 

megoldást újból Tarnabodra vagy Miskolcra menekülni. Ám a kilátástalanságának 

elkeseredésében egy alkalommal még rajzai egy részét is összetépte és a Lánchídról a 
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Dunába szórta: „Úszkált a rengeteg rajzdarab a Duna tetején, mint a tiszavirág… ennyiből állt 

az én manifesztálásom a tehetségemet illetően”. (Szalay, 1980).   

Igaz, hogy annak idején festő szakon kezdte tanulmányait, s a fent említett Székely Bertalan-

díjas munkája, a Szent család17 is festmény volt, de ebben az időszakban (talán a technika 

olcsósága is szerepet játszhatott) kialakult az a meggyőződése, hogy mondanivalója 

kifejezésére a rajz a legalkalmasabb, legkézenfekvőbb technika. „A rajzolásra egyszerűen 

azért fanyalodtam rá, kizárólag a tusra, mert reprodukálni könnyebb és olcsóbb volt, és úgy 

gondoltam, hogy majd abból fogok megélni, hogy az újságoknak rajzot készítek … a festés 

nekem mindig leíró természetű maradt volna, az aktív szabadságot nem kaptam volna meg 

soha: a színek fölött úr nem voltam, csak a tanultság okán ismertem őket … A rajzzal 

lelkiállapotom minden árnyalatát ki tudtam fejezni ”. (Szalay, 1987) 

 

5. kép: Oldalpár a Szalay Lajos hatvan rajza című könyvből 

 

  
                                                 
17

 Csak reprodukcióból ismert, 100x70 cm, O. M. Kir. Képzőm. Főisk. Évkönyve 1936-37. 
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6. kép: Oldalpár a Szalay Lajos hatvan rajza című könyvből 

Szalay lapoknak, folyóiratoknak (Tükör, Híd, Budapest) kezdett rajzolni. Társadalmi és 

szociális érzékenység jellemezte munkáit. Meg kell említenünk a Híd-ban megjelent Kivégzés 

című rajzát, amely „a tényleges helyzet elleni optikai protestálás … A rajz sokkalta 

közvetlenebb, mellbevágóbb eszköz az írásnál … amit a rajz mond, annak nagyobb a 

valóságereje … az igazi művész a társadalom idege. Érzékenyen reagál mindenre s művészete 

anyagát a leggyakoribb és legőszintébb optikai élményekből veszi. ” (Szalay, 1941). Úgy 

tűnik, megtalálja helyét, s érzi munkájának (ha nem is feltétlen anyagi értelemben) 

hasznosságát. 

  

7. kép: Oldalpár a Szalay Lajos hatvan rajza című könyvből  

A magánéletének fontos eseménye, hogy 1939-ben megnősült, felesége Hering Júlia (1910–

2000), aki a festő haláláig hű társa és támasza volt. Az 1941-ben megjelent Szalay Lajos 

hatvan rajza című kötettel (ld. még Bevezető) berobbant a képzőművészeti és a közéletbe. A 

Bolyai Akadémia úttörő feladatra vállalkozott az önálló rajz-könyv megjelentetésével. 

Kockázatos is volt egyben a vállalkozás, amely egyrészt újszerű volt amiatt, hogy Kassák 

előszaván és a szűkszavú képaláírásokon kívül nem tartalmazott szöveget, másfelől félő volt, 

hogy abban a vészterhes időszakban a könyvszerető közönség is könnyedebb dolgokra 

vágyik, nem pedig arra, hogy rajzokat kelljen „olvasnia”. Márpedig e kis könyvecske   a 

hétköznapi élet nagyon is életszagú eseményeit és arcait hozza emberközelbe, másrészt 

kocsmai és piaci jelenetek, Villon-illusztráció és szakrális témájú rajzok úgy jelennek meg a 

grafikák sorában, hogy mind között rokonságot érzünk, emberek a főszereplői, legyenek 
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zsákhordók, gesztenyeárusok, gavallérok vagy szentek. Mind Szalay és rajta keresztül a mi 

„rokonaink” is. Az 1941-es könyvhétre megjelent kiadvány néhány nap alatt elfogyott. 

„Az 1941-ben megjelent könyvemmel elindult egy grafikai szemléletváltás. A lerajzolás 

helyett a megrajzolást én azért gyötörtem ki magamnak, mert a látvány visszaadása nem 

tudta kielégíteni azt az igényemet, hogy én valamit szeretnék közölni valakikkel. Úgy éreztem 

akkor, hogy énnekem ez a közlés nem hivatásom, ez a küldetésem. A hivatásom a rajz és a 

küldetésem az, hogy közöljek valamit.”(Szalay, 1981)18  

Az ez idő tájt vele készült és publikált beszélgetések (pl. Kállai Ernővel) a szókimondó, a kort, 

a körülményeket, a társadalmi igazságtalanságokat erős kritikával illető művész számára 

inkább ellenségeket, mintsem támogatókat szülnek. Mégis: a „Singer és Wolfner Kiadó 

vezetője, a művészi karrierje csúcsáról, Párizsból hazatelepedett Farkas István festőművész 

1941-es rajzkönyvét megismerve, kérte föl a kiadóval való együttműködésre. (Farkas 

édesapja, Wolfner József volt az első mecénás, aki műveik fejében rendszeres havi anyagi 

juttatással támogatott művészeket: Mednyánszky Lászlót, Nagy Istvánt, Rudnay Gyulát.)” 

(Sümegi, 2009). Farkassal közös álmokat szőttek: Szalay rajzaival szerették volna 

megjelentetni Dosztojevszkij Karamazov testvérek című vagy Servantes Don Quijote című 

regénye alapján a kizárólag rajzokkal, szöveg nélkül készült könyvet. Szalay mindegyikhez 

több száz rajzot készített. A radikálisan változó valóság, a háború azonban meghiúsított 

minden tervet. A korábbi katonai évekhez képest immár valóságosan véres környezetek 

következtek életében: 1940 szeptemberében haditudósítóként vonult be Erdélybe 

(Barcsayval egy században), és 1942 július-november között Kurszkig eljutott. A doni 

katasztrófa következményeit testközelből élte meg. „ Megtanultam bal kézzel rajzolni, mert 

egész világos érzésem volt, hogy el fogom veszíteni a jobb karomat. A századosom egyetlen 

órára ült a kocsiban a helyemre. A kocsi felborult, az ő jobb karja leszakadt, meg is halt. … A 

háború nekem a legnagyobb ellenségem, mert a létezésnek a háború a legnagyobb 

haragosa.” (Szalay, 1981). 

A párizsi béketárgyalások megkezdése előtt Boldizsár Iván19 fölkérte a magyar delegáció 

hivatalos rajzolójának, Párizsba utazott. (Hamarosan követte felesége is.) Élénk 

művésztársaságba került, sokat rajzolt, munkáit (többek között Picasso munkái mellett) 

                                                 
18

 Forrás, 1981.1.sz., Kecskemét, p. 77. l. 
19

 Boldizsár Iván (1912-1988)író, újságíró, politikus, 1946-os, a világháborút lezáró párizsi béketárgyalásokon 
„baloldali újságíróként” a magyar kormányküldöttség propagandaszolgálatának vezetője volt, mint a Nemzeti 
Parasztpárt képviselője.  
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rendszeresen közölte a Les Lettres francaises, rajzai születésének tanúja volt a helyszínen 

Somlyó György, Illyés Gyula, Szabó Lőrincz. 

   

8-9. kép: Remete, Krízis - Szalay Lajos rajzai, Singer és Wolfner (1945)   
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10. kép: Don Quijote és a szolgálólány - Szalay Lajos rajzai, Singer és Wolfner 1945   

  

„’46-ban Magyarországon pusztán létezni is óriási akrobatamutatvány volt, amelyben a 

léleknek és a testnek egyaránt részt kellett vennie... Kimentem én is, de a probléma nem ott 

van, hogy kimentem, hanem ott, hogy nem jöttem vissza. Az egyik francia kávéházban 

hátulról felismertem Szalay Sándort, aki a népbírósági tárgyaláson a laikus ügyész volt. Azt 

mondta: Szervusz, Szalay. A hercegprímásotok vértanú akar lenni, de nem adjuk meg neki ezt 

a rangot. Mondom a feleségemnek: hát itten most baj van, mert itt most nekimennek a 

katolikusoknak. Aztán később ezt az időszakot Rákosi-korszaknak nevezték, de akkor én nem 

azt éreztem, hogy Rákosi-korszak, hanem azt, hogy vak antikatolicizmus következik. Hát 

ezért nem jöttem haza. ... Körülnéztünk, hogy hova mehetünk. Az egyetlen hely Argentína 

volt, amely befogadott embereket, de azzal a feltétellel, hogy csak katolikusok mehetnek be. 

Először előny életemben, hogy katolikus vagyok.”20 

Ezen túlmenően a művészeti szempontok is vezérelték. Nyilvánvaló volt számára, hogy 

annak a szemléletnek, témaválasztásnak, figurális ábrázolásnak és stílusnak, amelyet ő oly 

markánsan és hitelesen képviselt nem nyílik lehetőség hazájában (akkor még meg sem jelent 

                                                 
20

 Szalay L.: Végtelen a tenyérben, Múzsák, 1987, pp. 16, 19. l.  
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a mindent felülíró szocreál21), de akkoriban nyugaton – ahogy Párizsban tapasztalta – a 

figurális ábrázolással szemben egyre inkább tért hódított az absztrakt, nonfiguratív 

ábrázolás. Így hát a visszatérés vagy helyben maradás helyett a – fizikai és nem művészeti 

értelemben vett – továbblépést választotta. 

1948-ban Argentínába emigrált. A tucumáni egyetemen (San Miguel de Tucuman, Argentína 

második legnagyobb városa) szerződtették tanárnak. Hamar megtanult spanyolul, munkáit 

egyre jobban elismerték, tanítványai rajongtak óráiért. 1949-ben itt is megjelent rajzkönyve 

Impresiones de un Immigrante (Egy bevándorló benyomásai) címmel. 

Megérkezésekor arra számított, hogy nehéz lesz alkalmazkodnia egy – bár katolikus, mégis – 

idegen, erőteljesen más vérmérsékletű, latin világhoz. Csakhamar kiderült azonban, hogy 

éppen fordítva áll a helyzet: az ő „egzotikus” személyisége, kultúrája és műveltsége gyakorolt 

erőteljes hatást az új környezetére. Később 1958-tól a Buenos Aires-i Képzőművészeti 

Főiskolán tanított. Egyik kiállítása alkalmából azt írták vele kapcsolatban, hogy az argentin 

rajzművészetnek két korszaka van: a Szalay előtti és a Szalay utáni.22 (Argentínában született 

lánya, Mária Klára.) 

Fontos albumai jelentek meg Lajos Szalay Dibujos Drawings címmel 1954-ben (103 rajz) és 

1957-ben (117 rajz). 

Nagy megrázkódtatást jelentett számára az 1956-os forradalom – elsősorban saját 

tehetetlensége okán. Tízezer kilométernyi távolságból hallgatta a híreket Magyarországról és 

olvasta a sajtó híradásait. Argentínában nagy szimpátiával figyelték a forradalmi 

eseményeket, Pedro Eugenio Aramburu tábornok, köztársasági elnök kijelentette: „Minden 

argentin szívben egy kis Magyarországnak kell élnie”. Szalay a rádió mellett ülve, éjjel-nappal 

rajzolta a forradalom eseményeit, s nemcsak a helyi Magyar és argentín sajtó közölte (S.O.S. 

El drama Hungaria), de a rajzok eljutottak az ENSZ-be is. 

„Az 56-os eseményeket a magam lírai formájában megrajzoltam, és kiadták egy füzetben 48 

rajzzal. ... Na most Dél-Amerikában, éppen úgy, mint a világ sok más helyén abban az időben, 

a kulturális élet aktív vezetői kommunisták voltak. ... Így aztán rögtön nehézzé vált a 

                                                 
21

 Szocialista realizmus: a marxizmus–leninizmus világnézetén alapuló alkotómódszert jelenti, politikai 
ideológiával is telített. A művelője vállalja a kommunizmus építését, az emberek ilyen irányú nevelését.  
 
22

 Szalay 2006 96-102. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1956-os_forradalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marxizmus%E2%80%93leninizmus
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helyzetem, mihelyt szót emeltem a magyar nép szenvedése mellett. Argentínában 

tarthatatlanná vált a helyzet, ... Így kerültem az Egyesült Államokba.”23 

Kénytelenek vagyunk itt megjegyezni, hogy mennyire jellemző jelenség ez a fajta ideológiai 

véleményterror, átívelve a XX. századon és immár azon is túlra. Egy felsőbbrendűnek, 

haladónak vélt, ámde elvakult gondolkodás, a tényeket, a valóság ismeretét szinte teljesen 

lényegtelennek tartva ítélkezik, tör pálcát az eltérő gondolkodás fölött, mi több 

megbocsáthatatlannak, büntetendőnek tekinti az övétől eltérő véleményt. 

A Genezis New York-i megjelenése (1966) után Picasso nyilatkozta a következőt: „Ha két 

grafikus neve marad fenn az utókorra a huszadik századból, a másik én leszek, ha csak egy, az 

Szalay Lajos lesz. – E nyilatkozatot a gyenge jellemű Picasso, aki, a tehetségtől eltekintve, 

mindenben homlokegyenest ellentéte volt Szalaynak, ügynökei követelésére visszavonta.  

Szalay ezzel nem sokat törődött, neki nem sokat ártott, mert ő soha, sehol, semmilyen 

körülmények között nem alkudott meg művészeti téren, nem adta el magát, nem dobta oda 

olcsón tehetségét, nem hallgatott ügynökök csábító szirén-szavára.” (Szathmáry, 1982)24 

„Az én külföldön eltöltött 34 évem, különösen az amerikai 20 évem, inkább csőd. Igaz ugyan, 

hogy Picasso engem valóban rangos rajzolónak tartott, igaz az is, hogy lehetőség volt 

   

                                                 
23

 Szalay L.: Végtelen a tenyérben, Múzsák, 1987, pp. 16-19.   
 
24

 Sazthmáry Lajos in Szivárvány, 1982. május, Chicago, pp. 68-70.  
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 10-13. kép: Genezis, 1966 

 

bennem, hogy nemzetközi vonalon is sikeres művész legyek, mert azzal a rajzkészséggel, ami 

énbennem valóban megvan, külföldön minden kapu megnyílhatott volna előttem. De nem 

nyílt meg mégsem... Az én világnézetem és rajzaimnak a világnézetemből fakadó természete 

mindig nehezítette azt, hogy tényleg nemzetközi rangra emelkedhessek. ... a Genezis 

valóban világhírű munka lehetett volna!”25 

Szalay fenti, visszatekintő gondolatai mellbevágóan hatnak az idős mester szájából, azonban 

mégsem az elkeseredettség, elégedetlenség szavai, inkább a helyzet reális, elfogadó 

értékelésének mondatai. Ahogy Szathmáry mondja: „nem alkudott meg művészeti téren, 

nem adta el magát, nem dobta oda olcsón tehetségét, nem hallgatott ügynökök csábító 

szirén-szavára.” Önnön  személyisége ezen fundamentumain élve, Szalay nyilván tisztában 

volt azzal, hogy habitusa, hajthatatlan személyisége, a művészethez, az alkotásaihoz és a 

Teremtőhöz fűződő vallásos hite nem tette alkalmassá arra, hogy az ötvenes-hatvanas 

évektől egyre erősödő, dollármilliós üzletággá erősödő kortárs műkereskedelem révén, a 

gazdag művész-sztárok körébe emelje őt a nyugat. 

                                                 
25

 Művészet, 1980, Budapest, p. 6.  
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  14. kép: Könyvborító 

 

Az életútra fókuszálva, eljutottunk a hazatelepülésig. Ám mégsem ennyire egyszerű, nem egy 

lépésből áll a történet. 1972-ben a hazai hatalom – bizonyára az éppen aktuális „enyhítsünk 

a szorításon, s engedjünk teret a nyilvánvalóan nemzetközileg is jegyzett magyar értékek 

bemutatásának” (a szerző) jegyében – kiállítást rendezett Szalaynak a Nemzeti Galériában. A 

következő évben (1973) megjelent a Genezis itthon is. Az ezt követő időszakban sűrűsödtek 

a hazalátogatások, többször időztek Budapesten, ahol öccse, illetve Miskolcon, ahol szülei és 

húga éltek. (A város Miskolc-Tapolcai vendégházában látta őket vendégül. Meg kell 

jegyeznünk: ebben az időszakban argentin állampolgárság nélkül még mindig nem lett volna 

olyan magától értetődő a jövés-menés még neki sem.)  Kétlaki életet kezdett élni a házaspár: 

a nyarakat itthon, a teleket pedig New Yorkban töltötték. 1988-ban 450 rajzát ajánlotta fel 

hazai művészeti múzeumoknak. Ugyanebben az évben költöztek végleg haza, amikor lakást 

kaptak Miskolc városától a Hunyadi utca 4. szám alatt. Ettől kezdve az őt meglátogató 

művészek és más kultúrára éhes emberek ezen a helyszínen itták az akkor már keveset 

rajzoló Mester szavait. 1992-ben Miskolc a Hunyadi utca 12. szám alatti házban (korábban az 

egykori műgyűjtő, Petró Sándor tulajdonában volt) önálló kiállító helyet hozott létre a 



19 
 

művész munkáinak, amely azóta a Szalay-gyűjtemény állandó helyszíne. Ebben az évben 

Kossuth-díjban részesült, a következő évben pedig Miskolc városa díszpolgárává választotta. 

Egészsége ezekben az években már jelentősen romlott. 1995. április 1-én (86 évesen) 

visszaadta lelkét a Teremtőnek, temetése április 5-én a Szentpéteri kapui temetőben volt, 

római katolikus szertartás szerint. A búcsúbeszédet Gyurkovics Tibor író, költő mondta: 

„…Nem akarjuk és nem is tudjuk megfejteni a Mester óriási és elfeledett titkait. Jobban 

fogalmazni nem tudunk, mint ő, aki a legszebben beszélő magyar költők közé tartozott. … 

Mit hordoz, milyen egyedüllétet, melyből őserejű rajzai kirajzanak? Miközben nem nézett, 

mit látott? Miközben látszatra nem tanult, milyen ősi titkokat fedett föl töretlen 

magányában?...”26  

Gránit-andezit síremlékét Varga Éva szobrászművész készítette, 2000-ben avatták. Abban a 

városban nyugszanak földi porai, melyben rajzi angyalszárnyait visszavonhatatlanul felfedte, 

s amely élete utolsó negyedében olyan erőteljes sorozatok megalkotásához nyújtott 

helyszínt, mint az Ómagyar Mária-siralom és az Énekek éneke. Pályája kétségtelenül 

Miskolcon indult (szándékosan nem a Miskolcról változatot használjuk), hiszen, mint 

korábban is említettük, első rajzi sikereit a Fráter György Katolikus Főgimnáziumbeli diákévei 

alatt érte el. Továbbá e város adott helyszínt (nem sokkal Szalay színrelépése előtt!) a 

Képzőművészeti Főiskola által működtetett művésztelepnek, ahol annak vezetője, Benkhard 

Ágost révén (aki pár évvel később Szalay tanára, majd rektora is volt a főiskolán) lehetőséget 

kapott arra, hogy megfelelően nívós környezetben fejlődhessen az ifjú. Feltehetjük a kérdést, 

milyen szerepet vállalhatott és vállalhat ma is egy város annak érdekében, hogy olyan pályák 

indulhassanak el, mint a Szalayé, hogy a sors dialektikusan működő hatalmas rendszerében a 

döntések és történések ne tőle független eseményhalmazok legyenek csupán? 

Meghatározó döntés volt a két háború között a művésztelep feltételeinek biztosítása, amely 

hagyományra épülhetett – igaz, egy teljesen más történelmi és politikai környezetben – a 

háború után tovább élő grafikai művésztelep. Nem állíthatjuk, hogy Szalaynak a hetvenes 

években sűrűsödő hazalátogatásai, majd hazatelepülése tekintetében meghatározó volt a 

városban akkoriban is erőteljes és nívós grafikai élet, de abban az időben mások mellett, 

olyan grafikusművészek kötődtek Miskolchoz – a városban éltek vagy rendszeresen alkottak 

a Miskolci Grafikai Műhelyben –, akiknek hírneve nem szárnyalt bár olyan magasan, mint 

Szalayé, de az ország kultúrájához jelentősen hozzájárultak maguk is: Feledy Gyula, Kondor 
                                                 
26

 Gyurkovics Tibor: Meghalt Szalay Lajos (gyászbeszéd) Általuk híres e város, Szalay Lajos, Miskolci Galéria 2009 
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Béla, Lenkey Zoltán, Pető János, Kass János, Reich Károly, Csohány Kálmán, Lukovszky László. 

S ez a közeg, mely az élete során oly gyakran felbukkanó irigységgel szemben, a kíváncsiság, 

de inkább a Mester irányában tanúsított tiszteletteljes szeretetet is jelenthette, mégis csak 

számíthatott (a családi és egyéb szempontok mellett) az ő döntésénél. Egy kicsit hasonlóan 

érezhette magát a régi-új közegben, mint egykor, az első argentínai éveiben, amikor 

egzotikusnak tekintették az ottaniak. 

     

15-16. kép: Énekek éneke, 1990 

 

A tus a művészi grafika technikáinak sorában 

E témáról azért kell röviden szólnunk, hogy kissé könnyebben megvilágíthassuk, hogy Szalay 

Lajos alkotói pályájának miért a tusrajz lett a legmeghatározóbb megnyilvánulása.   

Minden ábrázoló művészetnek alapja és őse a rajz. Az ősi ember is, amint túljutott az 

egyszerű jelhagyás képességén, rajzzal igyekezett ábrázolni a számára fontos dolgokat. Ehhez 

kereste az ember minden időben a megfelelő felületet és a rajzolásra alkalmas eszközöket. 

Mindig a végeredmény számított, legyen szó bármilyen felületről, anyagról, s bármely 

technikáról. A vésett, karcolt, rovott, kővel, szénnel, ezüsttel, acéllal vagy grafittal készült 

rajzok csak művészi szempontból értékelhetők, nem állíthatunk rangsort. A legkülönbözőbb 

képzőművészeti ágak mindegyikének alapja a rajzkészség, melyet tanulás útján lehet 
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rajztudássá fejleszteni. (Kinek gyorsabban, kinek nehezebben megy. Szalay már igen fiatalon, 

mondhatjuk, gyermekkorában birtokában volt egyfajta ösztönös rajztudásnak.) A megfelelő 

rajzi alapok elsajátítása nélkülözhetetlen bármely ábrázoló művészet terén, meglehet, ennek 

ma sok nonfiguratív művész nem tulajdonít túl nagy jelentőséget. Sokan – meglehetősen 

felületes tájékozottságuk folytán vagy éppen az önigazolás szándékával egyes 

megnyilvánulásokat önkényesen kiemelve egy életmű kontextusából –, előszeretettel 

hivatkoznak például Picasso-ra (különösen kubista korszakára) vagy Kandinszkijre, 

elfe(le)dve, hogy előbbi is alapos rajzi tudással felvérterve kezdte pályáját. A rajzi alapok nem 

csupán a valamit „jól, szépen, élethűen, stb. ábrázolás” képességéről szólnak, hanem arról is, 

hogy a tanulás során valójában az egész világ megismerésének szándékával, a formák, a tér, 

a fények kölcsönhatásainak, összefüggéseinek egyéni felfedező útját bejárva juthatunk 

ahhoz a képességhez, hogy a világot leképezzük a magunk nyelvére, legyen az figurális vagy 

nonfiguratív ábrázolás. 

A grafikát kivéve a rajz az alkotó folyamatnak csupán egyik fázisa, mint amilyen például a 

vázlat, vagy egy festmény előrajzolása. A grafika készítését is megelőzheti vázlat(ok) 

készítése, azonban a végeredmény, bármely grafikai eszközzel dolgozunk is, maga a grafika27. 

A művészi grafika technikai lehetőségei a történelem során folyamatosan változtak-fejlődtek, 

s a technikai lehetőségek (új anyagok, eszközök bevonása) ma is új ágait hozzák létre a képi 

ábrázolásnak, egyre szélesítve a művészi grafika értelmezését.  

Jelen értekezés keretei között nem vállakozhatunk a grafikai technikák részletes – több 

kötetnyi terjedelmet igénylő – ismertetésére, csupán arra, hogy témánkat közelebb hozva, 

néhány sorban szóljunk a grafika műfajairól.  

A művészi grafika egyik legjellemzőbb megnyilvánulása a sokszorosított grafika. Egyszerűen 

fogalmazva, azt jelenti, hogy az eredeti, egyedi, egy példányos grafikával szemben ez – az 

alkalmazott technika függvényében néhány példánytól legfeljebb kétszáz példányig –

sokszorosítva, számozva, a művész által szignálva, több emberhez (tulajdonoshoz) juthat el. 

Valamennyiben közös, hogy készítéséhez szükséges valamilyen sík felületű anyag, amely a 

nyomóforma lesz, nyomandó anyag (többnyire papír) és festék. Ezen felül a különböző 

manuális eszközök mellett, nyomtató eszközök szükségesek a kivitelezéshez. Az egyes 

                                                 
27

 Grafika: „Az írást vagy rajzolást jelentő „graphein” szóból származó „grafika” alatt a szó legtágabb 
értelmében a látott vagy tapasztalt formáknak vonalak, pontok és síkok alakjába való áttételét értjük. Szűkebb 
értelemben a grafika a művész a művész szabad rajzának alkotói átértelmezése a megfelelő anyag kézi 
megmunkálása során…” - A művészi grafika technikái (11), Ales Krejca, Corvina 1985, Budapest    
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technikáknál eltérő nehézségek árán, de színes (vagy színezett) nyomtatási eljárások is 

alkalmazhatók.  

A sokszorosított grafika főbb területei (a teljesség igénye nélkül): magasnyomtatás (pl. 

kőmetszet, fametszet, linómetszet), jellemzője, hogy a „felesleget” kimetszi az alkotó az 

adott sík anyagból, s a megmaradó felület lesz maga a grafika, a festék hordozója, amely a 

nyomó felület. A magasnyomtatás előzményei az őskorig nyúlnak vissza, s történelmi 

korokon átívelve használjuk egészen máig. A mélynyomás a legváltozatosabb, a 

legsokoldalúbb művészi sokszorosítási technika (legismertebb a rézmetszet, rézkarc, 

acélmetszet), az utóbbit a művészet területén túl a művészet legfőbb „barátja és egyben 

ellensége”, a papírpénz nyomtatása során is alkalmazzák. A művész a grafikai elemeket vagy 

közvetlenül az adott fémlemezbe metszi vagy viaszolt felületbe karcolja-rajzolja, s azt 

követően a rajzi elemeket kimaratják. Így finom mélyedések keletkeznek a nyomóformában. 

Ezekbe a mélyedésekbe kerül a festék, s a felület letisztítása után a mélyedésekből a papírra 

nyomódik. (A mélynyomtatási eljárásokat a reneszánsz idején már széles körben használták a 

mesterek a festészet kiegészítéseként illetve például a fontosabb festészeti alkotások 

reprodukálására. Valójában ebben az időben kezdett a grafika, mint önálló műfaj megjelenni 

a képzőművészeten belül.) A síknyomás (kőnyomat vagy litográfia) a kivülálló számára talán 

a legnehezebben értelmezhető technika: a nyomó felületek (a grafika elemei) se nem 

mélyednek a síkba, se nem emelkednek ki a síkból. A legismertebb műfaja a kőnyomat, azaz 

litográfia. A speciális, rendkívül finom szemcsézettségű, csiszolt és megfelelően kezelt  

mészkőlapra rajzol a művész az erre a technikára kifejlesztett zsíros anyaggal: tussal, 

krétával, ecsettel. A technológia a zsír víztaszításán alapul: a rajzolt kő felületét benedvesítik, 

majd a festékező henger csak a „zsíros” grafikai elemeken tapad meg, ez nyomódik át a 

papírra. Ez a technika a XIX. sz. közepén alakult ki, s mivel színes eljárása is létezik (ahány 

szín, annyi kő megmunkálása, megrajzolása szükséges), a képzőművészeti eljárások mellett 

gyorsan elterjedt a könyvillusztrációk (pl. természetrajz könyvek) területén és a 

plakátnyomtatás lehetőségeit is kitágította: ezzel az eljárással készültek Toulouse-Lautrec 

plakátjai a század végén, s egészen a XX. sz. közepéig például a magyar moziplakátok is. Itt 

feltétlen meg kell jegyeznünk, hogy a kőnyomat, a kőre történő rajzolás lehetőségei, a kréta, 

a tus, az ecset és a rajztoll használata – bizonyos korlátok között  – nagyon hasonló 

lehetőségeket jelent a művész számára, mint a papírra rajzolás. S a végeredmény, a látvány 

is hasonló hatásokat mutat mindkét esetben. A kőnyomat azonban – ahogy a neve is jelzi -, 
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sokszorosított grafika, amelyhez sokkal több technikai feltétel (kőlapok, nyomóberendezés, 

műhely) szükséges, mint az egyszerűen papírra, közvetlenül készített tusrajzhoz. Ez utóbbi 

viszont egyetlen példányt eredményez. A szitanyomás, más néven szerigráfia alkalmazása a 

művészi alkotások terén egészen újkeletű, kiteljesedése a XX. század második felében 

következett be. A technológia nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a művész a grafikát 

vagy közvetlenül átlátszó filmre vagy papírra rajzolja (melyből aztán reprodukció után filmet 

készítenek), és ezt a grafikát másolják rá a fényérzékeny felülettel ellátott rendkívül finom 

sűrűségű szitára. Az átvilágítás hatására az emulzió a szitára tapad, míg a grafika által takart 

felületek nem kapnak fényt, ezek kimoshatók lesznek. Ezeken a felületeken keresztül 

nyomódik a festék a papírra vagy más hordozó felületre. 

  17. kép: Énekek éneke (1990)  

A sokszorosított grafika mellett feltétlen figyelmet kell szentelnünk a hagyományos, egyedi, 

egypéldányos grafikák készítésére használatos rajzi eszközökre. Az egyik legősibb eszköz a 

faszén. Első – nyilván nem kifinomult technológiával előállított változatát – már az őskorban 

is használták. A rajzszénhez a vékony faágakat (hárs, fűz, szilva, birs) vagy a vékonyra 

hasogatott deszkákat – a faszén égetéshez hasonló eljárással – levegő megvonása mellett 

hevítik. Így rajzolásra alkalmas faszén pálcák keletkeznek. A rajzkrétát finomra őrölt 

agyagpalából és szénből állítják elő préseléssel. A fémvessző, leginkább ezüstvessző 

alkalmazásakor a megfelelően előkészített, ellenállóbb papírra vagy pergamenre rajzoltak. 
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Ma ritkán előforduló eszköz, de rendkívül finom, árnyalat-gazdag rajzok készítésére alkalmas 

eszköz, melyet Leonardo is szívesen használt. A grafit a hétköznapokban is a legszélesebb 

körben elterjedt rajzeszköz, hiszen a ceruzát mindenki használja. Gyakorlatilag különböző 

finomságú, tiszta szénféleségek keveréke. Először a XVI. században kezdik használni, az akkor 

még aranyárú anyagot. Időközben egyre több helyen kezdték bányászni, így gyorsan terjedt a 

használata. Kiválóan alkalmas tollrajzok és más grafikák előrajzolásához, finom árnyalatú 

rajzok készítésére, fedhető tussal és nem mosódik el vízzel. A tust egy igen finom korom (fa, 

csont, zsiradék, gyanta, stb. elégetésével), mint pigment és állati enyv valamint víz elegyéből 

állítják elő. Legősibb, szilárd halmazállapotú változatát már legalább 4000 éve használják 

Kínában. Ez a tusfajta a legidőtállóbb. De 6000 éves egyiptomi cserépedényeken is előfordult 

korom alapú tusrajz. A tust ecsettel, rajzolásra alkalmas tollal (lúdtoll, nádtoll, acéltoll) lehet 

felvinni a papír felületére. Meg kell még említeni a golyós- illetve a töltőtollat, mint 

viszonylag új rajzeszközöket, mint a művészi rajz használt, ám nem igazán elterjedt eszközeit. 

 

A tus útja 

A tusrajz Szalay legfőbb művészeti műfaja. Ahogy már az életutat taglalva is szóltunk róla, itt 

is fontos újra felidéznünk a Mester visszatekintő vallomását: „A rajzolásra egyszerűen azért 

fanyalodtam rá, kizárólag a tusra, mert reprodukálni könnyebb és olcsóbb volt, és úgy 

gondoltam, hogy majd abból fogok megélni, hogy az újságoknak rajzot készítek … a festés 

nekem mindig leíró természetű maradt volna, az aktív szabadságot nem kaptam volna meg 

soha: a színek fölött úr nem voltam, csak a tanultság okán ismertem őket … A rajzzal 

lelkiállapotom minden árnyalatát ki tudtam fejezni ”. (Szalay, 1987). A fenti gondolatok 

ugyan szinte egy időben hangzottak el, s az első, idézett sorokban tőle idegennek tűnő, 

meglehetős pragmatikus szemlélet inkább az akkori helyzetének, túlélési kényszerének 

érzése mondatta vele, hogy „azért fanyalodott a rajzolásra”, mert olcsó volt, ugyanakkor 

fontos megállapítás, hogy „reprodukálni könnyebb és olcsóbb volt”. Itt Szalay nem a művészi 

sokszorosító grafikai eljárásokra utal, hanem arra, hogy az akkoriban jellemzően egyszínű 

feketével (esetleg valamilyen kiegészítő színnel) nyomott lapok vagy könyvek számára a 

homogén fekete tónusú, tehát nem árnyalatos grafikákat könnyebb volt a nyomdai 

feldolgozás során jó minőségben reprodukálni és nyomni. Kétségtelen azonban az olcsósága, 

valamint a gyorsasága is. A fentebb említett grafikai technikák rövid ismertetésénél 

láthattuk, hogy egyedül az egyedi, egypéldányos grafikák készítése nem igényel bonyolult 
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eljárásokat, felszereléseket, nyomtató eszközöket, műhelyt. A pályakezdő, a főiskolát 

kényszerűen, idő előtt elhagyni kényszerülő ifjú Szalay a gazdasági válság idején nem 

számolhatott azzal, hogy bekapcsolódhat valamely elismert művészcsoport munkájába, 

amely esetleg lehetőséget adott volna számára, hogy egy grafikai műhely rendszereses 

használatát élvezze. Másfelől a grafikák bármely technikával történő sokszorosításának 

(számozott, szignált példányok készítésének) akkor lett volna igazán jelentősége, ha ezeknek 

a műkereskedelembeli értékesítésére is lehetősége lett volna. A körülmények azonban nem 

kedveztek a fiatal művészeknek, mert a gazdasági nehézségek hatására erősen 

megfogyatkozott azon polgárok száma, akik a művészi nyomatokra képesek voltak áldozni, a 

tehetősek pedig inkább a már „biztos nevek”, idősebb művészek munkáit vásárolták vagy a 

már elhunyt alkotókra helyezték a hangsúlyt. Nem tekinthetünk el azonban attól a ténytől 

sem, hogy később, amikor Argentínában vagy az Egyesült Államokban lehetősége lett volna 

rá, akkor sem kívánt sokszorosított grafikákat készíteni. Valószínű, hogy az ügynökök, 

műkereskedők szerepének egyre jelentősebb térnyerésével – s a kultúra mellett az üzletet is 

gyakran szolgáló műkritikusok bekapcsolódásával – még szélesebb körben válhatott volna 

ismertté munkássága, nem beszélve az értékesítésből származó bevételről, ha „csak” 

kézjegyével kellett volna ellátnia a sokszorosított műveket. (Sok mindentől függ, hogy egy 

élő művésznek egy eredeti grafikája mennyiért talál gazdára. Egy adott művész egypéldányos 

grafikája természetesen többet ér a műkereskedelemben, mint egy darab számozott, aláírt 

sokszorosított grafika ugyanattól az alkotótól. Azonban ha keresett művészről van szó, 

lényegesen nagyobb összbevételre lehet számítani 100-200 szignált nyomat eladása, mint 

egy darab rajz esetén.) 

A fent idézett Szalay-vallomás folytatása, mely így szól: „…A rajzzal lelkiállapotom minden 

árnyalatát ki tudtam fejezni ” – minden pragmatikusan megfogalmazott szempontnál 

fontosabb számunkra. Ebben a rövid mondatban nagyon sok lényeges dolog sűrűsödik. A 

lényeglátást segítendő újra ideidézzük a Mesternek egy korábbi gondolatát: „A lerajzolás 

helyett a megrajzolást én azért gyötörtem ki magamnak, mert a látvány visszaadása nem 

tudta kielégíteni azt az igényemet, hogy én valamit szeretnék közölni valakikkel.” Ez is erősíti 

a szintén feljebb – a rajzolásról szóló gondolatsorunkban – olvashattuk, hogy a „rajzi alapok 

nem csupán a valamit „jól, szépen, élethűen, stb. ábrázolás” képességéről szólnak, hanem 

arról is, hogy a tanulás során valójában az egész világ megismerésének szándékával, a 

formák, a tér, a fények kölcsönhatásainak, összefüggéseinek egyéni felfedező útját bejárva 
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juthatunk ahhoz a képességhez, hogy a világot leképezzük a magunk nyelvére, legyen az 

figurális vagy nonfiguratív ábrázolás.” Amikor Szalay a lelkiállapota minden árnyalatának 

kifejezési lehetőségéről beszél, akkor egyszerre három jelentést is észre kell vennünk e 

mögött. A „lelkiállapot” egyrészt azt az erős hitre épülő (nála ez igen fontos tényező), a 

rajzolás adott pillanatáig terjedő életszakasz stabil lelkiségét és az addigi élettapasztalást is 

jelenti, másfelől az aktuális lelkiállapotot, magába sűrítve minden pillanatnyi érzést, a világra, 

a környezetre történő reflexiót, amelynek végül közlési formája a rajz. Ezen felül amikor a 

lelkiállapota minden árnyalatáról beszél, látnunk kell, hogy itt metaforáról van szó. A tusra –  

esetünkben nem a Szalayra kevésbé jellemző lavírozott, vízzel „elmosott” árnyalatú tusra – a 

fehér alapon megjelenő, markáns fekete szín a jellemző. Vagyis amikor a lelkiállapota 

árnyalatainak kifejezéséről beszélünk, a vonalak finomságának illetve vastagságának, 

könnyed vagy erőteljes, rusztikus megnyilvánulásainak kifejezőerejére kell gondolnunk. 

Szalayra jellemző volt, hogy élete során egy-egy témához újra és újra visszatért, újabb többé 

vagy kevéssé eltérő rajzokat készítve. Ezek nem vázlatok voltak, hanem önálló rajzok. Olykor 

egy napon belül, de gyakran több évre elhúzódva készültek ugyanarra a gondolatkörre új 

reflexiók. Talán ez az alkotói szemlélet sem fért volna össze azzal, hogy néhány 

sokszorosításra alkalmas formát elkészítve, lezárjon egy számára fontos feladatot. Egy 

nyomóforma nagy figyelmet és időt igénylő, alázatos kivitelezése helyett újabb rajzi 

változatokat készített ugyanahhoz a témához.    

A mélyebb megértés kedvéért egy kis kitérőt teszünk, térben is eltávolodunk. Az európai 

gondolkodástól sokban eltérő távol-keleti életszemlélet egyes elemei nagyon sok 

hasonlóságot mutatnak a tussal való rajzoláshoz, legalábbis az ahhoz szükséges 

lelkiállapothoz. Sajnos a megértéshez nem segít hozzá, ha – európai szokásunk szerint – 

mindent lefordítunk a saját szemléletünkre, nyugati értelmezést és elnevezést adva számos 

dolognak. Ezért gondolják sokan, hogy például – mint a japán kultúra egyes szeleteiről –, a 

karate elsősorban verekedést, az ikebana szép virágcsokrok kötését, a kalligráfia28 pedig 

szépírást jelent. Ezzel szemben mindegyik eredeti elnevezésében – hogy csak a 

legfontosabbakat emeljük ki – ott szerepel a japán „do” szó: karatedo (az üres kéz útja), 

kyudo (íjászat), chado (teaszertartás), kado (virágkötészet, a virág útja), kendo (kardvívás, a 

kard útja) és a shodo (a japán kalligráfia,az ecset útja). A do, „az út kifejezés olyan mélyen 

áthatott, több jelentésréteggel bíró szó, hogy megmagyarázni önmagában hosszú 
                                                 
28

  Kalligráfia gör szépírás, szépíró művészet, a kallos (szépség) és a grafosz (rajz, írás) szóból   
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értekezések tárgya lehetne… A szellemi utak sokszínűsége szinte végtelennek tekinthető.” 

(Gáncs Nikolasz, 2009)29. Gáncs szerint a megismeréshez, a megvilágosodáshoz vezető 

különböző utakat Japánban a zen buddhizmus hatja át. Ebben gyökerezik a japán 

művészetek lényege. A do az út mellett ösvényt, művészetet, a megismerés útját is jelenti. A 

„zen elsősorban nem spekuláció, hanem tapasztalás. Megismerés, amelyhez többel járul 

hozzá az intuíció, mint az értelem. Az íjászatban ez akkor jelenik meg, amikor az íjász maga 

lesz a lövő és a meglőtt, a céltábla. Önmagát célozza meg … az íjász a megfeszítésben időzik, 

és csak akkor oldja ki a lövést, amikor a megfelelő pillanat eljött, a feszültség beteljesedett. 

Tulajdonképpen a kioldás önmagát oldja ki” (U. o.). A zen alapokon nyugvó művészetek 

alapja a meditatív állapot pillanata. A japán kalligráfia (eredete a kínai kultúrában keresendő) 

egyik jellemző megnyilvánulása, amikor egy filozofikus gondolatot, egy néhány szóból álló 

hangulatot a lap egyik felületén a mester megjelenít a saját stílusában megfestett 

„kalligrafikus”, olvasható betűkkel, majd a mellette, mintegy összegezve az olvashatót és 

mindazt, amit számára jelent abban a pillanatban, valamint lelke pillanatnyi rezdülését. 

Mindezt az íjászéhoz hasonló feszültség, meditatív állapot előzi meg, s a mozdulatsor minden 

rezdülése, az ecset nyomhagyása, lelkének „meghosszabbításaként”, – mint a szamurájok 

kardjának tökéletesen végigvitt mozdulatsora, útja (kendo) – néhány szemvillanás alatt 

jelenik meg a papíron. Ez a szemlélet a kalligráfia mellett jellemzi általában a távol-keleti 

grafikai gondolkodást és az ebből fakadó stílust. Jellemző az elmélyült szemlélődés, a 

megismerés útjára lépés feltételeként, s az azt követő tökéletességre törekedő mozdulatsor. 

(Nyilvánvaló, hogy a japán fametszetek készítésénél a kivitelezés terén ugyanúgy nem 

beszélhetünk gyorsan elvégezhető tevékenységről, mint ahogy a nyugati kultúrára jellemző 

sokszorosított grafikák nyomóformáinak készítése során. Mindkettőnél az alapos 

előkészületet az alázatos munka követi.) 

Látnunk kell a hasonlóságokat és a különbözőségeket is a távol-keleti és a nyugati 

rajzművészet felfogása között. A hasonlóság nem elsősorban a tus, mint anyag és technika 

eredetével, hanem a természetével függ össze. Azzal, hogy miközben markáns jelhagyásra ad 

alkalmat a fekete színe, egyúttal nagy szabadságot ad az alkotónak a belső rezdülések 

azonnali kifejezésére. Ezt a grafikai anyagot akár közös nyelvi alapként is tekinthetjük a két 

merőben eltérő életfelfogású kultúra között. A különbözőség leginkább abban rejlik, hogy a 

zen művész a megismerésnek látszólag saját, belső, individualista útját járja, a végeredmény, 
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  Gáncs Nikolasz: Shodó – Az ecset útja, Shirokuma Ltd. p. 63.  
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a látvány tekintetében azonban nagyon is meghatározó a kultúra egésze; annak a belső 

szabadsághoz képest, külső, formai megnyilvánulásainak meglehetős kötöttségei, a 

társadalom irányába történő közlés vágyának, a személyes véleménynek a másodlagossága. 

Az európai rajzkultúra szintén a megismerésen – a művész belső útján – alapul, de annak a 

művet szemlélő, befogadó, nem tulajdonít akkora jelentőséget, azt csak annyiban tartja 

fontosnak, amennyiben az alkotó kezei közül kikerülő alkotás látványa, esztétikai értéke, 

üzenete megérinti, és felkelti kíváncsiságát magának a művésznek a gondolkodása is. Ahogy 

Szalay fogalmaz: „… amit a rajz mond, annak nagyobb a valóságereje …  az igazi művész a 

társadalom idege. Érzékenyen reagál mindenre s művészete anyagát a leggyakoribb és 

legőszintébb optikai élményekből veszi… A hivatásom a rajz és a küldetésem az, hogy 

közöljek valamit.” Tehát egyértelmű, hogy itt nem csupán az egyéni megismerés útjáról, 

hanem hivatásról, küldetésről, társadalmi felelősségvállalásról beszélhetünk. Ennek 

érdekében történik minden rajzi „közlés”. A lerajzolás helyett a megrajzolást tartotta 

fontosnak. Ezért választotta a tusrajzot. Talán a fentiekben sikerült egy kicsit közelebb 

kerülni a „tus lélektanához”. Néhány jellemzőjéről még röviden szólunk. Ha a Szalay által is 

megfogalmazott megrajzolás (és nem lerajzolás) szemszögéből tekintjük a tussal való 

alkotást, fontos kiemelnünk, hogy miközben ez az anyag önmagában is sok lehetőséget rejt a 

kifejező ábrázolás számára, az európai művészet (ellentétben a távol-keletivel) nagy 

szabadságot biztosít az eszközök használatában: a rajzolás eszközeként különböző 

vastagságú és anyagú tollakat, ecseteket, pálcákat, s szinte bármit (akár fogkefét is) 

használhat az alkotó saját üzenetei minél erőteljesebb képi megfogalmazása érdekében. 

Ennek köszönhetően a tus megjelenhet a papíron finom és erőteljes vonalként, ecsettel 

rajzolt foltként vagy erőteljes gesztusként, finom permet vagy fröccsenés formájában – 

végtelen a variációs lehetőségek sora. A művész mindezen eszközök birtokában, mégis 

gyakran a távol-keleti szemlélethez hasonló módon viszonyul az alkotás pillanataihoz. Úgy 

tekint a papírra, mint arra a „tiszta lehetőségre”, amely hamarosan az ő „szellemének 

termékét” fogja hordozni. Ha nem is úgy, mint a kalligráfus, aki egy, szinte folytonos 

mozdulatsorral hozza létre a képet, de minden mozdulat, minden vonal vagy gesztus előtt, 

akár akarata ellenére is, előre megéli a mozdulatokat. Végeredményben a végső mű alkotása 

pedig, irodalmi párhuzammal élve, nagyon hasonlatos egy novella születéséhez: 

megjelennek benne az epikus, lírai, drámai és katartikus elemek. Szalay tusrajzainak belső 

története van. 
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Erotika Szalay Lajos szakrális témájú rajzaiban 

Az európai kultúrára jellemző, hogy értelmiségi beszélgetések közben gyakran hangzik el 

odavetett érvként, hogy „már a régi görögök is”, vagy „ahogy a rómaiaknál”… – Kétségtelen, 

hogy a nyugati kultúra gyökerei alatt ezen ókori kultúráktól örökölt hagyatékainkat értjük, 

bár ma már, nagyobb történelmi távlatokban, tisztán látjuk – ha mindenáron ragaszkodunk a 

fát hívni segítségül –, találóbb lenne, ha törzsről beszélnénk. Ugyanis említett kultúrák 

gyökerei sokkal mélyebbre, messzebbre nyúlnak. Azokban a korokban, kultúrákban erednek, 

amelyek kissé közelebb állhattak még a „paradicsomi” léthez, legalábbis tudatalatti 

emlékezetükben még élénkebben élhetett a teremtés állapotának természetessége. 

Mindenesetre nem baj, ha ma is görög és római szavakat, kifejezéseket hívunk segítségül, ha 

valamit nevesíteni szeretnénk, hiszen sok dolognak ők adtak nevet vagy töltötték meg 

jelentéssel, még ha korábbi korokból származik is eredetijük. Ilyen szó az erotika is, mely 

görög szó a nemi ösztön lelki megnyilvánulását jelenti, s belőle ered Erósz, a szerelem 

istenének neve az ókori görög mitológiában; a rómaiaknál Ámor, aki viszont már egy fokkal 

„tökéletesebb”, hiszen a szerelmen kívüli jelentése: törekvés a jó, az igaz és a szép 

  18. kép: Énekek éneke (1990) 

iránt. Különös módon, mintha visszanyúlt volna időben azokba a korokba, amikor az erotika, 

a jó, az igaz és a szépség szinte szinonimák voltak. Legalábbis szeretnénk azt hinni, hogy volt 
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ilyen korszak. Tudjuk, hogy az erotika a Teremtés óta része földi világunknak (annyira 

természetes része, hogy hosszú évezredeken át nem szorult magyarázatra, s a 

„magyarázások kezdetéig”, magától értetődő volt a jelenléte. A paleolitikumban alkotott 

agyag idolok a termékenységgel – a természet, a föld és az ember – termékenységével 

összefüggő ábrázolások. „Nyilvánvaló, hogy elvont fogalmakat nem lehet természethűen 

ábrázolni, ezért hódít teret az absztrakció. Az istenanya-ábrázolások közül, melyek a 

termékenységet hivatottak szimbolizálni, egy sem jelenik meg valóságos női testként, … 

bizonyos vonások teljesen eltűnnek, vagy csak jelzésszerűen, nyomokban fedezhetők fel, míg 

más jegyek óriási hangsúlyt kapnak.” (F. Orosz, 2010) Itt természetesen a nemi jelleg 

erőteljes hangsúlyozásáról van szó. Nem térhetünk itt ki részletesen a paleolitikum, s 

egyáltalán az ősi emberek bármely korban készített ábrázolásaira, de ezen ősi istenanyák és 

vénuszok láttán műveltnek mondható európai emberek is gyakran két dologra gondolnak: 

egyrészt meglehetős önteltséggel arra, hogy nem absztrakcióról van szó, hanem az 

ábrázolási képesség hiányosságairól, másrészt szemérmesen, szemlesütve szemlélik az 

olykor valóban óriási kebleket, „muffokat, nunikat” esetleges férfiábrázolásnál a falloszokat. 

Hitetlenkedve látjuk, hogy a sumér istenasszonynak, Ninhurszágnak a több helyen megjelenő 

jele30 (Varga, 2001) egy hegyére állított háromszög, alsó hegyén kis vágással. Csintalan 

gondolkozásunk máris bele látja a nunit, ahogy azt ma is előszerettel ábrázolják a 

kiskamaszok. Holott nyilván abban a korban a termékenység, a jóság, a bőség hasonlóan 

fontos dolgok voltak, mint amilyen tiszteletre méltó szentség volt a nemi szervnek, mint 

„isteni résznek” az ábrázolása, jelképi megjelenítése. 

A jelen tanulmány bevezető sorait segítségül hívva: „Hitünk szerint valamennyi ember és nép 

a Teremtés sarja, s a történelem folyamán létrejött különböző kultúrák mindegyike 

lényegében ugyanarra törekedett: a jóra, a szépre, az igazra, s ezáltal a Magasságban 

Lévő(k)nek elnyerni tetszését. Minden teremtés-mítosz része az erotika. Néhány fontos 

letűnt (pl. sumér, görög) és mai párhuzamos kultúra (pl. hindu) élt és él is az erotikus 

ábrázolások szélesebb körével. A mi keresztény kultúránkban a szakrális vonatkozású 

ábrázolásokon csak Ádámnak és Évának „biztosítjuk a jogot” a meztelen mutatkozásra, 

azonban esetükben is csupán a kígyó és az alma „színrelépéséig”. Holott az Ószövetség 

egyéb részei is nyújtanak ilyen vonatkozású témákat, sőt az Újszövetségben is feltűnnek 

erotikus motívumok, igaz többnyire a rosszak oldalán.” 
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  Varga Csaba: Jel jel jel, Fríg, 2001, p. 337  
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Nemrég egy apró, szakrális témájú könyvkiállításon és vásáron kezembe akadt Salamon 

király: Énekek éneke, Szalay Lajos rajzaival (Gyomaendrőd, 1994). Kissé használtnak tűnt, s le 

volt értékelve. Nekem ugyan meg volt már e könyv, de nem hagyhattam ott. Kérdésemre 

kiderült, nem használt, viszont sok éve hordják kiállításról-kiállításra, de nem sikerült eladni. 

Az egyik kiadót képviselő hölgy azt mondta, hogy ő maga szintén nem tenné fő helyre otthon 

és egy templom bejáratánál sem árulná. „Amilyen rajzok vannak benne!?...” Az erotikus 

rajzokra gondolt. Hát itt tartunk… 

Ez a fajta szemérmes távolságtartás vagy elutasítás eleve esélyt sem ad a megértésnek. 

Ugyanő valószínű, gyönyörködve szemléli kétezer év múzeumokban bemutatott, a „szépség 

kategóriájában kanonizált” erotikus műalkotásait, az ókori görög, római művészet e téren 

rendkívül gazdag kínálatát, a reneszánsz és a barokk műveket. Az erotika a profán művekben, 

azok illusztrációiban töretlenül jelenik meg a középkortól napjainkig. A könyvnyomtatás 

terjedésével még szélesebb rétegekhez jutott el. A keresztény kultúrához köthető 

ábrázolások mellett, a világi kiadványok ügyesen, mintegy kultúrmissziót teljesítve nyúltak 

vissza klasszikus (görög, római) témákhoz, és elégítették ki az emberek ilyen irányú igényét, 

gazdag részletességgel készült erotikus metszetekkel. A középkor kései szakaszában is jó 

témát szolgáltatott például a vízpróba alá vetett, megkötözött, meztelen boszorkányok 

bemutatása. Az újabb kori szakrális témájú művekben csak látszólag szorul háttérbe az 

erotika. Ha a fogalmát szélesebben értelmezzük, s nem leegyszerűsítve, a „majdnem szex” 

megnyilvánulásain, a felszínen túl tekintünk, ha van szemünk a részletek felfedezésére, 

észrevesszük, hogy milyen sok az erotikát felvillantó alkotás.   

Amennyiben elfogadjuk, hogy egy szoptató madonnában is felsejlenek az erotikus elemek, 

érdemes újra megnézni Leonardo Madonna Litta című művét. A Szent Anna a Szűzzel, a 

Gyermekkel és a Báránnyal című művében a legszebb reneszánsz, életigenlő erotika jelenik 

meg: meglepően mély dekoltázs, áttetsző ruházat. Leonardónak minden kompozíciós és 

stílusjegyében ízig-vérig reneszánsz művében, erős klasszikus szellemiség jelenik meg. 

Michelangelo szobraiban is a férfi és női erotika erőteljes jelenlétét tapasztaljuk. 

A reformációhoz köthetjük a szakrális ábrázolások háttérbe szorulását-mellőzését-tilalmát. A 

fokozat az adott felekezettől függően enyhébb vagy szigorúbb. Ám nem vethető egyszerűen 

Luther vagy Kálvin szemére a változás. Hiszen a magát egyre felvilágosodottabbnak tartó 

ember a könyvek és azok illusztrációi révén egyébként is hozzájutott a képi ábrázolásokhoz, s  

hamarosan filozófusok is üdvözölték és előremutatónak, a fejlődés velejárójának tartották a 
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szakrális ábrázolások mellőzését. Két évszázaddal ezelőtt mondja Hegel: „pompásnak 

mondhatjuk a görög istenképeket, méltó és tökéletes ábrázolásnak láthatjuk az Atyaistent, 

Krisztust, Máriát – mindez mit sem segít; többé nem hajtunk előttük térdet. A vallás az a 

legközelebbi terület, amely felülmúlja a művészet birodalmát. A vallás tudatának formája a 

képzet, mivel az abszolút áttevődött a művészet tárgyiasságából a szubjektum 

bensőségébe...”31.  

Az ember természeténél fogva azóta is ragaszkodik a számára fontos dolgok ábrázolásához. 

Igaz, hogy a szakrális terek bizonyos köréből kiszorultak ezen képek, másokban, így a 

katolikus templomokban viszont töretlenül megjelennek – egyes korszakokban (pl. barokk), 

némileg eltúlzott formában válaszolva a korszellemre –, s a keleti egyházakhoz tartozó 

felekezetek templomaiban mintha mi sem történt volna, folyamatosan jelen van az 

ikonfestészet. S ha az ikonfestészetről esett szó – amelynél még ma is túlzásnak tűnik kortárs 

művészetről beszélni –, egyre élesebben elválik szerepük a kívülállók és a hívők 

szemszögéből tekintve. Ami egyeseknek szentkép (a minőségétől függetlenül), másoknak 

esetleg műalkotás, s ha értő szemmel nézik, meglehet, csak egyszerű ábrázolás. 

Általában elmondható, hogy a nyugati kultúrában a jó szakrális képek eredeti funkciójuk 

mellett, mindig is a műélvezet tárgyai is voltak. Mára azonban többnyire csak a műélvezet 

tárgyai, mert jó kortárs szakrális képek ma nagyon ritkán kerülnek szakrális helyekre. Így 

legtöbb esetben eleve „csupán” kiállítási, illusztrációs vagy kiadói célra készülnek. Ez 

természetesen nem jelenti a szakrális jellegük és szakrális jelentéseik elvesztését. Amíg az 

ikonfestészetben egyértelmű keretek, mondhatni szigorú formai és gondolati korlátok között 

születhetnek az alkotások, addig a modern szakrális alkotásoknál mindezek alól  

felszabadultak az alkotók. S meglehet, hogy miközben a művészek hite nem csorbult, a 

befogadó számára nagyon nehéz megítélni, hol húzódik a „szentségtörés” határa. Mert 

mindnyájan keresünk: az igazságot, a szépet, a jót, de közben viaskodunk is magunkkal, 

bizonytalanságainkkal, gyengeségeinkkel, profán démonainkkal. „Szinte érzem (katolikus 

bírálóim) égető kérdéseit: milyen viszonyban állok a létező pozitív egyházzal? Hívő vagyok-e 

vagy hitetlen, gyakorló vagy közömbös? Verseimben itt-ott kételyt, lázadást, sőt tagadást lát. 

De melyik igazi katolikus az, aki kétellyel, lázadással ne küzdött volna soha? A mi hitünk nem 

olcsó és nyugodt; még maga Krisztus is elcsüggedett a keresztfán… A költőnek mindent ki kell 
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vallania: ez az ő létjoga és kálváriája.” (Babits)32 – Ezt az idézett részletet akár Szalaynak is 

tulajdoníthatnánk, ha a költő szót grafikusra cserélnénk.  

Az elmúlt évszázadok Krisztus- és szent-ábrázolásaira többnyire jellemző volt – magasztos 

célok érdekében – az igazság egyes részleteinek szemérmes elfedése. A XX. század művésze 

azonban a saját igazságkeresése közben a történelem és a kor igazságait is kutatja és 

ábrázolja. S amikor nem fedi el az igazságnak azokat a profán megnyilvánulásait, mint 

amilyen a megkínzott, meggyötört, véres test, a befogadók körében jó eséllyel megosztóvá 

válik művészete. A filmek világában talán könnyebb elfogadni egy-egy jelenetsort, bár ott 

sem mindig (Mel Gibson: Passió, 2004), hiszen annak vége szakad, megkönnyebbülést 

okozva a nézőnek, ám a mozdulatlan grafika erőteljesen szembesít: „A rajz sokkalta 

közvetlenebb, mellbevágóbb eszköz az írásnál … amit a rajz mond, annak nagyobb a 

valóságereje.”(Szalay, 1980) – itt az írást említi, de akár a filmre is vonatkozhat. De az Igazság 

nemcsak a kereszthalál és a feltámadás, de igazság a szenvedés, a véres veríték, a kínhalál is. 

S ismert minden eszköz (a kínzócölöp, a legkegyetlenebb korbácsfajták, a vasszegek), amit a 

rómaiak napi szinten alkalmaztak. Nemcsak Krisztus, de sok-sok keresztény szenvedett 

kínhalált, de a fizikai szenvedésen túl minden szentnek kijutott a saját lelki gyötrődése is. 

Nem várhatjuk el, hogy egy művész ne azonosuljon mindezzel, ne törődjön a saját 

viaskodásával, s ne összegezze mindezt az alkotásában. Ez lenne az álszent gondolkodás.  

Ha nem tudunk a látás, befogadás, megértés és katarzis igényével viszonyulni egy ilyen 

alkotáshoz, akkor a Szalay által megrajzolt Ómagyar Mária-siralom című művet (Helikon 

1982), csak azért fogjuk megnézni, mert tanultunk róla, ezért tudjuk, hogy fontos, mert a 

művelt katolikusok hallottak arról, hogy Szalay is „az” volt. S ha ezen a stáción nem jutunk 

túl, akkor végképp megrökönyödve fogunk tekinteni a Mester szakrális témájú munkáiban 

megjelenő erotikus rajzokra. 

Szalay Lajos életművének két kiemelkedő teljesítménye a Genezis és az Énekek Éneke 

alapján született rajzsorozatok. Mindkettőben erőteljesen erotikus töltésű rajzokkal is 

találkozhatunk. Az Énekek énekét Somlyó György fordította 1990-ben. Somlyó és Szalay 

először még 1947-ben, Párizsban találkoztak, s intenzíven együtt töltött idejükre Somlyó így 

emlékszik vissza: „Lajos rajzai súlyosak voltak, mint a kő vagy az érc, nem nagyvilágiak, 

hanem nagy világokat hordozók, s mintha a katolikus és zsidó vallás legzordabb etikájának 
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sűrített párlatát szűrték volna le bennük”33. (Somlyó, 1990) (Ez a visszaemlékezés is 

bizonyítja, hogy bizonyos témákon a végső megjelenés előtt akár már évtizedekkel korábban 

is dolgozott a Mester.) Rajzai súlyosak, erőteljesek, még az első látásra könnyed 

vonalvezetésűek is feszültséget hordoznak, a nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak tűnő 

kompozíciókban is váratlanul felbukkan egy szenvedő arcrészlet, vagy a halál halk fuvallata. 

Ugyanígy, sokszor a jó üzenete sem észlelhető azonnal, de mindig jelen van. Ahogy az ember 

történetében, s az egyes ember életében is egymással viaskodik jó és rossz, szeretet és 

kegyetlenség, irigység és önzetlenség, fiatalság, szépség, elhullás és rútság. Ezért 

emelkednek, ívelnek át a grafikái  korokon és az ismert ikonográfiai ábrázolásokon, 

jelképeken. A kegyetlenkedések, a gyilkolás eszközei nála nem változnak, bármely korba 

beilleszthetők, de ugyanez elmondható a szeretetteljesen ölelő karokról. A meztelenség nem 

feltétlen a bujaság, hanem a tisztaság vagy éppen a kiszolgáltatottság, védtelenség üzenetét 

hordozza vagy egyenesen kiáltja. Személyes üzeneteinek a rajztoll a legalkalmasabb eszköze: 

lelke legfinomabb és legzaklatottabb rezdülésit is képes közvetíteni a papírra. Az érezhetően 

folyamatos vonalak olykor váratlanul irányt vagy vastagságot váltanak, máskor csak azért 

törnek meg, mert újra szükség van a tusra, aztán azért, mert maga a megrajzolt ember is 

megtört. Csak látszólag kelnek vonalai és gesztusai önálló életre, a Mester akarata 

érvényesül még egy véletlennek tűnő fröccsenésben is. Az ölelkezésben is ott bujkál az 

elvágyódás (az asszony kifelé tekint a képből, lehet, hogy vonzóbb számára a bika vagy az 

oroszlán), a tökéletes harmónia pillanatában is ott a rejtőzködő veszély, a kísértés. A bibliai 

jelenetek kanonizált rendjét megzavarják, átszövik a görög mitológia alakjai, mintegy 

összekuszálva teszik időtlenné a történéseket.  

Ha még mindig az anatómia tökéletességét keressük a rajzok tökéletessége helyett, akkor 

kezdjük elölről e tanulmány olvasását, ha mégsem így gondoljuk, úgy adjunk hálát az Égnek, 

hogy Szalay Lajos nagyon fiatalon felismerte, miben áll az ő karizmája, s mely eszköz a 

legalkalmasabb annak kiteljesítésére. 

Futó Tamás   
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