
Az ismeretlen örökség nyomában
Szalay Klára édesapjáról, költözésekről, hazatérésről

Szalay Lajos grafikusművész (1909-1995) centenáriumi kiállításán, a Kogart Házban 
számos olyan mű is szerepel, amelyet a hazai közönség még sosem látott. Ezek nagy 
része a művész Argentínában született,  jelenleg San Diegóban élő lányától került a 
Kovács  Gábor  Művészeti  Alapítvány  tulajdonába.  Szalay  Klárával  a  tárlat 
előzményeiről és édesapjáról beszélgettünk.

Amikor  meghallottam,  hogy  a  Kogart  Ház  kiállításra  készül  édesapám  születése 
századik évfordulója tiszteletére, felhívtam Fertőszögi Pétert, a tárlat kurátorát - kezdte 
a  beszélgetést  Szalay Klára.  -  Ügy éreztem,  senki  nem tudja,  mi  mindent  hagytak 
nálam  a  szüleim,  amikor  hazatelepültek  Magyarországra.  Ez  az  anyag  átfogja  az 
életmű egészét  -  állapították  meg a  budapesti  szakemberek,  amikor  néhány  hónap 
múlva  eljöttek  hozzánk,  áttanulmányozták  a  körülbelül  két  és  fél  ezer  darabos 
kollekciót. Összesen csak mintegy négyszáz rajzot adtak a magyar államnak, minden 
mást rám, illetve unokáikra hagytak. Ezek a művek nem   szerepeltek   nyilvánosság 
előtt az Egyesült Államokban, s úgy éreztem, hosszú távon itthon a helyük.
-   Apropó,  hagyomány...  Mit  szólt  az  édesapja,  amikor  kiderült,  hogy  ön  is 
művészpályára készül?
- Természetes volt, mivel egész életemben rajzoltam, festettem. 1963-ban, amikor Roy 
Lichtenstein - képregényeket nagyított föl,  felvetődött az a gondolat is,  hogy apám 
vonalait és az én színeimet ötvözzük, nagyméretű közös munkákat hozzunk létre. Apu 
vett  is  egy  vetítőt,  próbálta  így  fölnagyítani  a  rajzait,  de  a  kompozíció  szétesett. 
Hosszú idő után,  1995-ben,  egy szombat  reggel  azután felhívtam őket,  hogy talán 
megtaláltam  a  megoldást,  folytatni  kellene  a  kísérletezést.  Édesanyám  vette  föl  a 
kagylót, közvetítette, amit mondtam, s azt válaszolta, apu mosolygott, bólintott - egy 
óra múlva pedig jött a telefon, hogy meghalt. Néhány év múlva azután újrakezdtem a 
dolgot, immár számítógéppel nagyítunk, apám egykori intenciói alapján.
-  Szalay Lajos és Szalay Klára közös művei születnek így meg?
- Szerzői jogi okok miatt az én nevemet - házasságom óta Claire Phipps - kell a képek 
alá írni. A San Diegó-i Múzeumban már szerepeltek a művek egy csoportkiállításon, 
teljesen kiváltak a többi közül, amelyek nagyon dekoratívak voltak a Szalay-művek 
expresszivitásával szemben.
- Milyen volt emberként Szalay Lajos, akit Picasso „a világ következő legnagyobb 
grafikusaként” emlegetett?
-  Nem  volt  könnyű  együtt  élni  vele,  mert  sokszor  elkeseredett  a  sorsa  miatt. 
Argentínában nagyon boldog volt, sokan szerették, gyorsan, jól megtanult spanyolul, 
de  Amerikában  nem  találta  meg  a  helyét,  az  angollal  nem  igazán  boldogult. 
Ugyanakkor az unokáival és velünk ott is nagyon boldog volt. Igaz, már ötvenegy éves 
volt, amikor átköltöztünk. Talán, ha már 1948-ban sikerült volna odamenni, minden 
másként alakul, akkor azonban valamilyen kvótatörvény miatt nem fogadták őket.
-  Nagyon  erősen  kiállt  az  1956-os  magyarforradalom  mellett,  megrázó  rajzokat 
publikált. Tulajdonképpen ezért is kellett távozniuk Argentínából?
- A baloldaliak megfenyegették, tulajdonképpen az én betegeskedésem miatt tolódott 
az átköltözés 1960-ig. New Yorkban főleg illusztrálásból éltünk, illetve abból, hogy 



édesanyám  1962-ben  bekerült  a  fotósszakmába,  s  nagyon  jól  keresett.  Ebből 
utazhattunk is, de persze apámat ez bántotta. Azután bántotta az is, hogy a Genezis, a 
világszerte ismert  album nagy művészi siker volt,  de üzletileg nem jött be. Hamza 
István New York-i kálvinista püspök vállalta a kiadását, de sok volt a feszültség már a 
tipográfiai hibák miatt is, azután a szerzői jogok miatt per is indult, amelyet édesapám 
megnyert.  A  részletekre  azonban  akkoriban  nem  nagyon  figyeltem,  akkor  voltam 
kamasz, majd két évet Budapesten töltöttem, a Képzőművészeti Főiskolán, Bernáth 
Aurél növendékeként.
- Attól az időtől kezdve Szalay Lajos is egyre többször látogatott haza. Mintha mindig 
is haza szeretett volna települni...
-  Párizsban élt 1971-73-ban, onnan sűrűn hazautazott. Sokat beszélgetett művészetről, 
emberségről Supka Magdolnával. Talán ő volt az egyedüli, akit Manna néni hagyott 
beszélni,  huzamosabb időn át, sőt gyakran idézte is őt. Édesanyámmal sokat jártak 
Miskolctapolcára, ahol az Énekek éneke rajzai is készültek. Majdnem minden nyáron 
hazajöttek, akkor még élt két testvére, Nándi és Jolán is, Egerben, illetve Miskolcon. 
Sokszor ment haza, Tarnabodra is, édesanyjához, aki akkor is megtett naponta ezer 
lépést, amikor a szobából már nem mehetett ki. 98 évesen halt meg a nagymamám, 
megvárta, hogy édesapám hazaérjen Amerikából.
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