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Önnéző
Hajdu István beszélgetése Major Jánossal

• (A beszélgetést — mely kifejezetten Körner Éva ösztönzésére kezdődött — 1996 

őszén vettem magnóra Major lakásán. Úgy éreztem, mindketten élvezzük, az öt 

„szeánsz” igazán barátságos hangulatban telt. János eleve készült, minden alka-

lommal előre kikészített, „felkínált” művekkel várt, így alakult ki az interjú sajá-

tos szerkezete, mely egyszerre követi az időrendet és a technika módosulásait.  

A leírt és megszerkesztett változatot látta, jóváhagyta, már csak a fotóztatás 

lett volna hátra, amikor váratlanul elbizonytalanodott, kérte, halasszuk egy ideig 

a megjelenést, majd néhány hét múlva kimondta: nem szeretné, ha publikálnám 

az interjút. Nem akarna senkit megbántani — mondta, s amúgy is érdektelen a 

múltja. Bizonygattam, hogy érvei gyengék, a szöveg, de persze főként a képek 

művészetének aktualitását, eredetiségét, erejét igazolnák, ám hajthatatlan 

maradt. Jó néhány évvel később telefonált, hogy esetleg folytathatnánk, beszél-

jünk új munkáiról, mintegy „elfedve” azokkal a korábbiakat, de erre már nem 

került sor. Az interjú most a Major János Alapítvány engedélyével jelenik meg.)

Reggel, Levegőzők 

• Major János: 1956 után kerültem vissza a főiskolára, mert egy évig ki voltam 

zárva. Előtte festő szakra jártam, és grafikára vett vissza Koffán Károly, akit 

nagyon tiszteltem. 56 után egy darabig még ott volt, de aztán kitették a főisko-

láról.

• Hajdu István: Ki volt a tanárod a festő tanszakon?

• Papp Gyula, Bán Béla.

• Ők nem voltak valami nagy jellemlovagok, meg festőnek sem voltak különöseb-

ben jelentősek, azt hiszem. Bán Béláról persze — négy-öt éve talán — kiderült, hogy 

nem is volt rossz festő. 

• Tehetséges ember volt, csak hát olyan generációhoz tartozott ugye, amely-

nek elég hányatott volt, már művészi szempontból is, a sorsa. Fiatalon a modern 

törekvések izgatták, majd egy pár évig próbálkozott realista dolgokkal, és aztán 

meg el is ment Magyarországról.

• Voltak rád valami hatással? Tanultál tőlük valamit?

• Nem, hát ezek nem tartoztak a tisztelt mesterek közé. A főiskolán nagyon 

becsültem Barcsayt, őt mindenki tisztelte. Bernáthot nem szerettem, Szőnyit 

sem. Egyedül Koffánt szerettem. Nagyra becsültem már azért is, mert ismertem 

egy pár rajzát, s korábban a főiskolai művésztelepen is az ő keze alatt voltam.  

A Derkovits-örökség folytatójának tartottam a grafikában. És nagyon rokonszen-

ves ember volt.

Abból az időből egy 1957-es, Akasztott ember című munkám maradt, melynek 

modelljét, egy a lábánál fogva fölkötött embert látnom kellett a Köztársaság 

téren. Több változatot is csináltam, s volt egy rajzom, aminek alapján naturalisz-

tikus rézkarc is készült. Ez inkább expresszionisztikus, és a figurának van valami 

kondoros jellege, végül is ez nyilvánvaló. Kondor 

akkor már nagyon nagy név volt, és számomra 

még most is azok a munkái a legtisztelteb-

bek, amelyeket az ötvenes évek közepén készí-

tett, például a Dózsa-sorozat, ami 56 tavaszá-

ról vagy tán még 55-ből való. A Dózsa-sorozat 

lapjait tulajdonképpen nem is láttam akkor, bár 

amikor 1957 tavaszán bementem a főiskolára s 

éppen folyt Kondor diplomavédése, megnézhet-

tem volna, de úgy látszik, valamiért nem jutott 

rá időm. Viszont megjelent egy cikk Németh 

Lajostól Kondor Béláról az Új Hang című folyó-

iratban1, egy viszonylag terjedelmes méltatás, 

és elég jól reprodukálva közölték néhány mun-

káját. Sokáig megvolt az Új Hangnak ez a száma, 

és rám olyan hatással volt, hogy mindig, ha 

valamit csináltam, elővettem ezeket a reproduk-

ciókat és hozzájuk néztem a munkáimat, hogy 

elérik-e azt a szintet.

A Dózsa-téma elég régi volt, és sok formá-

ban jelen volt a magyar művészetben. Opera is 

készült belőle és sok festmény, Derkovits is fel-

dolgozta, s az 50-es években, egészen 56-ig 

rengeteg Dózsa-festmény, grafika meg szo-

bor készült. Lényegében Kondor is az ismert 

témát vette elő, no de hogy? Áldozatnak, apa-

tikus, hősiesség nélküli, tragikus alaknak ábrá-

zolta, a fején töviskoronával. S a figurát nem 

emelte ki: körülötte a társai, akik beleharap-

nak, s a tömeg, akik csak mint látványossá-

got nézik a szenvedését vagy oda se figyel-

nek, s mind valami különös ritmusra vonagla-

nak. Abszolút modern és újszerű hangot ütött 

meg. És a stílusa is rendkívül egyszerű, ökono-

mikus és eredeti volt. Ami viszont érdekes, hogy 

azt a szót, hogy egzisztencializmus, vele kap-

csolatban nemigen írták le. Például Németh 

1 Németh Lajos: Kondor Béla rézkarcairól. Új Hang, 1956 
augusztus
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Lajosnak van egy szép könyve Kondor Béláról2, 

de az egzisztencializmust nem is említi. Egyedül 

Maurer Dóra emlékezik úgy a pályakezdő Kon-

dorra egy interjúban, hogy „Kondor és Csernus 

voltak az ellenzék az akkori magyar művészeti 

életben, az ember figyelt rájuk. (...) Kondor gra-

fikáiban Dürer és Rembrandt kifejezési eszkö-

zeit láttam, mely a tágabb Európából megerő-

sítést kapott, az akkoriban nagyon divatos, de 

később csalódást keltő Bernard Buffet szálkás 

grafikájában. Kondor nagy volumenű világképet 

fejezett ki, amely az egzisztencialista filozófiára 

támaszkodott.”3 Mondom, ez az egyetlen olyan 

emlékezés Kondorra, amely az egzisztencializ-

mushoz kapcsolja őt. Most az az érdekes sze-

rintem, hogy amikor Kondor a Dózsa-sorozatot 

csinálta, akkor még nem hallott az egziszten-

cializmusról. Ez 1957 után lett ismert Magyar-

országon, akkor adták ki a Közönyt, valamivel 

később a Pestist, és egy tanulmány is megjelent 

a Nagyvilágban az egzisztencializmusról. Ezt a 

szót nyilván a háború után induló írónemzedék 

ismerte, de aztán nem került be a köztudatba. 

És Kondor nem hallhatott róla. Tehát ő, szerin-

tem, hasonló világképet fejezett ki a Dózsa-

sorozattal, vagy legalábbis azt a hangulatot kel-

tette, mint Camus Pestise. Szóval Kondor olyan 

zseni volt, aki valamire ráérzett.

• Volt vele személyes kapcsolatod? Hiszen csak 

két évvel volt nálad idősebb.

• Szinte semmi. Egy-két évvel a főiskola után 

a Bécsi utcai műterme már egyfajta művészeti 

központ volt, de én sohasem jártam ott.

• És kikkel voltál akkor kapcsolatban?

• Részben az osztálytársaimmal, de a legszo-

rosabb barátságban Kovásznai Györggyel. Zseni 

volt a többiekhez képest. A művészeti kérdé-

sekben igen tájékozott, és hát rendkívül ere-

deti szellem volt. Ő vitt engem, hogy úgy mond-

jam, húzott maga után. Szóval az akkori mun-

káim stílusán érződik Kondor hatása, de mond-

juk kevésbé részletezőek és valamivel dekoratí-

vabbak.

• A háttér részletei, a faktúra furcsa szürrealitása 

már olyan, mint a későbbi munkáidon.

• Maguk a lemezek is másként készültek, mint 

Kondoréi. Nincsenek olyan mélyre maratva, a 

tónusozás szürke-marás, s a felület szélesen, 

karistolás-szerűen képződik.

1958-ban egy sorozatot akartam készíteni. 

Ennek az a története, hogy 1956 előtt egy üzem-

ben dolgoztam, miután kitettek a főiskoláról. 

(Kirúgták az egész Bán-osztályt szakmai elég-

telenség miatt, s ez akkor nagyon súlyos dolog 

volt, mert akármilyen botrányt is csinált az 

ember, attól még vissza lehetett kerülni a főis-

kolára, de ha azt írták be, hogy szakmailag elég-

2 Németh Lajos: Kondor Béla. Corvina, Budapest, 1976
3 Sinkovits Péter: Kvázi képek. Beszélgetés Maurer Dórával, 
Művészet, 1987/5

telen, akkor elvben soha. Amikor Bán összeveszett a főiskola vezetésével, a 

növendékeit szétszórták — én Hinczhez kerültem —, és valahogy rajtunk keresztül 

álltak bosszút Bán Bélán. Amúgy nekem addig mindig jelesem volt a művészeti 

tárgyakból.) 

• A grafikai osztályon nem hiányzott a szín, a festés?

• Otthon még festettem néhány portrét, majd abbahagytam. És aztán azokból 

az élményekből, amelyeket az üzemben szereztem, úgy gondoltam, csinálok egy 

sorozatot, aminek a révén rivalizálni akartam Kondorral is. Valami olyasmit pró-

báltam — mert Kondoré mégiscsak tragikus világkép volt -, ami humánusabb, rea-

listább, valami kisebb világot ábrázoló sorozatra gondoltam. A szocialista művé-

szet fogalmát ebben az időben már nemigen használták, de mégis, én valami 

ilyesmit próbáltam csinálni, mert ugyan azt akartam, hogy nagyszerű és tragikus 

vagy expresszíven kifejező és megragadó legyen, ugyanakkor emberi és szép is… 

De hát felemásan sikerült.

• A komikum, az irónia nem érdekelt?

• Nem, nem... Ezt a lapot — a Reggelt — egy lányról csináltam, akinek udvarol-

tam. Nagyon érdekes arcú lány volt, olyan mint egy gótikus vagy inkább rene-

szánsz Madonna. És ez a furcsa félmosoly az arcán, amit, azt hiszem, sikerült 

megragadnom, azt jelzi, hogy talán tehetséges ember voltam, és azt hiszem, nor-

mális is. Hogy miért gondolom, arra elmesélek egy gyerekkori történetet. Tízéves 

korom körül kaptam egy sakk-készletet és a híres sakkozó, Maróczy Géza köny-

Major János
Reggel, 1958, cinkkarc
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vét, amelyben van egy feladvány, amit megfejtettem. Egészen izgalomba jöttem, 

hogy sikerült, roppant boldog és büszke voltam, míg tovább nem olvastam  

a könyvet, melyben Maróczy úgy folytatja, hogy a feladvány az úgynevezett foj-

tott mattról szól, melynek megfejtése minden kezdőre mély benyomást gyakorol. 

Visszatérve a rajzra, lefényképeztem a lányt és annak alapján készítettem a grafi-

kát, de a fotó, azt hiszem, a különös alexponáltsága miatt szebb volt, mint a rajz. 

• A rajz viszont — az én szememben — erősen ironikus...

• Inkább érzékenységet mondanék, érzékenység, amivel észrevettem talán a fél-

mosoly mögött valamit. Az irónia szándékolatlan. Nézd, a stílusa, a felfogása 

inkább dekoratív, a dekorativitása, a komponálás lényegében Derkovits öröksé-

gére utal, esetleg Kondor komponálás-módjára. A perspektíva egy kicsit hamis, 

nem lehet tudni, hova futnak a vonalak, nem érezhető a helyes térbeliség. Később 

levetítették nekünk Dejnekának azt a képét, amelyen katonák vonulnak,4 és a 

perspektíva felfogással kapcsolatban sok hasonlóságot találtam, de addig más, 

hasonlóan hamis perspektívájú képet nem ismertem. A Levegőzők című lapon 

sem valóságos a perspektíva, és montázsszerű a kompozíció.

• Ez is fénykép alapján készült, nem? Hiszen az arcban van valami fotografikus 

hűségre emlékeztető.

• Nem, de az arc tényleg megint csak érdekes. Holmi kifejezőerőt akartam meg-

fogalmazni, de nem naturalista módon. Tudod, mit néztem állandóan, amikor ezt 

az arcot rajzoltam? Marat halotti maszkját. Látod, ennek a lapnak is dekoratív az 

elrendezése, nincs tér, hátul csak el van kaparva az alapozás, a perspektíva sem 

igazi, pláne nem olyan, ami térileg rendben lévő lenne. A perspektívával is valami 

modernet akartam. Amikor még a gimnáziumba jártam, gyakran átmentünk a 

Fővárosi Képtárba, ami akkor a Károlyi-palotában volt, és ott nagyon tetszettek 

Dési Huber és Derkovits képei — egyiket sem kultiválják mostanában.  

A Déli pihenő című Dési Huber kép különösen megragadott, hiszen annak a pers-

pektívája is különös, nem lehet tudni, hogy hamis-e vagy sem. Derkovits is meg 

Dési Huber is tanultak a kubistáktól, de különösen Cézanne-tól, akit Lázár Béla5 

csak úgy emlegetett, hogy a csendéleteiről legurulnak az almák, mert hamis a 

perspektíva. Szóval ez hatott rám, meg a német reneszánsz, Dürer és Cranach, 

mert az ő figuráikat néztem, hogy valamiképpen az embert rajzolhassam meg.

• Akkor mégiscsak van valami ironikus az ábrázolásmódban, legalább annyi, amit 

a német rajzosság realizmusa jelent vagy közvetít az olasz reneszánsz idealizmusá-

hoz képest a 20. században.

• Igen, engem éppen a realizmus érdekelt, nem pedig az idealizálás. Ugyanakkor 

ez nem a 20. századi avantgarde, olyan fiatalon nem is csinálhattam volna, ez 

inkább valami ösztönös keresgélés volt. Hogy mégis van némi karikaturisztikus 

vonás az arcokon és az alakok mozgásában is talán, nos az valóban lehetséges. 

Szóval ez volt a diplomamunkám, a munkás-sorozatom, de sok sikert nem hozott. 

Akkori tanáromnak, Ék Sándornak nemigen tetszett, de nem bántott érte. Fur-

csább élmény ért Kovásznai Gyuri barátom részéről, akit példaképként tisztel-

tem, akivel közös platformot éreztem — mindig úgy képzeltem, hogy olyanok 

vagyunk mi ketten, mint Goethe és Schiller, csak azt nem tudtam, hogy melyi-

künk az egyik és ki a másik —, szóval megmutattam neki ezeket a lapokat, s ő azt 

mondta: „Te is behódoltál a Kondor-féle sötét szürrealizmusnak.” Kovásznai nem 

szerette Kondort. Én viszont nem sokat tudtam a szürrealizmusról. Először 14-15 

évesen hallottam ezt a szót, amikor Jaschik Álmoshoz jártam rajzolni, s Jaschik 

említette valakivel kapcsolatban, s én akkor azt hittem, hogy ez valami magyar-

kodó, nacionalista dolog a szűr szó miatt. Sokáig éltem ebben a hitben. Később 

Kondorral kapcsolatban hallottam újra ezt a kifejezést: Németh Lajos veti fel az 

Új Hang-beli cikkben, hogy „Kondor további útja vagy a szürrealizmus, a Buffet-i, 

Gromaire-i elembertelenedés, vagy a szocialista művészet”.

Valószínűleg aztán még ebben az évben megtudtam, hogy mi a szürrealiz-

mus. Végh Lacitól kölcsön kaptam egy rororo6 kötetet, a Manier und Manie in die 

Europeisches Kunst címűt, mely a manieristákról és a szürrealistákról szólt. Ebben 

láttam Parmiggianino tükrös önarcképét, meg hasonló érdekességeket a manieris-

4 Petrográd védői, 1928
5 Művészettörténész, tanár, író. Nagyvárad, 1869. febr. 8. — Budapest, 1950. máj. 28.
6 Dr. Végh László orvos, műgyűjtő. A rororo a rowohlt Verlag 1950-ben indult népszerű zsebkönyvso-
rozata

táktól és úgy emlékszem, Max Ernst kép is volt 

benne. Egészen kicsi reprodukciók voltak, de azt 

ki lehetett venni, hogy ezek a képek erősen tárgy-

szerűek voltak, tárgyiasan megfestett dolgokat 

ábrázoltak, de persze a technika nem derült ki. 

És 59 végén történt az is, hogy Kovásznai bará-

tom fölvitt Jakovitsékhoz és valószínűleg ott lát-

tam szürrealista könyveket. Ez nyitás volt valami 

új felé: úgy éreztem, hogy ezeken a lapjaimon van 

valami modern, szürrealista és expresszív az arc-

kifejezésekben. Ezért is hagytam meg ezeket, 

mert hiszen a többi lemezt már akkor kidobtam 

— azokat csak azért csináltam, hogy legyen elég 

kép a diplomamunkához, őszintétlenek voltak, 

csak rutinból készültek, szóval ezeket a munká-

kat láttam én progresszívnek, jövőbe mutatónak. 

Talán éppen azért, mert ezeket már akkor szürre-

alistának tartottam, ugye, már eleve a grafika, a 

szürke lemeztónus, a fekete olyan komor, tragi-

kus hangulatot ad a dolgoknak. 

Nevető 

• Lehet, hogy még a Jakovits-látogatás előtti 

időben csináltam. Ez ugyanaz a lány, mint a 

Reggel című lapon, de már teljesen groteszk az 

ábrázolás, és ez Maurer Dóra hatása. Ugyanis 

Dórának valami egészen különös képessége volt 

a — nem is a karikírozásra, mert amit rajzolt, az 

nem karikatúra volt, hanem a karaktervonáso-

kat úgy tudta kiemelni, hogy a modellek gyakran 

megsértődtek — ő maga is idézi ezt a már emlí-

tett interjúban. Valahogy a karikatúra felé ment 

anélkül, hogy eltúlzott volna valamit, inkább 

csak kiemelt. Volt is egy rézkarca, ami valami 

kamrát ábrázolt, ahol egy delikvenst kínoznak 

mindenféle figurák, és az áldozat arca rólam 

készült. Azt hiszem, ez mélyen hatott rám, mert 

én addig nagyon nagy gondot fordítottam — 

gondolom láttad — az idealizálásra, igyekeztem 

az embert szépnek láttatni, pláne a nőket. Azu-

tán pedig vagy a kor levegője, vagy az élmények, 

melyeket a barátaim és a nők részéről kaptam, 

késztettek arra, hogy a groteszk felé forduljak. 

Nézd, ebben az időben jelentek meg olyan köny-

vek, mint Camus-é, Beckett is talán, tanulmá-

nyok az egzisztencialistákról, ekkor adták elő 

a Koldusoperát, ekkor láttam Kovásznai bará-

tommal Jacques Tati Hulot úr nyaral című filmjét. 

Ezek nekem olyan nagy élmények voltak. Fiatal 

voltam, és egy kudarc után, mert a diploma-

munkám nem sikerült, látszott, hogy új irányba 

kell mennem, és ez volt az az idő, amikor elkez-

dődtek a technikai kísérletezéseim, mert látod, 

ezeken a lapokon az aquatintát egészen festő-

ien használom, mintha akvarelleznék. Ebben az 

időben Kondor ilyeneket még nem csinált, nem 

használta a foltmarást, talán csak később.

• A Nevető lányon viszont vannak olyan felüle-

tek, amelyek a 19. századi fametszetekre emlé-

keztetnek.
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• Nahát ez az, elsősorban ez aquatinta, mert 

ez imitálja a vakolatot. Itt akartam először imi-

tálni a faktúrát, egy felületet úgy megoldani, 

hogy egy technikai trükkel olyan hatást kelt-

sek, mintha igazi fal lenne. A másik pedig, ami-

től ez a lap érdekes, hogy egy fúvócsővel vizet 

fújtam az aquatintára, amitől a felület pezs-

gett és buborékos lett, de még inkább, hogy 

belenyomtattam egy valóságos hálót. Na most: 

vajon honnan vettem én ezeket a dolgokat, mert 

állítom, hogy ilyeneket nem ismerhettem még, 

Max Ernst technikai trükkjeit sem. Noha lát-

tam egy Max Ernst képet, és éreztem, hogy az 

is ilyen apró technikai trükkökből áll, de hogy 

miképpen, azt nem tudhattam. Abban az idő-

ben az ilyesmire még nagyon nyitottak voltunk, 

nagyon sokan spaknival festettek a főiskolán, 

mert ecsetet használni már olyan idejétmúlt 

dolognak látszott. Már a főiskolai mesterek sem 

festettek ecsettel, Domanovszky7 meszelővel 

dolgozott, Bernáth Aurél szélesen festett, gyak-

ran valami véletlenszerűség adja a báját; azt, 

hogy ecsettel aprólékosan fessenek, ezt már 

senki sem csinálta. Szóval az, amit szocialista 

realizmusnak neveznek, az a magyar művészet-

ben csak epizódszerű dolog volt, talán egy-két 

ember, ha művelte, és nem a neves mesterek, a 

főiskola hallgatósága pedig abszolút nem, hiába 

képzelik most azt, hogy az egy általános szel-

lem volt. Szóval a technikai ismeretek: éppen 

Derkovits és Dési Huber talán tudattalanul is 

hatottak rám. Na most az, amire te azt mondod, 

hogy olyan, mint a fametszet, az úgy készült, 

hogy gombostűket fogtam össze, s azokkal húz-

tam párhuzamos vonalakat. Ezekre valószínű-

leg hatottak a Jakovitsnál látott Max Ernst rep-

rodukciók. A másik forrás az lehetett, hogy a 

Bernáth-osztályon volt egy Dezső József nevű 

hallgató, aki vakkernek nevezte azt az eljárást, 

hogy két zsilettpengét addig ütögettek össze, 

amíg kicsorbulva olyanok nem lettek, mint egy 

szabálytalan fogazatú fűrész, és azzal kaparta, 

vakarta vissza a festéket, és furcsa, plasztikus 

hatást ért el. Amikor Ék-osztályos voltam, pla-

kátot kellett tervezni, s az enyémen egy utca-

kövön fekvő halott volt látható, akin átmegy 

egy tank. „Európa vigyázz!” volt a címe, Thomas 

Mann valamelyik írása alapján. A hullán áthajtó 

tankot úgy oldottam meg, hogy egy hengerrel 

vittem fel a festéket. Ilyen anyagszerű dolgot 

akkor itt senki sem csinált a grafikában. Szó-

val ez a fésűs dolog vagy a vakkerből, vagy Max 

Ernst kollázs-szerű dolgaiból jött. Ebben az idő-

ben, lehet, hogy egy hónappal előbb, lehet hogy 

egy hónappal később láttam egy Max Ernst 

lapot, amelyen erős rövidülésben egy nő látható 

hátulról, tehát főleg a feneke, egy pisztollyal, 

7 Domanovszky Endre (Budapest, 1907. jan. 23. — Budapest, 
1974. máj. 15.) festő, 1956 és 1972 között a Magyar 
Képzőművészeti Főiskola igazgatója

mely természetesen fallikus szimbólum, és ez erősen hatott rám. A másik meg 

a metszet technikája, tehát a stílus. Ugyanis ezt a múlt századi stílust, az acél-

metszetet és a tónusos fametszetet már akkor is főként reprodukálásra használ-

ták, nem beszélve arról, hogy az impresszionizmussal egyidőben csinálták. Ipari 

tevékenység volt és a polgárság képigényét volt hívatott kielégíteni az újságokon, 

könyveken keresztül. Ugyanakkor igen nagy munkával járt megcsinálni. Pedig 

gyönyörű, fantasztikus stílus, ha újra születnék és időm is lenne rá, akkor ebben 

a szakmában dolgoznék. Emellett ez a stílus a polgári világ biztonságát, a tár-

gyakba, a tudományba vetett hitet sugallja, és Max Ernst éppen ennek a stílus-

nak a felhasználásával ábrázolja a polgári értékek felbomlását. Mint ötlet is rend-

kívül paradox és jó, ugyanakkor egy új és más világ, mint amit ismertem. Nem 

a valóság, hanem valami különleges atmoszférájú dolog. Nyilván, ha ezt nem is 

fogalmaztam akkor meg, de már ennek a hatása volt, hogy elkezdtem régi köny-

veket gyűjteni. És nagy divatja lett a múlt századi vagy századfordulós hirdeté-

seknek is, mások is fölfedezték. Elhatároztam, hogy ezeket a régi nyomdatechni-

kai eljárásokat valahogy megtanulom, mert hiszen a főiskolán szinte semmit nem 

tanultunk. Volt egy nagybátyám, akinek az egyik ismerőse nyomdász volt, az ő 

révén elkerültem Vertel Józsefhez8 és ő megtanított a rézmetszésre. Aztán egy 

másik nyomdász megtanított a cinkográfia elvére. Tehát hogy a tollrajzot mély-

nyomásba viszik át. Már főiskolás koromban próbáltam ilyet csinálni, de nem 

nagyon sikerült. Szóval ez és az aquatinta vizezés lett az én fő technikám. 

Cynthia kacsája, Vasárnap, Dalida

• Egészen fotószerűek a felületek.

• A felületek sokféle technikával készültek, metszet, vizezett-csurgatott 

aquatinta és anyagnyomás, vagyis egy harisnyakötő lenyomata. Úgy készült, 

mintha fametszetet csináltam volna, vékonyan be van festékezve a harisnyakötő, 

rá van nyomtatva a lemezre. Azt hiszem, hogy ezt a technikát én alkalmaztam 

először. És ezen vannak fotószerű részek.

• Miért pont Dalidát választottad?

• 1967-ben hallottam először azt a kifejezést, hogy pop-art, azt hiszem, 

Baranyay meg Konkoly vittek föl a Fészek könyvtárába és ott nézegettünk köny-

veket, folyóiratokat. Először idegennek tetszett a pop-art, de aztán én is szelle-

8 Grafikus, bélyegtervező (Dömös, 1922. január 2. — Budapest, 1993. augusztus 5.)

Major János
Nevető lány=Emlék, 1959, cinkkarc, akvatinta
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mesnek tartottam, különösen Tom Wesselmannt, másrészt pedig ez volt akkor 

a sláger. És akkor én lefőzve éreztem magam, mert 1961-ben már egy újságkivá-

gás alapján megcsináltam a Dalidát. Bár akkor én még szürrealizmust akartam, 

de a 60-as évek eleje-közepe táján Frank Jánosnak arra a kérdésére, hogy „szür-

realistának tartja-e magát”, már azt mondtam: „A szürrealizmus már a törté-

nelemé /.../ a szürrealizmus vívmányait-eredményeit a nagy realisták, a moder-

nek, József Attila, Éluard és Picasso már meghaladták.” Nehogy azt hidd persze, 

hogy olvastam Éluard-t, de tudtam, hogy szürrealista volt és aztán kommunista 

lett, és valami realizmust igényeltem, bár nem hangzott jól, de nem tudtam más 

nevet adni a gyereknek. Amikor jött a pop-art és kiderült, hogy ez az új irányzat, 

ez a modern, ez az igazi, akkor egyrészről meglőve éreztem magam, mert ugye 

a fiatalok mind pop-artosok voltak, mint Lakner, aki itt az egészet kezdemé-

nyezte. Lakner 1966-ban járt Velencében és azt mondja, hogy én előbb szúrtam ki 

a popot, mint általában Európában bárki. Biztos igaza is lehetett, de hát azért az 

egy nagy szenzáció volt Európában, hogy Rauschenberg akkor nagydíjat kapott. 

Dalidát meg akartam csinálni egészen nagyban is rézmetszetben, de csak a haja 

készült el, mert nappal nem nagyon tudtam haladni.

• Miből éltél?

• A Képcsarnoknak kisméretű lemezeket készítettem, gyáraknak megren-

delésre — emblémaszerű motívumokkal — kis városképeket. Ebből éltem, és 

elég jól. Amikor később a munkáim egy részét „igényes zsűri” címen megvet-

ték, ötöt-hatot talán, akkor azokkal többet kereshettem volna, de mert sok-

kal tovább tartott elkészítésük és akkor már családom volt, kénytelen voltam 

továbbra ilyesmiket is csinálni.

Kémények

• Ezzel az automatizmust akartam kipróbálni, 

ami viszont a képzőművészetben sokkal bonyo-

lultabb, mint az irodalomban, mert valamit meg-

rajzolni vagy megfesteni időbe telik, és a tech-

nika korlátai miatt a művész nem tud szabadon 

asszociálni. A lemezen anélkül kezdtem el dol-

gozni, hogy bármi kézzelfogható elképzelé-

sem lett volna. Elindultam a kép jobb oldalán, 

hetekig dolgoztam rajta, egyik motívumot tet-

tem a másik mellé, azt csináltam, ami éppen 

akkor az eszembe jutott. Belemetszettem pél-

dául fényképrészletet. 1964-ben a Stúdió kiál-

lításra gondoltam beadni, de a lemezből csak 

egy kis rész volt meg. Gyorsan kimásoltam egy 

velencei könyvből tetőrészleteket aquatintával, 

és hogy bevegyék a kiállításra, a tájkép jelle-

gét erősítettem. Mert egy korábbi ilyen mun-

kámat az országos kiállításra azért nem fogad-

ták el, mivel absztraktnak találták. Noha a Stú-

dió kiállításra ezt sem vették be, de kiállítottam, 

mert a Stúdió csinált egy „elutasítottak szalon-

ját” (tartama egy nap volt), de érdekes módon a 

katalógusban úgy szerepelek, mintha részt vet-

tem volna a tárlaton. Laknerrel innen datálom 

a barátságunkat, ezen a kiállításon odajött hoz-

zám és gratulált.

• Hogy élted meg, hogy a Stúdió kiállításon és az 

országoson visszautasítottak, másrészt úgy gon-

doltad-e, hogy te avantgarde vagy, és ennek így 

kellett történnie… egyáltalán használtad-e ezt a 

fogalmat?

• Nem, egyáltalán nem.

• Te minek tételezted magad?

• Ebben az időben nyilván szürrealistának. 

Valami realizmust akartam, igazi Grand Art-ot,  

a szürrealizmus tanulságainak a felhasználásával.  

És úgy éreztem, hogy már József Attilának is 

efféle szándéka lehetett, és Derkovits is valami 

realizmust akart, ami ugyan ebben az időben 

nem volt már valami jó szó.

• Hogyan tudtad feldolgozni, hogy visszautasí-

tottak? Mennyire sértett ez?

• Egyáltalán nem. Tudtam, hogy ha Kornisst 

meg a többieket visszautasítják, akkor én sem 

kapok mást, és egyébként is a legjobbak közé 

valónak éreztem magam a grafikusok között 

Kondor és Gross Arnold mellett.

Ebben az időben nagyon sokat sétáltam Óbu-

dán egy lány miatt. Nekem Óbuda egy teljesen 

más világ volt, hiszen pesti voltam. Felfedez-

tem a régi házfalakat, házakat, lámpákat. Akkor 

Óbuda még olyan volt, mint Krúdy idejében. 

Így jutottam el a Kiscelli Múzeumba is, és ott 

a múlt századi kismesterek képei meg az acél-

metszetes városképek megfogtak. És érdekes 

módon ebben az időben csináltam két nyoma-

tot, amit talán tanulmánynak szántam, de már 

egyik sincs meg, csak reprodukcióban, mert ami-

kor elégettem az összes munkámat, már azo-

Major János
Cynthia kacsája, 1960, vaskarc/rézmetszet, akvatinta
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kat, amiket jónak tartottam, ezek is elpusztultak, és csak azok maradtak meg, ami-

ket akkor nem becsültem. A szigetelő csigás képeket azért szerettem, mert már 

olyan popos dolgok az előadás egyszerűsége és a dekoratív kezelés miatt, meg 

groteszk is.

• Viszont annyiban különböznek a korábbi épület- és falmotívumoktól, hogy egy 

különös biologizmust, erotikát sugallnak.

• Lehet, de ekkor az igazi ideáljaim már Camus, Sartre és Beckett voltak, érez-

tem belőlük, hogy az, amit szeretnék, az az enyészet, ahogy Baudelaire megfo-

galmazza, a szomorúság.

Tükör

• Ezeken a grafikákon minden felület külön van megmunkálva, pipettával vittem 

fel a savat, aztán visszamarattam, majd ecsettel módosítottam, kicsi részleteket 

csináltam, így senki sem dolgozott. Vaslemezt használtam, amin nagyon finom 

felületeket lehetett elérni. Villanykörte, amelyik bekapja a pasast. Ezt több válto-

zatban is megcsináltam, különböző címei voltak: Beavatkozás, Hieronymus Bosch 

emlékezete. Az ötletet onnan vettem, hogy egy ekkoriban vásárolt, múlt századi 

szülészeti kézikönyvben volt egy ábra, melyen az elhalt magzatot fogóval veszik 

ki — ez volt az egyik ötlet. A másikat pedig egy burleszkfilm adta, amit 59-ben 

vagy 60-ban láthattam, amelyben volt egy pasas bukósisakban vagy bányászsi-

sakban, és két ember pöröllyel, akik nagyobb figurák voltak, verték ennek a fejét. 

Majd egy kameramozgás után kiderült, hogy a két alak hátul egy cölöpöt üt, s 

csak a mélységélesség trükkje miatt látszott úgy, hogy az elöl állót ütik. Az ötlet 

végeredményben kapcsolódhat ahhoz a szándékomhoz, hogy a szürrealizmusból 

realizmust kellene csinálni, tehát hogy egy távoli és egy közeli dolog között képi 

összefüggést találjunk, miközben valóságos kapcsolat nincs közöttük. Ezzel az 

eljárással sokan éltek, valószínűleg fotósok főleg, de a képzőművészetben akkor 

nem láttam hasonlót.

• Végeredményben a koincidencia is szürrealisztikus helyzet.

• Igen, igen. Ezeken a munkákon vannak egészen fotószerű felületek, például a 

hámló vakolatra emlékeztető faktúra, de valamiért nem mertem egészen élet-

hűen rajzolni. Azt akartam, hogy a viszonyok felismerhetőek legyenek, nem akar-

tam eltorzítani.

Önnézés

• Ez már nem szürrealizmus, hanem valami olyasmi, mint Beckettnek Az utolsó 

tekercs című műve, vagy Camus-nak a Közönye, szóval valami igazi, valami 

valóságos. Az ötletet egy Dali-képről vettem, arról, amelyen Jézus Krisztus 

fölülnézetben látszik, a feje lelóg és a hátát látni, a test pedig rövidülésben lebeg 

a levegőben9. Ez olyan, mintha a Jóisten nézné Jézust fölülről. Amikor önmagamat 

nézem a WC-ben, ugyanilyen a szituáció. Mert hol láthatja így magát az ember, 

a testet és a lábat? A WC-n, ahol gyakran van egy ablak, és az ablakban tükrö-

ződnek a fejek. Zseniális ötletnek tartottam és amolyan egzisztencialista dolog-

nak. Szemlélődés és meditáció egy reális helyen, az árnyékszék hangulata pedig 

mindig olyan érdekes volt, hasonlított a temetői hangulatra, egyáltalán az enyé-

szetre. Szóval ezt akartam ábrázolni.

• Ez egy hihetetlen mazochisztikus mű.

• Ahogy meg van rajzolva, talán. Apró részletekből épül, a felületek hidegtűvel 

készültek. Az ablakkeretben itt egy arc, de nem mertem a saját arcomat meg-

rajzolni, nem mertem vállalni, hogy olyan legyen, mint egy fénykép, hogy igazá-

ban felismerhető legyen. Nem tudom miért, de erősek voltak a gátlásaim. Látod, 

azért itt egy fül, egy tar koponya, egy szemüveg, az is szürrealisztikusnak mond-

ható, hogy a szemüvegben többször tükröződik, ahogy a valóságban egyébként 

nem, a környezet. Ami persze logikailag elképzelhető. És egy fénykép marad-

ványa is látszik, ami Renata Müllert10 ábrázolja, aki szívszerelmem volt. Nagyon 

9 San Juan de la Cruz Krisztusa (1951)
10 Renate Müller (1906. április 26. — 1937. október 1.) énekesnő, színésznő, halálának körülményei máig 
tisztázatlanok.

híres német filmszínésznő volt a 30-as évek 

végén. Hitler imádta, és azt mondta, hogy ő a 

német nőideál. Renata Müller szerelmes volt 

egy zsidó íróba, akit kimenekített Németország-

ból, aztán ő is utána ment, majd visszatért, nyil-

ván egzisztenciális okokból, de a nácik halálba 

kergették! Rendkívül bájos nő volt. Most elkö-

vettem azt az őrültséget, hogy amikor jött a 

pop-art és igazolni akartam, hogy korszerű 

művész vagyok, akkor csináltam a fényképe 

alapján egy külön kis lemezt.

Város

• 1964-ben beküldtem az igényes zsűribe a 

Velencei kémények című munkámat, és meg-

vették. Azt hittem, talán lehet itt valamit kez-

deni, és úgy gondoltam, hogy csinálok még egy 

Város című lapot. Ezen is anyag benyomások és 

olyan motívumok vannak, amelyeket az abla-

komból lehetett látni, kis házak, grund, a régi 

OTI palota azóta lebontott tornya, tűzfalak, 19. 

századi technikával megrajzolt babakocsi fogan-

tyúi és óvszer montázsszerűen, de mégis realis-

tán. Lenyomtatni nem mindent lehet, de olyan 

tárgyat, mint például egy óvszer, igen. Ilyes-

mit nem csináltak mások. Ennek a lapnak azért 

érdekes a dátuma, mert Németh Lajos Modern 

magyar művészet című könyvében 1966-os 

dátummal van reprodukálva11 — egyébként 

nagyon előkelő társaságba kerültem: mindössze 

öt kortárs grafikust reprodukál a kötet —, de úgy 

emlékszem, 1964–65-ben csináltam ezt a lapot.

Az agresszor lelepleződik

• Ezek az írások arab vagy hieroglifa-írásra 

emlékeztetnek, összegyűrt papír rányomásával 

készültek, majd kisimítottam hengerrel, festé-

keztem és úgy nyomtattam le, tehát a gyűrődé-

sek hagytak nyomot. Csinálhattam volna ebből 

olyan nyomatokat is, melyeken csak ez a furcsa 

nyom szerepelt volna, de ez nem fért össze az 

én realista törekvéseimmel.

Scharf Móric emlékezete

• A témával foglalkozni, egyáltalán azt a szót 

leírni, hogy zsidó, azokban az években nem 

nagyon volt mód. Nem tudom, hogy miért volt 

ez tabu, vagy talán létezett egy titkos ukáz, 

hogy ilyesmiről nem szabad írni, a zsidó írókat 

pedig talán valami gátlás tartotta vissza, hogy 

erről nyíltabban írjanak...? Itt-ott, memoárokban 

vagy ilyesmikben biztos szó lehetett róla, de 

én nem olvastam, és maga ez a szó, hogy zsidó, 

nem fordult elő. Nekem meglepetés volt, amikor 

megjelent Scheiber Sándornak a Magyarországi 

11 Németh Lajos: Modern magyar művészet. Második, 
bővített kiadás. Corvina, Budapest, 1972. 146. o.i
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zsidó feliratok című könyve12, és ezt a kirakatban láttam. Elcsodálkoztam, hogy 

ezt „lehet”?!

• Te kerested volna az ilyen fajta irodalmat?

• Engem gyerekkoromtól kezdve érdekelt, ugye nyilván el akartam magamat 

helyezni, és hát állandóan foglalkoztatott ez a dolog. A háború után egy-két évvel 

megkérdeztem az anyámat, hogy mondd, anyu, az emberek miért nem szeretik  

a zsidókat?

• Ezek szerint a családod nem volt vallásos, mert ha az lett volna, akkor ezek a kér-

dések egészen másképpen fogalmazódtak volna meg benned.

• A zsidó értelmiség 99 százaléka ebben az időben ateista volt. Amikor apám 

nem jött vissza a munkaszolgálatból, anyám felsóhajtott, hogy mégsincs Isten, 

és hát én is spekuláltam ilyesmin, és csodálatos volt, amikor rájöttem, hogy azok 

a művészek, akiket tiszteltem és szerettem, Leonardótól Rembrandtig és vissza, 

egyik sem zsidó származású. Sokáig például azt hittem, hogy a nagy holland táj-

képfestő, Ruysdael, aki a Zsidó temető című festmény festette, zsidó lett volna. 

Húszéves koromban aztán felfedeztem a Révay Lexikonban a zsidóság címszót, 

és végül is sokáig ez volt az egyetlen forrásom. Szóval erre korlátozódott az erről 

való tudásom, és azt hittem, hogy ezt csak én tudom egyedül! Nyilván ebből táp-

lálkozott az a hitem is, hogy Schwartz-Barttal13 ellentétben én tudom az igazat 

12 Scheiber Sándor: Magyarországi zsidó feliratok: a III. századtól 1686-ig (Corpus inscriptionum 
Hungariae judaicarum a temporibus saeculi III., quae exstant, usque ad annum 1686) Budapest, 1960
13 André Schwartz-Bart (Metz, 1928. május 28. — Pointe-á-Pitre, Guadeloupe, 2006. szeptember 30.) 
Goncourt-díjas francia regényíró. Igazak ivadéka című, magyarul is több kiadást megért regénye (1959) 
nagy hatást gyakorolt a hatvanas évektől máig a zsidó identitásukat keresőkre.

erről a témáról. Elegem volt a kirótt sors mitoló-

giájából, szerte akartam ezt foszlatni. Ez persze 

csak egy indíték volt, hogy a Scharf Móric14 réz-

karcot megcsináltam, a fő ok nyilván az, hogy 

zseniális remekművet akartam, ami méltó azok-

hoz az írókhoz, akiket tiszteltem.

• Azt hiszem, hogy e lap révén alapvető kér-

déssé válik, hogy önmagaddal és a zsidósággal 

miért foglalkozol ilyen önmegalázóan-kegyetle-

nül; irodalmi példaképeid hatását is beleszámítva 

lehetnél talán engedékenyebb, de mindenesetre 

kevésbé kegyetlen.

• Mert ezt éreztem igaznak, modernnek, művé-

szinek. A modern művészetnek az a lényege, 

hogy olyan területet keres, amit még nem tér-

képeztek fel. Ebből ered aztán a baj, mert minél 

inkább a periféria felé megy az ember, annál 

kevésbé értik meg, és nem tudnak vele mit kez-

deni. Nekem volt valami vonzódásom a roman-

tikához, a végleteshez. Baudelairenek is a leg-

14 A tiszaeszlári vérvád-per (1882–1884) egyik vádlottja és 
koronatanúja

Major János
Scharf Móric emlékezete, első változat  
(Renata Müller…), 1966, rézkarc

Major János
Scharf Móric emlékezete, második változat  

(Óriási pánik….), 1966, rézkarc
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szélsőségesebb verseit szerettem. Vagy megra-

gadott Sartre egyik regényében annak a nőnek 

az alakja, aki megtudva, hogy terhes, vacillál, 

hogy megtartsa vagy elvetesse-e a gyereket, és 

amikor rosszul lesz és a lavór fölé hajol, s vála-

dék folyik ki a szájából, ondószerűnek, szerelmi 

emléknek gondolja azt. Na, én ilyesmiben érez-

tem fantáziát. Amellett volt egy érdekes élmé-

nyem. Egy barátom elvitt a Bűnügyi Múzeumba, 

ahova csak szakemberek juthatnak be. És ugye 

fiatal voltam, nagyon megrázott az élmény. Ott 

nem fényképek, hanem valóságos dolgok van-

nak kiállítva, borzalmas preparátumok, amelyek 

nagyon erős képként hatottak rám és azt sugall-

ták, hogy ebből művészetet lehet csinálni.

Ezt tartom a főművemnek. Ez olyan dolog, ami-

ben van eredetiség. Mert a modern korban ez 

az egyik legdöntőbb a művészet szempontjából. 

Maga a téma olyan, amivel a képzőművészet-

ben addig senki sem foglalkozott. A tiszaeszlári 

per egyedülálló dolog volt, és a per fantaszti-

kuma, hogy rávesznek egy 15 éves gyereket, 

hogy valljon a szülei ellen, ugyancsak rendkívüli 

volt. Eötvös Károly15 remek könyvét, amit a vilá-

gon minden zsidónak el kellene olvasnia, gyerek-

koromban olvastam. Most lehet, hogy e mun-

kám stílusa az első benyomásra szürrealista, és 

mondták mágikus realistának is, de szerintem 

nem az, és biztos nem mágikus realista, miu-

tán fogalmam nincs, hogy az mit jelent. Ami a 

stílusának eredetiségét illeti, az a benyomta-

tásból fakad. Minden részlet külön van karcolva, 

vagy metszve vagy benyomtatva, s ami a felü-

letes néző számára nem derül ki: ez nem mon-

tázs. A kép tere egy kis épület, egy temetőben 

álló kis ház, amelynek nyitva az ablaka, az abla-

kon át lehet látni a hullát, amelyről Solymosi 

Eszter holttestére asszociálhatunk, de WC-re is 

és fürdőszobára is. A belső helyiség fala redves, 

hámlik, a kinyitott ablakszárny újságpapírral van 

beragasztva. A rajzszögek mind eredeti rajzsze-

gekről vannak lenyomtatva, az újságpapírt karc-

cal készítettem és Renata Müller történetéről 

szól, meg egy régi sajtótörténeti anekdotát ele-

venít fel. Ezt a lapot persze hiába küldtem kiál-

lításokra, cionistának tartottak, amit én nem 

értettem. A Scharf Móric emlékezete miatt rend-

kívül sok negatív élményem volt és a legkivá-

lóbb emberek sem értették meg. Nagyon elked-

vetlenedtem.

• Ez volt az egyik lapod, amellyel az Iparterven 

szerepeltél. Mit gondolsz, hogy kerültél a kiállí-

tásra?

• Úgy emlékszem, Lakneren keresztül, de 

hát ismertem Keserü Ilonát, a kortársak közül 

nagyon jó viszonyban voltam Jovánoviccsal, 

Hencze Tamással. Őket tartottam a korszak 

és a korosztályunk legjobbjainak. Lakner két 

15 Eötvös Károly: A nagy per, mely ezer éve folyik s még 
sincs vége. Révai Irodalmi Intézet, Budapest, 1904

képét kifejezetten nagyon nagyra becsülöm. Az egyik, amit azóta sem láttam, 

1966-ban volt kiállítva a Stúdió Kiállításon. Várakozók a címe. Ezenfelül Laknertől 

remélhettem, hogy talán csinálunk egy közös kiállítást. Bár úgy éreztem, hogy 

eredetibb, amit én csinálok, mellette mégis én voltam a kisfiú, gyámoltalan vol-

tam, aki segítségre szorul. De hát a kiállításra sose került sor.

• S ekkor sem jutott eszedbe, hogy újra fessél?

• Nem. A technikát, amit alkalmaztam, én találtam ki, szerintem anyagbenyo-

mást én csináltam először, de a kívülálló ezt nyilván nem érzékeli. Őt csak az 

érdekli, hogy mi van a képen, és hogy úgy vannak felsorolva a felületek, mint tár-

gyak, bizonyítékok a bűnesetről. Amellett, hogy groteszk elemek is vannak a bor-

zalom képei között, s a szöveggel egyértelműen a groteszk felé megyünk, ráadá-

sul a koincidencia használata —, ezek mind az én ötleteim, mind eredeti dolgok. 

És amikor megjelent az Üvöltés című kötet, akkor fedeztem fel, hogy Ginsberg a 

Kaddish-sal hasonlóképpen kezel valamit, mint én, s ez hitelesítette számomra, 

hogy jó, amit csinálok.

• Hogy fogadták ezt a lapot vagy a Te jelenlétedet az Iparterv kiállítás résztvevői?

• Volt egy csomó fiatal, akik nagyon nem adták meg nekem a kóvedot, de vol-

tak olyan gesztusok is, amikből úgy éreztem, hogy kitüntetnek. 1969-ben a 

Fényes Adolf teremben Bencsik Istvánnal és Keserü Ilonával volt például közös 

kiállításom, és ez hivatalos kiállítás volt a maga presztízsével, és ezután jött 

az év végén az Iparterv kiállítás, amire viszont már végképp nem tudtam, hogy 

mit küldjek.

• Ennek párdarabja és legalább ilyen erejű az én szememben az Avtoportret, vagy 

ahogy elhíresült, a Biboldó mosakszik című lap.

• Akkor hallottam, hogy Bernáth kint volt Csernusnál Párizsban, és azt mesélte 

Laknernek, hogy milyen hülyeségeket fest Csernus, de mások is, például egy 

festő kacsákat fest. Ez megmozgatta a fantáziámat: a kacsa olyan fura figura, 

ahogy totyog, és a Donald kacsa figurája is biztos, hogy belejátszott a lap elkészí-

tésébe. De nem szeretem, hogy ezt a lapot így emlegetik. Az eredeti címe, mely 

feliratként rajta van: Avtoportret. Szóval nem én adtam az általad említett címet, 

de sajnos így közölték. 1968-ban ki volt állítva a Műegyetem kollégiumában16. 

Nézd, én egyáltalán nem voltam abban biztos, hogy ezek a lapok jók, nem hoz-

ták vissza azt az olvasmányélményt, például Beckett Utolsó tekercsének hangula-

tát, amit meg akartam velük ragadni, és másoknál sem tapasztaltam, hogy meg-

értették volna. Ez a kiállítás már a 67-es háború17 után volt, így aztán mindenféle 

vád ért, hogy exhibicionista, rasszista, sőt marxista vagyok — ez az, amiről sem-

mit nem tudtam.

• Erdély Miklóssal milyen volt a kapcsolatod?

• Nézd, én sajnos nem szerettem őt. Lehet, hogy jó szándékú volt, de annyira 

negatív dolgokat mondott nekem, és ahogy viselkedett velem... mint művészt 

pedig én nem becsültem.

• Mindezt csak azért kérdezem, mert néhány évvel később ő is megcsinálta a maga 

tiszaeszlári változatát.

• Én azt nem láttam.

• Beszéljünk akkor a fotókról.

• A Bencsikkel és Keserüvel rendezett kiállításon a poppal úgy voltam, hogy ha 

nem ismerik el, hogy nekem már voltak ilyen munkáim korábban, tehát olyanok, 

amelyeket jóindulattal popos hangulatúnak lehet nevezni, és hát nem is ismer-

ték el, különösen a kollegák, akkor mit csináljak? És állandóan félremagyarázták a 

munkáimat. Persze akkor nem tudtam, de ma már igen, hogy ezek rosszindulat-

ból eredtek. Valahogy más irányba próbáltam tehát elindulni, s a hiperrealizmust 

választottam. Az első ilyen rajzom címe Táj volt. Talán hatott rám egy osztály-

társam is, Szabó Dávid, aki nagyon érdekes, különös fiú volt, és bár a Bernáth-

osztályba járt, ami akkor az européer, korszerű stílust képviselte, mégis kilógott 

ebből a körből, mert ő mindent nagyon alaposan megfestett. Különc figura volt, 

olyan, mint a nazarénusok. Nem tudom, hogy elvégezte- e a főiskolát, és később 

sem szerepelt a festményeivel, de néhány rajzot láttam tőle itt-ott, például a 

16 1968. április 12–26. — Műszaki Egyetem Irinyi utcai Kollégiuma, Budapest. Lakner László, Major 
János, Maurer Dóra, Pásztor Gábor kiállítása.
17 1967. június 5–11. „Hatnapos” háború, Izrael és a szomszédos arab államok között.i
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Stúdióban, és engem nagyon érdekelt, amit csinált. Néhány rajzát még a főisko-

lán láttam, akantuszlevelekkel, fantasztikusan precízek voltak, amilyeneket más 

a főiskolán nem csinált. Ezek engem nagyon megfogtak. És akkor kezembe került 

néhány katalógus is — Perlsteinné18 például — , és érdekelni kezdett a hiperrealista 

képkivágása, és kiállítottam egy pár hiperrealistának gondolt rajzot.

1970-ben meghívtak Essenbe, ahol vándorkiállítást rendeztek a magyar grafi-

kusok munkáiból, és én egy 1000 DM-es díjat kaptam valamelyik rézkarcomra. 

Essentől vártam valamit, nem konkrét dolgot, de mégis, ha a munkámra adnak 

egy díjat, akkor arra gondoltam, hogy odaajándékozom nekik a lapomat.  

És mutatták is a raktárukat, amelyben egy-két popos szitanyomaton kívül akkor 

még semmi nem volt. A díjátadásra magammal vittem két rézkarcomat, ame-

lyeket főműnek tartottam, és az aulában a díjátadáskor nyújtottam feléjük a két 

karcot. De nem nyúltak utánuk, és akkor letettem egy kis asztalkára, mire a kölni 

ismerősöm azt mondta, hogy hülyeség ajándékozni, mert ezek olyan gazdagok, 

hogy ha akarnak valamit, azt meg is veszik. Mert Németországban ezrével élnek 

olyan művészek, akik szívesen adnának nekik, hogy szerepelhessenek a múzeum-

ban, de hát nem fogadják el. Úgyhogy majd elsüllyedtem szégyenemben. De még 

szomorúbb volt, hogy ebben az időben már senkit nem érdekelt a düreri alapos-

sággal elkészített rézkarc, csak a konceptről beszéltek.

• És ez téged — gondolom — teljesen elkedvetlenített.

• Igen, ekkor kezdtem konceptet csinálni. Ha nem is közvetlenül, de megismer-

tem Philip Roth írásait, és olvastam egy ismertetést a Portnoyról. A koncept-

jeimben az el nem olvasott, de mégis ismertnek vélt Portnoy a saját sztorijait 

mondja el, majd, mert nekem is voltak sztorijaim, azokat dolgoztam fel.

Sírkövek

Ekkor kezdtem szisztematikusan a temetőket járni. Ebben az időben jött divatba 

a szociológia és az ízléskutatás, tulajdonképpen ilyen szempontból kezdtem fény-

képezni a temetőket, már nem az esztétikai szempontok vagy a szürrealitás érde-

kelt, inkább a kuriózumokat, a különösségeket, a mókás ellentmondásokat gyűj-

töttem. Olyanokat, mint például, hogy Galamb Sándor síremlékén sas ült, Adler 

Józsefén meg galamb. Rendkívül érdekes sírköveket találtam, az egyikről például 

Beke is hosszan írt a Fotóművészetben18. És hát hogy születik egy ilyen sírkő? 

Ebben nagyon nagy szerepe van a megrendelőnek. Nyilván a sírköves mutat mintá-

kat, amelyek gyakran konvencionálisak, kevéssé érdekesek. Amik érdekesek, azo-

kat valószínűleg nem a sírköves találja ki, hanem a megrendelő. És nagyon végle-

tes ötletek is vannak. Az egyik sírkövön például az állt: „az életed olyan volt, mint 

a befejezetlen szimfónia”, és rá is volt faragva a Befejezetlen szimfónia néhány 

taktusa. Ezt biztos, hogy nem a sírköves találta ki. Az az érzésem, hogy ez a pár 

pesti temető ebből a szempontból az egész világon ritkaság lehetett. Az utóbbi 

években már csak a Farkasrétibe járok, itt az egyetlen eredetiség, hogy a fut-

ballista Schlosser sírjának mintájára van egy-két labdás sírkő. A fő ötlet viszont 

a szerelmespár. Ilyen először a Góth Sándor nevű színész sírján volt. Aztán megis-

métlődött Kemény Simonén.

• Amikor ezeket fényképezted, grafikát már nem készítettél?

• Nemigen. Egy rézkarcom van, de az egészen más stílusban készült: ez egy 

comics 1974-ből. 1975 előtt rajzoltam még két-három ilyen sorozatot, de ezekből 

nekem már csak gyenge reprodukcióim vannak.

• Beszéljünk Kubista Lajosról, s hogy mi nem történt Magyarországon?

• Ez a történet is tele van félreértéssel. Amikor 1970-ben hazajöttem Németor-

szágból, engem annyira letört az az út, hogy egy hétig ágyban feküdtem.  

És jött a feleségem, hogy Maurer Dóra anyagot gyűjt egy német kiadvány szá-

mára, s adjak én is. Mondtam, nem, de a feleségem rámszólt, valamit küldenem 

kell. Volt néhány sírkő-fotóm, és bár nem tudtam, hogy mi a koncept, azt láttam, 

hogy fotóval dolgozik, és hogy egy modern dolog, a sírkövek pedig elérhetőek vol-

tak, tehát ezekből küldtem. Góth Sándor és Barabás Miklós síremlékének fotóját 

meg a Kossuth mauzóleum feliratát választottam, gondolván, hogy ezt megértik.  

Postafordultával jött egy levél, hogy tetszenek a fotóim, de írjam meg, hogy mi 

18 Beke László: Fotó-látás az új magyar művészetben. Fotóművészet, 1972. 3. 

a koncepcióm. Erre zabos lettem. Ugye, divat 

most a koncept, akkor konceptet kell írni, akkor 

be kell adjam a derekamat a nyugati áramlatnak, 

mert csak úgy vesznek be, akkor számítok vala-

kinek. És ebből az indulatból származott az a 

szöveg, amiről én úgy véltem, hogy mindenki  

a magyar sirámként fogja érteni: itt akármi szü-

letik, az a temetőbe jut. Innen már semmi nem 

megy tovább, ide mindig csak bejönnek az esz-

mék, Budapesten behódolnak nekik, de innen 

már nincs út sehova, mert ez a végállomás. 

Senki sem ezt olvasta ki belőle, legalábbis a 

visszhangok erre utaltak. Vilt Tibor például azt 

mondta, hogy az igaz, hogy a kubizmus halott, 

de minden, ami a 20. században történt, abból 

származott. Hát én sem azt írtam, hogy a kubiz-

mus halott, hanem hogy Kubista Lajos a Farkas-

réti temetőben nyugszik, de a kubizmus nem 

Budapesten született.

De ezeket a munkáimat nem szeretem, nem  

tartom jónak, ezek egy megkeseredett ember 

próbálkozásai.

• És ezután mi történt?

• Nem akarok ezekről a régi, harminc-harmincöt 

évvel ezelőtti dolgokról beszélni. Ez már törté-

nelem, és inkább úgy beszélek magamról, mint 

egy régi ismerősről.

• És a cezúráról sem akarsz beszélni?

• Csak annyit, hogy a barátaim reakciói a mun-

káimra és az epizódok a rendőrséggel egy csomó 

téves gondolatra vezettek. Így aztán majd tíz 

évig csak rejtvényeket és sakkfeladványokat 

fejtettem. Minden héten megvettem a Fülest, 

amiben először a sakkfeladványt, majd  

a keresztrejtvényeket oldottam meg. És előfor-

dult például, hogy a Fülesben az egyik kereszt-

rejtvényben a híres francia énekesnő nevéből 

már megvolt a Da, de nem mertem kitölteni, 

mert féltem, hogy a halált hívja elő.   

Aztán 84-ben kezdtem újra rajzolni.

Egy matematikus barátom valamelyik külföldi 

útjáról egy nagyméretű Escher-reprodukciót 

hozott. Az első benyomásom az volt, hogy ez 

meseillusztráció színvonalú dolog, aztán job-

ban megnézve rájöttem — merthogy a perspek-

tíva mindig szenvedélyesen érdekelt és a főis-

kolán talán én voltam a legjobb ebben —, szó-

val kiszúrtam Escher trükkjét, és akkor jöt-

tem rá, hogy az én koincidencia-ötletem, amiről 

korábban beszéltünk, csak akkor értelmezhető, 

ha a testek nagyon világosan, tisztán láthatók. 

Ez már talán Escher hatása az újabb rajzaimon. 

Most az, amit én csinálok, az nem perspektíva-

csalás — Escher munkáival szemben —, hanem itt 

csalódásról van szó. A csalódás abban áll, hogy 

az ember értelmezi a rajzi elemeket, és olyan 

logikát talál közöttük, ami a valóságos helyze-

tüknek akár ellent is mondhat.

(1996 október–novembere)
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