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film, az elektrografika, a tudomány-művészet, az akcióművészet, a sajtó, az irodalom, és az emberi jogok területén... Sajátos érzékenységgel, empátiával közelített
interjúalanyaihoz, így a beszélgetések során a szakmai részletek mellett markánsan
felismerhetők az interjúalanyok egyéni karakterjegyei. A személyesség teszi egyedülállóvá ezeket a vallomásokat.
A teljesség igénye nélkül példaként említhetjük a kötet néhány fontos szereplőjét:
megtudhatjuk, hogy a legendás Csiky Tibor szobrászművész miért gondolja azt,
hogy a magyar szobrászat „nyereg alatt puhított”; Fajó János konstruktivista festő,
iskolaalapító, miért ellenzi a köztéri szobrászatot és miért nem akar barátkozni a hivatalnokokkal; a világhírű fotóművész Lucien Hervé hogyan kezdett fotózni Le Corbusier mellett, miként harcolt a fasizmus ellen, s hogy fia, a tragikus sorsú Rodolf
Hervé hogyan próbált kitörni apja árnyékából.
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Megtudhatjuk, mit jelentenek a Párizsban élő, urguayi csarrua indián Bolívar számára, a lét (être) és a birtoklás (avoir) fogalmak; a lakatosból szobrásszá vált, nemzetközileg elismert Harasztÿ István miért „élő mobil”; Ladik Katalin költő, performer, színész szerint a művésznek miért a purgatóriumban van a helye; s megtudhatjuk, hogy a purgatóriumból miért jelenthet kiutat Miroslav Mandic „Vándorlás Rózsája”; hogy Saxon művészetében hogyan alapozta meg a falusi lét ezerarcúsága az
Univerzum filozófiai mélységét; Alain Tanner magyar származású svájci filmrendezőnek, és Gottfried Honegger svájci születésű képzőművésznek mit jelent az országot négy részre tagoló, négy különböző nyelv; Peter Weibel médiaművész, teoretikus mit ért az alatt, hogy az „ember egy vágygép”; a Ritter Csokoládégyár harmadik generációs örököse, Marli Hoppe-Ritter hogyan építette fel emblematikus múzeumát egy kis német faluban; és micsoda kálváriát kellett bejárnia Kincses Károly
muzeológusnak a Magyar Fotógráfia Múzeum alapításakor.
Míg Beke László művészettörténész és György Péter esztéta nagyívű beszélgetése a
performansz, az akcióművészet körül forog és az ezen a területen alkotó művészek erkölcsi felelősségét boncolgatja; addig a Perneczky Géza művészettörténésszel készült interjú személyes mélységekig merészkedik; a MADI művészeti mozgalom
alapítójával, Arden Quinnel folytatott beszélgetés pedig a XX. század valamennyi
fontos művészettörténeti összefüggésére kiterjed; párhuzamosan Hegyi Lóránd múzeumigazgató, a kor művészetére fókuszálva a kurátorok és művészek kapcsolatát
boncolgatja, és azt a tapasztalatot szűri le, hogy nincs „bölcsek köve”...; és folytathatjuk a sort Jaquae Lecoq színházrendezővel, aki a semleges maszk színészi esz-
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köztárba emeléséről, és a mozgásra épített művészeti iskolájáról vall; a világhírű filmszínész Michel Piccoli pedig arról, miért gerjed a halállal szemben haragra…
Az emberi jogi írások összekapcsolódnak a vallással, a filmmel, a tánccal, a zenével, a művészettel. Megismerhetjük Xokonoschtletl Gómora nahua nyelvű azték indián Bécsben folytatott harcát Mexikó ősi fejdíszének visszaszerzéséért; Balogh Béla
nagyecsedi táncművész álomlátását Cigányországról; Sója Miklós görögkatolikus
pap történetét arról, hogyan építette fel a hodászi cigányokkal a világ első cigánykápolnáját; megdöbbentő drámáról értesülünk a Hubert Sauperrel és Várkonyi Zsuzsa filmrendezőkkel folytatott beszélgetés során a hutu menekültekről; árnyaltabb
képet nyerünk a baszk nép szabadságharcáról, amely nem intézhető el csupán az ETA
terrorszervezet működésével; s megtudhatjuk azt is, hogy Françoise Giroud (F) – a
Le Nouvel Observateur krónikása − szerint a sajtó miért „az ország szeme”.

KÉPZŐMŰVÉSZET
ÉPÍTÉSZET
GALÉRIÁK
MADI

A kötetben a szerző elméleti írásaiból azokat a nagyobb lélegzetű tanulmányokat
választottuk ki, amelyek a korra jellemző művészeti mozgalmakat mutatják be: például a Hruscsov által beszüntetett, avantgárd Beljutyin Stúdió rehabilitálását a Szovjetunióban; vagy a „műfaji előítélettel” küszködő fénymásolóművészet (copy art)
térségünkben való megjelenését; illetve a magyar gyökerekbe is kapaszkodó MADI
művészeti mozgalom Közép- és Kelet Európába gyűrűződését... Az interjúk, tanulmányok mellett a szerző képzőművészeti- és filmkritikáiból, megnyitószövegeiből
is közlünk egy csokorra valót a tematikus blokkokban.
A ’80-as évek jelentős hazai és nemzetközi képzőművészeivel, művészettörténészeivel, esztétáival, tudósaival, íróival, filmrendezőivel, emberjogi aktivistáival, lelkészeivel készített beszélgetésfolyam hozzásegít a rendszerváltozás idején még aktív
vagy éppen akkor kibontakozó irányzatok megismeréséhez; az interjúalanyok gondolataiban felfedezhetjük a társadalmi, erkölcsi, művészeti összefüggéseket; a „híres
művészek” portréi mögött felismerhetjük az élet és az alkotás egységét; miközben a
szerző kritikai hangvételű karcolataiból az avantgárd lelkület iránti aggodalom is felsejlik: vajon a 21. században „Ki hozza át a művészetet a túlsó partról?”…
(A kiadó)
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NYEREG ALATT PUHÍTOTT
MAGYAR SZOBRÁSZAT
Interjú Csiky Tibor szobrászművésszel
Csiky Tibor szobrászművész, a hatvanas évek nemzedékének legendás tűrt/tiltott
művésze 1989. április 1-jén halt meg. 57 éves volt. Életműkiállítása 1994. június
23-án, délután 4 órakor nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. Az alábbiakban közölt
– halála előtti utolsó – interjú 1986 nyarán a Lágymányosi utca 6. szám alatti műtermében készült.

― Hát nem tudom érdemes-e? Belemegyünk egy nagy beszélgetésbe valami olyasmiről, ami isten tudja megér-e ennyit? Esetleg tudnánk valamiről beszélgetni, ami −
nem tudom mi az − talán fontos, de az a félszem, ez egyáltalán nem fontos. Még
akkor se, ha ez izgat minket a legjobban és pillanatnyilag nagyon durva problémává
vált. Olyan mintha én ezelőtt tíz évvel szenvedélyesen és intenzíven beszéltem volna
arról, mi közöm van a hiperrealizmushoz. Ha most lenne egy ilyen beszélgetés, akármit mondtam volna, nevetséges lenne. A hiperrealizmus lezajlott nélkülem, Méhes
gyönyörűen csinálta. Föl sem merült, hogy nekem viselkednem kell ebben az
ügyben. Vagy például nagyon izgatott engem az arte povere, de sohasem csináltam.
Vagy lezajlott a pop-art anélkül, hogy − nemcsak mi magyarok −, en bloc az európaiak részt vettek volna benne, jellegzetesen amerikai volt.
― Irányzatokról beszélsz, de én metafizikusabb megközelítésre gondolok…
― Azért válaszoltam ezekkel az izmusokkal, mert itten kulminál a dilemma, hogy
mi a művészet, mi az például, hogy új hullám. Az új hullám a művészet egyfajta értelmezését vitatja, azzal szemben próbál érvelni, ezért válaszoltam így a kérdésedre… Hát, metafizikusabban fogalmazva balhés, mert azt napról-napra átéli az
ember, és hányféle aspektusból tudok én erre reagálni, nem így magnetofonba,
hanem az élet életszerűségében. Például tudok úgy is, hogy az antik görögök szobrait nézegetem, az antik görögségen keresztül élem át a művészetet, ami érdekes,
mert sokáig elég idegen volt tőlem, nem is idegen, egyszerűen nem foglalkoztatott.
Egyszer Jovánovics, amikor nálam volt − Jován, aki egészen másképp közelíti meg
a dolgokat, mint én −, odament egy picike plasztikához, ami a falon volt, ránézett,
és minden összefüggés nélkül azt mondta: „Te, öregem, vagy van művészet vagy
nincs, de ha van, biztos, hogy ez a kis domborúság az.” Ez nagyon régen volt, úgy
’69 körül.
― És mi a helyzet napjaink képzőművészetével?
― Az előbb éppen erre akartam kilyukadni, hogy ma egy ilyen válságszerű izében
vagyunk… Hű! Mondok egy fontosat! A válság szóról jutott eszembe. Mióta én a
művészetben egyáltalán figyelek, mindig beszélnek a művészet válságáról, a 20.
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századi művészet válságáról, ez olyan buta közhely, aki ezt mondja, nem tudom,
mire gondol…?
Talán valami olyasmire, hogy valamikor vót a csoda nagy reneszánsz, és most pedig,
csak van a válság. Hát ami a reneszánszhoz hasonlóan nagy dolog, az éppen a 20.
század művészete! Legfeljebb a reneszánszban volt akkora lendület, mint a 20. században! Csak a buta emberek beszélnek válságról, akik valami érzelgős dologra
vágynak, mint például egy kentaur patkoltatja a lábát, amilyen képek születtek a
múlt században Münchenben, Bécsben vagy Budapesten. Szörnyűségek! Ha van
válság, az volt a válság. Meg a barokk volt a válság, meg az utolsó négy-ötszáz év!
Napjainkban van ez az idétlen villongás, de ez csak egy kis divat. Olyan, mint hogy,
bár mindenféle zajlások voltak a 20. században, de nem érintették azt, amit Mondrian, Malevics vagy Rietveld csinált. A dolgok folytak, az idétlen villongások meg
levonultak.

óhajtom csinálni. Én nem akarok elérni sikereket Párizsban, vagy ha igen, csak azért
akarom elérni, mert az itt számít! Azért állítok ki sokszor külföldön, mert itt számít,
hogy külföldön kiállítok.
― Jelen pillanatban milyen művészeti problémák izgatnak, meg lehet ezt fogalmazni?
― Nem tudom, elég bonyolult, túl nagylélegzetű ügy. Tulajdonképpen mindig
ugyanazzal foglalkozom, a szobrászattal, ennek a rész-megjelenítési formáival és
technológiai gondjaival viaskodik az ember, nem pedig a divattal vagy a stílusváltozásokkal. Ezt rosszul mondtam, hiszen a stílusra rendkívül módon odafigyelünk,
kivéve, hogy mi is az a stílus! Kinek a stílusa, a világé? Vagy az én stílusom? Talán
a korszerűség fontos, de nagyon nehéz eldönteni, mi a korszerű és mi a divat, mire
kell odafigyelni, és mire nem szabad, tulajdonképpen erre megy rá az élet.

― Milyen fejlődési ívvel jellemeznéd a magyar szobrászatot? Mik, kik hatnak napjainkig?

― Sokszor használod a többes számot; mindig kötődtél társaságokhoz, baráti körökhöz, pályatársakhoz. Fontos a közösség az életedben?

― Korniss Dezső haverom szerint ilyen pusztai lovas nomádok, mint mi, nyeregben
talán képesek verset írni, esetleg festeni egy képet − mondjuk Benczúr a Budavár bevételét képes nyeregből megfesteni −, de szobrot Csiky, nem lehet csinálni nyeregben. És nem is volt soha magyar szobrászat. A Magyar Nemzeti Galériába menj be,
hát ott rosszul leszel! Én direkt szexuális-, sőt pornográfia párti vagyok, de az a meztelen nő, aki ott van márványból, az Engel Józsefé, ha jól emlékszem! De mindegy
hogy kié! Ott nem plasztikák vannak, vagy anatómia van, ott durva szexualitás van.
Most mondjam bele a magnóba, hogy ki lehet nyomni a nő seggén a pattanást, anynyira érzéki naturalizmus, ömlő meztelen hús!? Valami olyasmi folyik ott, aminek
semmi köze a művészethez. De ha megállsz az előcsarnokban, az összes szobor botrányos, még az egyik legjobb magyar szobrász, a Stróbl Alajos Anyám című
szobra… még az is…, sugárzik a régimódiság, avasság, múltszázadiság.

― Nekem elég fontos volt − lehet, hogy én kezdtem mondogatni − a közeg. Hogy
egymásnak közeget tudtunk teremteni. Például, Herbert Reed két könyvét − bár angolul akartam hozzájutni −, örültem hogy németül sikerült megszereznem, ami egy
hátrány, angolul jobban tudok; meg Malevics, Moholy-Nagy, Kandinszkíj írásokat
fordítottunk. Azóta minden megjelent magyarul is. Mi nagyon nehezen tudtunk hozzáférni.

Magyarországon nem lehet ilyesmit mondani, mert kétségbeejtő, de azt hiszem
Michelangelóra meg Rodinre mondta azt Brancusi: „Tiszta hentesüzlet!” A Magyar
Nemzeti Galériára is ezt lehetne mondani. Az előcsarnokban ez az élmény ér, továbbmész érdeklődni, hát a folyosókon a sok döglött portréba ütközöl: öregasszonyok, neves emberek szobrai sorakoznak, csupa, csupa unalom és érdektelenség.
― Ez az unalom mégis csak azt reprezentálja, ami volt.
― Na, de én azt akarom mondani, hogy sose volt! Azért mondtam ezt a nyereg alatt
puhított magyar szobrászatot, hogy soha nem tudtunk szobrot csinálni, mert lóhátról, nyeregben nem lehet szobrot csinálni… Amikor én kezdtem, itt még szinte szöget, meg csavart, meg kalapácsot sem lehetett kapni. A minimális felkészülés lehetősége sem volt meg. És most is, ha valamit be akarok szerezni, külföldről hozatom.
A vésőtől a legegyszerűbb kisgépig.
― Van, aki úgy gondolja, mindegy hol él, az számít, hogy szobrot csinálhat. Itthon
nem tud, el kell mennie, nincs nemzeti szobrászat, csak szobrászat van…

― Ki ez a „mi”?
― Ez egy másik dolog, nem volt soha semmilyen közösség, és meg is egyeztünk,
hogy nem alapítunk csoportot, és semmiféle egyesületet soha. Ennek ellenére, rendkívül mértékben figyeltük, számon tartottuk egymást. Ha festett valaki egy jó képet,
azt azonnal megbeszéltük, valaki hazajött Párizsból… Én például hazajöttem Párizsból, és akivel találkoztam, annak megmondtam, senkinek ne szóljatok, hogy hazajöttem, mert nagyon fáradt vagyok, ennek ellenére aznap este már nálam volt
mindenki.
― Az összes magyar képzőművész?
― Nem, a magyar avantgárd: Jovánovics, Harasztÿ, Nádler, Bak, meg Hencze, csak
néhány jobb ember, akit érdekelt, akik akartak valamit. Másokat nem is érdekelt.
Emlékszem, mekkora botrány volt, amikor az egyik művésztelep esetében úgy akarták megváltoztatni a szervezést, hogy meghirdették a Képzőművészeti Szövetségben.
Hogy megijedtünk, mi lesz ebből, nekünk már nem is lesz ott helyünk! Az lett belőle, hogy senki nem jelentkezett. Hát mit is tudna csinálni egy olyan marha nagy
gyárban egy festegető művész, vagy a szobrászkám, aki bütyköl valamiféle naplementét. Az ilyenek, ha bemennek egy nagyüzembe, rögtön le akarják festeni akvarellben a maróst.
― Ma is közel érzed magad az említett művészekhez?

― Nem tudom…, engem két dolog érdekel: az, amit csinálok, és az, hogy ezt itt

― Azt hiszem, igen. Annyira összekapcsolódnak az életpályák, életsorsok, évtizedes együttműködések, hogy akkor is működnek, amikor nem akarom. Ha nem tűzöm
ki, hogy együtt óhajtok működni valakivel, akkor is az történik, hogy közösen csinálunk valamit… Kellemetlenek ezek a mostani divat-villódzások, de itt húsz-huszonöt évről van szó, ezek a felszínen csillogó valamik elmúlnak, nem kell odafigyelni.
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― Erről beszéltünk Henczével nagyon régen, azzal a különbséggel, hogy mi azt
szűrtük le belőle, nem megyünk el, maradunk.
― Merthogy?

Nem az számít, mi történik egy nagy nyugati galériában, ahol esetleg diadalra visznek egy irányzatot! Hadd vigyék!
― Mit gondolsz a művészet és közönség/befogadók kapcsolatáról?
― Ha egyszerűen kellene válaszolnom, azt mondanám egyre arisztokratikusabb vagyok. Ugyanakkor minden tudatos megfogalmazástól függetlenül, ízig-vérig − nem
szocialista − szociális vagyok. Nézd, a közönségnek szüksége van a pofa sörére a
kocsmában, egyáltalán nincs szüksége sem arra, amit én csinálok, sem arra, amit
Michelangelo csinált, sem arra amit Pheidias. A közönségnek csak paprikáskrumplira meg sörre van szüksége.
― És fordítva, a művészetnek a közönségre/befogadóra?
― Nincs. Ez nem tánczene, nem kereskedelmi, nagypénzes dolog, nincs… lehet
hogy tragikus, de nincs… Az átlagembernek kaja kell, meg sör, gyerek meg lakás.
Ha beszélnél neki a művészetről, fárasztaná, meg idegesítené. Próbáld ki! Én kipróbáltam. A legegyszerűbb dolgoktól ideges lesz. Nem tudja, hogy kerül ez ide,
minek… őt rendkívüli mértékben érdekli, mondjuk a nyugdíj, a lakbér, a lakása, az
a húsz forint, amit holnap oda kell adni a gyereknek, mert a tanítónéni azt mondta,
de ha te ezen túl mondasz valamit, nagyon ideges lesz, bosszantja mit akarsz, mikkel jössz!
EPILÓGUS: Az interjút radikális hangvétele miatt évekig sehol nem közölték le; a
kurátorok − a művész halála után öt évvel −, a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett életműkiállítás katalógusából is kihagyták, csak az interjú alatt készült
portrék kerültek be; végül a rendszerváltozás idején jelentős szerepet betöltő Magyar Narancs, 1994. július 7. számában jelent meg.

KULISSZATITKOK
Beszélgetés Pauer Gyulával
Pauer Gyula szobrászművész tervezte a Vígszínházban Dosztojevszkij Ördögök
című művének díszleteit és jelmezeit. A budapesti bemutató az 1975-ös, nagy port
kavaró kaposvári előadás felújítása volt.
Dárdai Zsuzsa ― Hogyan közelített a drámához akkor és most? Változtatott-e eredeti elképzelésein?
Pauer Gyula ― Nekem már Kaposváron is a regény sugallta a helyszíneket. Olyan
sűrű, atmoszferikus díszletet szerettem volna csinálni, ami mindenre jó: a darabban
előforduló helyszínek mindegyikét magában foglalja, anélkül, hogy különösebb változtatásra szükség lenne. A regény világát akartam egy díszletben megteremteni, az
eső, a pára, a gőz, a felhő, a nedves-nyálkás macskakő, a fénylő, fekete falak, a világosszürkén derengő égbolt, párás, ködös, nyomasztó, depressziós, világvége-szerű
hangulat… Azóta láttam Moszkvát. A kaposvári díszlethez képest éppen emiatt a találkozás miatt változtattam. Mindjárt az első látásra érzékelhető, hogy az oldalfalak,
amelyek Kaposváron még csak függönyök voltak, most nehéz, súlyos, párkányos
kulisszák lettek, mert Moszkvában ilyenek a házak. Úgy érzi az ember, hogy ezekben a házakban nem is laknak, belül üresek. Nem világítanak az ablakok, üzleteket
sehol nem látni, a falak sötétszürkék, kormosak.
― Kaposváron a kockakövek még kopogtak?
― Nem, Kaposváron sem kopogtak. A darab sok verekedést, esést, zuhanást tartalmaz, ezért technikailag úgy kellett megoldani, hogy a kockakő puha legyen. Amíg
nem láttuk, kétséges volt, vajon el lehet-e viselni, nem hat-e mulatságosan, hogy a
macskaköveken járkáló emberek belesüppednek a macskakőbe… Az az érzésem, a
látvány ereje kibírja ezt.
― Fölfigyeltem egy apróságra: kint zuhog az eső, ám a színész a szobában is ázik.
Ez szerves része az előadásnak, vagy véletlenül sikerült így?
― Állandóan szitáló esőt szerettünk volna, ez azonban technikailag megoldhatatlannak bizonyult.
― Beszélgessünk a színpadkép fekete-fehér világáról…
― Az Ördögök úgyszólván fekete-fehérben játszódik, mint egy film, de a testnek
színe van, és egy-két helyen a ruhák finomabb árnyalatai is láthatóak. Két különböző anyagnak nem egyforma a szürkéje, illetve a feketéje − az egyik zöldes, a
másik kékes. Ha egészen elvonom a színt a környezetből, mint ahogy itt tettem,
akkor az ember már önkéntelenül is színezni kezd. Az egyiket lilásnak látja, a másikat pirosnak, barnásnak, zöldesnek… különösen, ha egymás mellett jelennek meg.
― A záró képsorokban − az eddig elmondottak ellentétjeként − tör be a vörös szín.
Miért lett a kaposvárihoz és a regényhez képest más befejezése az előadásnak?
― Az ötlet a rendezőé, Ascher Tamásé volt. Én csak a technikai megoldást találtam
ki, illetve azzal egészítettem ki, hogy ez ne egy ember öngyilkossága legyen, hanem
egy szemléletnek, gondolkodásmódnak a vége.
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― Tadeusz Kantor, aki hetvenévesen a világ egyik legmodernebb rendezője, erősen
díszlet- és jelmezellenes − miközben ő maga is díszlettervező volt. Szerinte a színházban a díszletek helyett vizuális realitásokra van szükség, mint például a színész
arca, teste és egyéb biotárgyak, objektek. Ön hogyan vélekedik erről a felfogásról?
― Én is díszletellenes vagyok. Hiszen az egész tárgyi környezet megszemélyesíthető, tulajdonképpen minden az emberben tükröződik. Igyekszem a lehető legminimálisabbra szorítani a díszletelemeket, építményeket. A színpad terét többféleképpen
fogják fel, én például kulisszával. Van egy kulisszarendszerem, amit paradigmatikusan mindig valami mással helyettesítek, miközben a működési elve ugyanaz
marad… Az Ördögök díszlete is kulisszarendszerű. Egy sor hasonló díszletet csináltam, amelynek az a lényege, hogy a tér szerkezetileg alkalmas úgyszólván minden darab eljátszására.

fellebbenteni, ám mindig újabb és újabb káprázattal kerül szembe. A mítosz szerint
az utolsó fátyol fellebbentése után sikerül kikerülni ebből a szférából, a káprázat
szférájából. Nem kellene félni attól, hogy az emberi természet ellenszenves vonásait
leleplezzük… Hogy hazudik, csal, hogy kirúzsozza a száját, mert szebbnek akar látszani, trükköket enged meg magának önmaga fenntartása érdekében… Ezeket nem
letagadni kell, mert abból lesz a hazugság, hanem el kell fogadni, együtt kell élni
velük. Tudomásul kell venni, hogy van hazugság, s bár nem lehet mindent megmondani, mert nem mindenki képes elviselni az igazságot, mégis a maguk teljességében kell nézni a dolgokat. Ezért azt gondolom, hogy a hamisnak is helye van a
művészet eszköztárában, mert így morálisan is megítélhetővé válik a műalkotás.
― Említette, hogy a művészetet nemcsak művek létrehozására használja, hanem
megpróbálja önmagában vizsgálni. Mit jelent ez? Hogyan valósul meg?

― Nem, én soha nem tudtam igazán elszakadni a képzőművészettől. A színház nekem
mindig is kiruccanás volt, amibe beleragadtam, egyrészt mert rendkívüli sikereim
voltak mindjárt az elején − miközben lelkiismeret-furdalást éreztem, hisz saját elképzeléseimet a második sorba kellett helyeznem −, másrészt a képzőművészetből
nem tudtam megélni. Ma is a színház és a film az, ami anyagilag fönntart. Legújabb
munkáim a Schwajda György által szocialista komédiává átírt Lúdas Matyi szolnoki
előadásainak díszletei, továbbá Tarr Béla Kárhozat című filmjén dolgozom. Ez a produkció az első nagyjátékfilm, amely nem a Filmgyárban készült, hanem a Filmtudományi Intézet, a Televízió és a Magyar Hirdető anyagi támogatásával jött létre.

― Igyekszem szétkapcsolni a látványt az anyagtól, de ez csak azon a szinten sikerül, ahogy egy beszélgetés erejéig el lehet választani a tartalmat a formától, hiszen
valójában elválaszthatatlanok. Az izgat, hogyan lehet a látvány legelemibb tulajdonságait megismerni. A látvány a fény és a fény nélküli tömeg konfliktusából származik. A szobrász fog egy anyagot és megformálja. A fény ráesik erre a formára.
Így kerül a szembe, s ennek következtében az ember azt látja, ami feltehetően ott van.
Ebbe a konfliktusba azonban bele lehet nyúlni. Én, pszeudo-szobrászként, tulajdonképpen a fényt mintázom, mert a forma, amit a fény mutat, nincs ott, csak a látványa. Nagyon szoros öszefüggésben van ez a festészettel is. A festő is azt csinálja,
hogy a vásznat lekeni festékkel, és arra különböző árnyalatokat, tónusokat visz föl,
miáltal azt az illúziót kelti, mintha az ábrázolt valami ott lenne − holott a festmény
nem más, mint álcázott vászon, ami nem akarja önmaga vászonságát mutatni, ezért
beöltözik valamilyen „képbe”.

― Mivel foglalkozik Pauer Gyula, a szobrász?

― A műteremben hatalmas méretű táblaképeket látok. Ezek a legújabb munkái?

― Legutóbbi nagyszabású vállalkozásom az 1985-ös szépségversennyel kapcsolatos. A szépség és az emberi test mindig is a szobrászat központi problémája volt.
Ezzel az akcióval dokumentáltam az adott társadalmi eseményt, egyúttal a szobrászat nyelvén megfogalmaztam róla a véleményemet. Tizenöt meztelen modellről
vettem gipszmintát, amelyek így egészen a pólusokig pontos információt adnak az
élő testről. A szépségkirálynőről is készítettem ilyet, aztán szegény lány öngyilkos
lett, most van egy szobra − amelyik pontosan mutatja, milyen volt −, de nem kell senkinek.

― Mostanában már nem egyéni művészként alkotok. Fel akarok oldódni egy kollektív gondolkodásban, amely mások segítségével jön létre. Lassan be is szüntetem
azt a tevékenységet, amit Pauer névvel dedikálok. Érmezei Zoltán és Rauschenberger János barátaimmal kitaláltuk Péry Puci művészetét. (Péry, neveink kezdőbetűiből és egy androgén jelből (y) áll össze.) Ha hárman csinálunk egy művet, az nem
azt jelenti, hogy mindhárman benne vagyunk: egyikünk sincs benne. Egyikünk kioltja a másikat, de helyette keletkezik egy új, így Péry Puci a művészetben létező önálló szellemi lény, műalkotás-művész… Azt akarom megvizsgálni, hogy a befogadó
egyén mennyiben érez mást, amikor a közösség s nem egy másik individuum szól
hozzá a képen keresztül.

― 1978-ban ön azt nyilatkozta, hogy szobrászként kirándul a színházba. Elképzelhető, hogy 1987-re megfordul a helyzet − a színházi szakember kirándul a képzőművészetbe?

― Ezek is pszeudo-szobrok, hűen illeszkedve az ön művészeti programjához.
― Két célom volt ezzel a programmal. Egyrészt a hazugság jelenlétének bizonyítása
a művészetben pszeudotárgyakkal, másrészt a képzőművészet tudományos önvizsgálata. Úgy hazudni, hogy a másikat tudatosan becsapom, vagy hazudni, miközben
rádöbbentem, hogy becsapom − ez két különböző dolog. Az egyiket negatív, a másikat pozitív cél vezérli. Én ez utóbbit tűztem ki magam elé. Hogy itthon mégsem fogadnak el, azért van, mert nem látják a kettő közötti különbséget.
― A hamis illúzióvilágban, amelyben minden másnak akar látszani, mint ami, szükség lenne valamire, ami önmaga. Ön ezt a „valamit” nem tudja ugyan felmutatni, de
ha jól értelmezem, akkor a manipuláció megjelenítésével az illúzióvilág ledöntésére,
a vele való szembenézésre kívánja késztetni az embereket.
― Pontosan. Keleti tanításokat tanulmányoztam, majd megcsináltam egy szobrot, a
Mayát. Maya a káprázat istennője, akinek fátylait az ember megpróbálja örökösen
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― A kész képeket látva szerintem a néző nem fog gondolkodni azon, hányan festették, egyszerűen csak találkozik a művel…
― Éppen ezért olyan jeleket adunk, amelyekből kiderül, hogy kollektív alkotásról
van szó, s bár a festészet alapkövetelményeinek megfelel, csak azzal a gondolatkörrel együtt fogható fel, amiben születik. Ez talán koncept-festészet, amely egy
gondolatsort illusztrál…
Egyébként Péry Puci először a Pécsi Galériában lépett a nagyközönség elé, negyven grafikával és kilenc nagyméretű (2×4 m-es) festménnyel, 1987. február 13-án.
(Mozgó Világ, 1987/8)
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MIT LÁTSZ, LACA?
Beszélgetés feLugossy Lászlóval
feLugossy László Kecskeméten született, 1947-ben. A középiskola elvégzése után
fényképészetet tanult. Tizennyolc éves kora óta aktívan foglalkozik képzőművészettel, fotózik, zenét ír. A szentendrei Vajda Lajos Stúdió egyik alapító tagja. A volt
A. E. Bizottság énekese, ismert performansz-művész. Tagja a Magyar Köztársaság
Képzőművészeti Alapjának. Ebben az évben mutatták be Önuralom című játékfilmjét, kiállítása nyílt a székesfehérvári Csók Képtárban, októberben az Új Modern Akrobatika zenekarral koncertezik Mannheimben.
Dárdai Zsuzsa ― Egy művész képes pályája során különböző stílus-irányzatokat
megélni? És, aki − úgymond − mindig ugyanazt csinálja, vajon fejlődik-e?
feLugossy László ― Lehet, hogy úgy látszik, mintha az első perctől kezdve ugyanazt csinálnám, de nem így van. Műveimen kisebb stílus-differenciák észlelhetők.
Persze a mozgás, ami benne van, ami inspirál az valóban ugyanaz. Ugyanakkor nem
érdekelnek azok a hamis értékek, amelyek esetenként a divat következményei…
Nem érdekelnek továbbá az esztétikai kategóriák, sőt maga a művészet sem, olyan
értelemben, hogy abból pénzt lehessen csinálni, előnyöket, sikert szerezni. Szeretem szabadon kifejezni magam. Az érdekel, amit átélek, azt jelenítem meg… és ez,
persze változik. Talán a figurális elemek állandóak a képeimen.
― Tehát a képzőművészet nálad spontán?
― Nem mindig. Szerintem én vagyok spontán. Bizonyos dolgokat tudatosan csinálok, másokat egy-egy inspiráló pillanat hatására. Nem vagyok műtárgycentrikus,
merek olyan anyagokkal dolgozni, amelyek nem időtállóak, sőt műveim egy részét
én magam semmisítem meg.
― Mégis műnek nevezed?

motivációk, nem frusztrálnak a művészeti életben működő gyötrődések. Ez érdekes,
mert ugyanakkor a frusztrációk, a sérelmek löknek embereket a pályára. Ott akarják
kompenzálni az életben elszenvedett sérüléseket. S amikor már művészekké válnak,
ugyanolyan frusztrációk, csalódások és fájdalmak érik őket, mint azelőtt.
― A képeiden mindig ott a humor, az irónia, a szexualitás.
― Sok minden az öniróniából fakad nálam. Állandóan kételyeim vannak magammal,
amit nem is bánok − talán így nem merevedek le −, nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy tévedhetek, sőt nagyon sokszor tévedek is… Nem vagyok elájulva magamtól, na, ez az igazság. De amikor megszületik egy kép, csodálkozva ülök előtte,
nézegetem és örülök, mert valami, ami eddig nyomasztott, zavart, kínzott kielégítetlenné tett − leképződött. A primitív népek tárgyait, rajzait, szobrait ma − jogosan
− művészetnek nevezzük, de ők, amikor létrehozták, nem gondoltak művészetre. Elengedhetetlenül fontos volt számukra, hogy az ismeretlen világot megfogalmazzák
maguknak, lefordítsák a saját nyelvükre. Én sem csinálok mást, mint leképezem a
világ dolgait, jelenségeit, történéseit.
― Most, ahogy látom, a papucsok foglalkoztatnak.
― Az ember otthon leveszi a cipőjét, belebújik a papucsába, vigyáz a tisztaságra.
Egyszer én is kaptam egy párat. Felraktam a falra, és mivel erős, érdekes szimbólum,
elkezdtem festeni… Egyszer, favágás közben megindult bennem egy kép. Elgondolkodtam, mi lenne, ha a felhasogatott fahasábokat nem a kályhába raknám, hanem
a fridzsiderbe. Tavaly Svédországban aztán meg is csináltam. Rendeltem a múzeumtól egy jégszekrényt, és beleraktam a hasábokat. Egy üzletben vásároltam sok-sok
műanyag kiscsirkét, és ráragasztottam a jégszekrény oldalára, tetejére. Az egész
olyan lett, mint egy nagy, frigid kotlós. A mézeskalács figura eredete is véletlen. Tavaly nyáron nálam lakott egy kanadai festő barátom, és itt felejtette az ajándékba
kapott mézeskalács bábut. Nagyon megtetszett. Hihetetlenül sok minden jutott
eszembe róla: a magyar népművészeti motívumok, a vásárlás, az előállítás, nejlonba
csomagolás. A nejlon különös hatással volt rám. A kivágott állataimat is gyakran
burkolom nejlonba. Így olyanok, mint az áruval teli átlátszó műanyag szatyrok, vagy
mint a hullaházi hullák.

− Most mit mondjak…, a mű valóban nem a legjobb kifejezés, ki kellene találni valami mást. Képeim, tárgyaim egy részét muszáj megsemmisíteni, átdolgozni, mert
nincs elég helyem. Nem tudok annyi tárgyat felhalmozni. Egészen másfajta időtállóságot kellene kialakítani − ha ez egyáltalán fontos.

― Mégiscsak első az ötlet, és ha tárgyiasítod, utólag megideologizálod.

― Mire gondolsz?

― Ez pszichoanalízis?

― Marcel Duchamp szerint minden átélt perc egy mű. Erre gondolok. Valamilyen
szellemi lehetőségre, ami ugyan magában hordozza a leképzés szerepét, de nem feltétlenül válik műtárggyá, vagy tárggyá.

― Igen, talán az is.

Az emberek igényüknek, ízlésüknek megfelelően mindenfélét gyűjtenek. Azzal veszik körül magukat, amit mások létrehoznak. Pedig „csak” megélni az elkövetkező,
elmúlt vagy jelen perceket − is műalkotás. A változások ezekben a megélt percekben vannak. Éppen ezért nem csinálok nagy ügyet abból, milyen anyaggal dolgozom.
Ha valami eszembe jut, elég egy darab papír, egy képi felfedezés…, vagy például feltörök egy tojást, kiesik a tányérra a fehérje és a sárgája, ez nekem már olyan, mintha
festettem volna egy képet. Talán azért csinálok még képeket, mert nem tartok az út
végén, amikor elég lesz a tudat, hogy létezel, amikor már nem érdekelnek a hiúsági

― Azt hiszem, költő… Sok minden érzelmi alapon működik bennem. Például megjelenik egy kiscsirke a fejemben, és lerajzolom, de olyan is van, hogy rajzolok valamit, és kiscsirke lesz belőle. Az írás, a képzőművészet, a zene egy-egy kifejezési
forma. A képzőművészet hozott kapcsolatba a művészettel. Amikor a képeimnek
címet adtam, rájöttem, milyen jó címeket tudok kitalálni, erős irodalmi töltésük van,
ezért aztán címek helyett megpróbáltam leírni a gondolataimat − így születtek a versek, szövegek. Később ezeket zenével előadtam. Nem vagyok igazán zenész és
énekes sem, mint a barátaim, Zámbó vagy Wahorn… Én inkább csak recitálom,
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― Igen, utólag mindig találok valamilyen magyarázatot, rájövök az összefüggésekre, kapcsolatokra, honnan jönnek…

― A képzőművészet, a zene, az írás, a performansz szinte azonos súllyal szerepelnek az életedben. Mi vagy te igazából?

rámondom a szövegeket a dallamra. A kiállításokat házi muzsikával nyitottuk meg,
a koncertek mellé kiállításokat csináltunk. Amikor a Vajda Stúdió hanyatlott, létrejött a Bizottság együttes és fordítva.
― Vannak rokonaid a művészetben?
― Biztosan…, hiszen szegről-végről valamennyien rokonok vagyunk. De az igazi
nagy hatást egy öregemberrel való találkozás jelentette, 1969-ben. Fábián Pista bácsi
nem is volt igazi művész, bár népművésznek vallotta magát. Mint a békéscsabai múzeum fotósa részt vettem a Körös-menti népi kultúra feltárásában. Egy nap az ásatások környékén furcsa tárgyat találtam: egy deszkadarabra műanyag-, drót-,
alumínium-szerkezet volt felszerelve. Olyan érzésem volt, mintha én csináltam
volna. Nagyon megörültem. A kollégám felvilágosított, hogy Fábián Pista bácsi titkos leadóját találtam meg. Nemsokára zörrent a kukoricás, és megjelent Pista bácsi.
Hálálkodva köszönte meg titkos leadóját, amit már olyan régóta keresett. Meghívtam estére a tábortűz melletti vacsorára. Nyakában bőrszíjon henger alakú bádogdoboz lógott, amiből egy drót állt ki. Amikor eljött az idő, a drótba egy superfilt
szipkát dugott, és mint a 002-es műsorvezető leadott egy rádióműsort ezen a mikrofonon keresztül. Úgy képzelte, hogy akinek az országban, a világon rádiója van,
hallja őt. TV-adást is csinált. Gyertyákat és tükröket állított fel a lakásában, családját az asztal köré ültette, és hangos képes műsort közvetített. Rendkívül erősen érintett gondolatilag és érzelmileg, hogy egy ember, aki csak két osztályt végzett, mit
sem törődve a technika bonyolultságával, kontaktust akar találni a világ többi emberével, és ezért egyszerűen „sugározni” kezd. Persze a faluban mindenki bolondnak, félkegyelműnek tartotta, de nála őszintébb, tisztább embert, aki ráadásul művész
is, azóta se láttam. Ő lett a harmadik nagyapám. Ihletet, bátorságot, melegséget, természetességet meríthetek belőle.

bármely másik ember, aki most él a Földön. Ezért fontosnak, értékesnek tartom azt
is, ami esetleg az ízlésvilágomhoz nem is áll annyira közel. Nem gondolkodhatunk
azon, mi lesz velünk, ha majd meghalunk. Milyen mítoszok vesznek majd körül
akkor bennünket. Most élünk. Szükségünk van egymásra. Kis közösséget alkotunk,
amiben mindegyik ember tanul valamit akár a másik hibáiból, akár erényeiből. Az
ember jelzéseket kap a világból, amiket igyekszik feldolgozni, leképezni és új információként visszaadni. Egyre szűrtebb, egyre kristályosabb formában, mint ahogy
az aranyat mossák. A művészek ilyen sziták, szűrők… Hogy végül megtalálják-e azt
a picike valamit, nem lehet tudni. Én is egy ilyen szűrőállomás vagyok. Az egészet
azért a pici porszemért csináljuk.
(Élet és Irodalom, 1989. október 27.)

― Mit gondolsz, a dolgaid megérintik a közönséget, vagy csak divatból, sznobériából reagálnak?
― Az ember mindig reménykedik, hogy megérint másokat.
― Az avantgárd elég szűk réteghez szól. Nem hordozza ez magában azt a veszélyt,
hogy rétegigényt kielégítő őszintétlen programmá válik?
― Az információk, a művészi információk is, az életben továbbgyűrűznek. Leképeződnek az érintkezésben, alakítják a kapcsolatokat, a hétköznapi kultúra részeként hatnak, így − közvetett módon − beépülnek az emberek tudatába. És tágul a
befogadók köre. Ezért szerintem nincs külön underground és külön magas művészet. Csak történések vannak, amelyeket bizonyos szempontok szerint csoportosítanak.
― Ezek a kategóriák mégiscsak létrejöttek. Elismered, hogy a Bizottság együttes rétegzenét játszott, hogy a performanszaid, képeid is keveseknek szólnak?
― Elismerem, de nem tudom, melyik az a réteg. Szerinted a művészet mindenkihez
szól?
― Igen mindenkihez, de, hogy ki mit és mennyit fogad el belőle, az más kérdés.
― Igen, így mindenkihez szól, de nem mindenkihez egyszerre. Közvetett módon,
más-más időben mindenkihez eljuthat. A jelen nagyon személyes. Még nincs múzeumban a kép, a szobor nincs kiállítva, mint totális egyetlen szent műremek. Személyes kapcsolatban vagyunk egymással, hasonló problémákkal küszködünk, mint
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BONTSA LE, AKI FELÉPÍTETTE!
Indulatos interjú Fajó Jánossal
Hova tűnnek napról napra a politikai emlékművek a terekről, parkokból, a középületek falairól…?
Dárdai Zsuzsa ― Mi az ön véleménye az emlékmű-szobrokról és az uralkodó ideológiát szolgáló jobb-rosszabb képességű képzőművészekről, a kollégáiról?
Fajó János ― Először is nem kollégáim, kikérem, magamnak! − mondja Fajó János
festő-szobrászművész, művészetszervező, Kassák Lajos tanítványa.
Én, akinek egyetlen politikai indíttatású műve sincs, könnyen beszélhetek, mert soha
nem hittem a művészet irányíthatóságában. Már a húszas évek szobrászati mozgalmai elverték a port az olyan művészet felett, amely ideológiai tartalmakat illusztrál.
A szobrász saját plasztikai problémáját kívánja kifejezni, dokumentálni. Nincs külön
nemzeti szobrászat. Az szolgálhatja igazán nemzetét, aki egyetemes értéket képvisel. Brâncuşi először szobrász, és utána román. Nézzen végig a köztereken! Láthatja,
az elmúlt negyven év politikai szobrainak − a legutóbb felállított − „Bajcsy Zsilinszky-akármit” is beleértve, a legcsekélyebb esztétikai értékük sincs! Azzal, hogy
egy hatalom milyen szobrokat tesz a terekre, mindent elárul magáról, hol tart, milyen
minőségű esztétikát képvisel, mennyire tolerálja az egyént és annak legmaradandóbb kifejeződését, a műalkotást.
Bűnrészes az is, aki kifizette
― A köztéri szobrok létrejöttéért nemcsak a politikai hatalom tett lépéseket, nemcsak
a művészek, de a különböző intézményekben működő zsűrik, lektorok is. Hol van az
ő felelősségük?
― Azt szoktam mondani, amikor egy-egy szobor ledöntéséről hallok, hogy nem csak
a szobrot kellene ledönteni, hanem a közreműködőket is, akik a létrehozásában segédkeztek. Azt el tudom képzelni, hogy húsz-harmincéves korában egy tehetséges,
tapasztalatlan ember, jószándékkal megpróbál egy eszmét szolgálni, de hogy felnőtt
korban, emberileg kiérlelten valaki tudatos alkura, lealacsonyodásra vállalkozzon,
csak azért prostituálódjon, mert jól megfizetik, az számomra elfogadhatatlan. Lehet,
hogy vannak olyan emberek, akik ebben a dologban hittek, de nem hiszem, hogy
belőlük lettek azok a profi szobrászok, akik egyik nap az államnak, másik nap az
egyháznak dolgoznak. De nemcsak a szobrász felel ezekért az „akármikért”, az is
bűnrészes, aki kifizette, aki az állam nevében átvette. Hát azért nálunk a giccs mégiscsak zsűrik által lett szentesítve!
Emlékmű-szobrászati alap
― Akkor hát, mi legyen ezekkel a politikai szobrokkal és létrehozóikkal?

Az európai városokban pár száz méterenként ivókutak, nyilvános vécék vannak. Ez
egy szolgáltatás a város részéről, hogy elemi szükségleteit a legszegényebb, „nem városlakó” is ki tudja elégíteni. Magyarországon egyetlen iparág fejlődik igazán, a turizmus, az idegenforgalom. Egy idegenforgalomra berendezkedett országnak a nyilvános vécék és az ivókutak léte fontosabb kell legyen a nem esztétikus politikai
szobrokénál. A legfontosabb amit én javasolni tudok, hogy az új politikai hatalom
rendeljen el emlékmű-szobrászati stop-ot! S, ha egy szobrász mégsem tud ellenállni
ilyen irányú vágyainak, hát állítson fel emlékművet a saját házában, a saját pénzén!
Azért kell az emlékmű-szobrászati stop, hogy az idelátogató külföldi ne ijedjen meg
ezektől a szörnyetegektől! A „beolvasztás” nem azonos a könyvégetéssel, annak
éppen ellenkezője. A nagyon jól megfizetett, gátlástalan „szobrászok” pedig valahol
másutt próbáljanak szerencsét. Úgy gondolom, ennek a tevékenységnek egy európai
államban egyszer s mindenkorra meg kell szűnnie…, és jöjjön végre a tárgyszerű
esztétika!
― Vagyis a nem politikai témájú köztéri szobrok ellen nincs kifogása?
― Természetesen nincs. Az egyetemes szobrászat történetében találhatunk fontos
szellemi funkciót ellátó köztéri szobrokat. Gondoljon például Naum Gabo rotterdami áruház előtt álló szobrára, Calder La Défense-i játékplasztikájára, Pevsner detroiti, a General Motors irodaháza előtt álló szobrára vagy Max Bill frankfurti mőbiuszára, és hogy egy emlékművet is említsek, ami tényleg jó, Ossip Zadkine-nak van
Rotterdamban egy második világháborús emlékműve, ami esztétika jelentőségű, s
amit talán ő, saját pénzén magának is megcsinált volna.
― Magyarországon nem tud egyetlen ilyet sem említeni?
― Makrisz Agamemnon auschwitzi emlékművén kívül, nem. Az előállt helyzet az
állami mecenatúra tökéletes csődjét jelenti. Nem hiszek abban, hogy bárhol a világon van állami intézmény, bizottság, amely képes az igazi művészet támogatására,
mecénálására.
Erre csak az egyén képes, akit az állam elviekben, különböző adókedvezményekkel
segíthet. Hiszek abban, hogy Magyarországon is lesznek − és már vannak − vizuálisan érzékeny egyének, akik erre szívesen áldoznak. Ne haragudjon, de, hogy egy
Barcsay Alapítványt kezelő művészeti főiskola sokkal rosszabb kiállítást csináljon,
mint egy magánember, aki polgári foglalkozására nézve cipész, mint Vass László, az
mégiscsak sok!
― Mi ennek az oka?
― Az értékek nincsenek a helyükön, nincs értékszemléletünk. Kontraszelektív egyetemek, kontraszelektív professzorok, kontraszelektált növendékek. A többi mind
stimmel.
Más felségjel
― Talán most megváltoznak a dolgok. El tudja képzelni, hogy…

― Ezeket a szobrokat, egy pár kivételével, be kell olvasztani. Az elkövetkező hatalom pedig menjen elébe a szoborfűrészeléseknek. Egy korszak lezárult, hozzáértő
emberek nézzék meg, mi az, ami ezekből a politikai szobrokból megmaradhat, és mi
az, amit el kell távolítani.

― Mi ünnepelni, rendszert váltani is csak költséges emlékművekkel tudunk. Tiszta
levegő, ivóvíz, tej, kenyér már régen nem lesz, emlékmű annál több! Az ember elszomorodik…, ennek a pazarlásnak soha nem lesz vége? Isten ments az állami támogatástól, mert újabb szörnyvariációk jönnek létre, újabb politikai emlékműmutációk! Mindent privatizálni kell, és meg kell szüntetni a művész kiszolgáltatottságát, függését a hatalomtól!
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Csak gondolja el, hatezer művész van ebben az országban (?). Van húsz-harminc lehetőség, abból lehet kettő-három, maximum hat-nyolc művész. Hát minek ennek a
nyolc embernek Alap, Szövetség, Lektorátus, Szakszervezet? Itt a Kassákokat,
Kmettyket, Barcsaykat nem védte meg egyetlen érdekvédelmi szervezet sem, sőt kitikkasztották őket. Csak semmi érdekvédelem! Merem remélni, hogy ezek az intézmények megszűnnek, nem lesz rájuk pénz, mert ahol a pénz, ott gyülekeznek a
karrieristák, és akkor minden kezdődik elölről.
(Magyar Nemzet, 1990. június 5.)

SZAVAK SZÁMŰZETÉSBEN
Encsi szerzetesek
„Most tíz évre be kellene tiltani az iskolában az írni, olvasni tanítást. Azért fogalmazok ilyen sarkosan, mert drámai a helyzet. Ezt a népet az íráson, olvasáson keresztül manipulálták „ideologizálták”, nevelték félre. A szellemi vírusok a nyelven
keresztül fertőztek. Nincs értelme a gyerekeket írni-olvasni tanítani csak azért, hogy
a történelem hazugságait hétről hétre, rendszerről rendszerre bebifláztassuk
velük…”
Dárdai Zsuzsa ― Ezeket a keserű szavakat Fajó János mondja, az encsi országos
amatőr képzőművészeti alkotótábor egyik vezetője, aki művészbarátaival Kéri Ádámmal, Sturm Orsolyával és Matkócsik Andrással már tizennégy éve munkálkodik a lehetetlen megvalósításán.
Fajó János ― Ez a tábor elsősorban azoknak szól, akiknek nincsenek művészi ambíciói, hanem például kertésznek, építészmérnöknek, pedagógusnak vagy fodrásznak
készülnek, mert a vizuális esztétikum valamilyen szinten bennük is felvetődik, szempont lesz az életükben a szép. Nem mindegy, hogy egy nő szabályostól eltérő különösségét a fodrász a csúf, a groteszk irányában hangsúlyozza, vagy formailag kijavítja a szép, az elfogadható irányába. Nagyon fontos, hogy az esztétikum életünk
szerves része legyen. Hogy igényüknek megfelelően, a szakácsnők a konyhán éppúgy részesedhessenek belőle, mint a művészek alkotómunkájukban. A gazdaság
csődje szempontjából − amely a kultúrpolitika ötven százalékos közreműködésével
jött létre −, ez most fontosabb, minthogy művészeket képezzünk, nagy tehetségeket
fedezzünk fel. Ennek az országnak most borzasztó gyorsan, dolgozó kezekre van
szüksége. Mindent elölről kezdő iparra és esztétikára. Így együtt…
― Közeledjünk egy kicsit Encshez…
― Nézze, ez szemléleti kérdés. Bárhol ragadom meg, a munka, a pontos, szép és
szellemileg magasrendű munka kellős közepében vagyunk. Ennek a tábornak a fantasztikuma az, hogy olyan légkört teremt az alkotómunkához, amilyet utoljára a pravoszláv egyház teremtett az ikonfestőinek. A kincstári csatornáktól elzárva, csak a
munkára figyelünk. Nem nézünk televíziót, nem hallgatunk rádiót, nem olvasunk
újságot. Ez nagyon fontos, mert ha én napi négy órát televíziózom, elfárad a szemem, ha relatív igazságokat olvasok az újságokban, dühöngök, és ott maradnak a
gondolataimban.
Tulajdonképpen az lenne az igazi, ha a festők némák lennének és süketek. Így egy
irányba fejlődhetne az érzékelésük, és szuperérzékennyé válnának, mint Tihanyi
Lajos. Aki a portréin, a színeken és formákon keresztül kompenzálta érzékszervi hiányát, hogy nem hallott és nem tudott beszélni. A biológiailag ép, egészséges szem
csupán velünk született érzékelési képesség, lehetőség. Nézünk, de még nem láttunk. A társadalom érdeklődésének a látás, a szem kiművelése, az érzékelő képesség
fejlesztése felé kellene fordulnia.
― Az osztályteremben a gyerekek színes papírlapokból elemi formákat fogdosnak,
a kivágott formákból komponálnak… Konstruktív, azon belül is geometrikus stílusirányzatban folyik itt a nevelés?

24

25

― Semmiféle stílusirányzat nincs. A festészet nyelvének − ezt nem én, Apollinaire
mondja −, három összetevője van: a geometria / a formák tudománya, a számok és
arányok / a matematika világa, a színek világa / a fizika. Három elemi forma van: a
háromszög, a kör, meg a négyzet. Továbbá három egész szín: a piros, a kék, és a
sárga. Nincs más nyelvi alternatívánk jelenleg. Az „á” hangra nincs más nyelvi alternatíva, aki olvasni, írni tanul nem kérdezi meg közben „tessék mondani, ez egzisztencialista irodalom?” Tehát, felejtse el, hogy itt dogmákat tanítunk…
― Pedig az encsi táborról gyakran hallani azt a nem túl hízelgő kritikát, hogy a festőszekcióban ízlésterror folyik „kisfajókat” gyártanak…
― Nézze, én alapvetően nem tudok mást csinálni, mint amit csinálok. A magam
nyelvi eszközeivel nyúlok bele a kompozíciókba. Ugyanakkor, ha egy naiv vagy expresszionista festő véletlen idetéved, én nem erőszakolom rá a geometriát. Abban a
stílusban korrigálom, amilyenben dolgozik. De, ha valakinek még nincs stílusa − ez
egy tizenöt éves gyerek esetében nem meglepő −, annak megpróbálom a nyelvet, a
tárgyszerű nyelvet megtanítani. Úgy érzem, ez nem ízlésterror.
― Életben marad a tábor?
― Ez a jövő titka. Már tizennégy éve, három helyszínváltással, kisebb megrázkódtatásokkal, de sikerült fennmaradnia. Én ragaszkodom hozzá, fontos munkámnak
érzem, fontosabbnak, mint annak idején a Józsefvárosi Galériát. Magánerőből is csinálnám. Igazán akkor marad életben ez az alkotótábor, ha átalakul magántársasággá,
ha egyesületté szerveződik Akkor végre nem lesz kiszolgáltatva a politikai változásoknak, az állam jóindulatának Erre most talán van lehetőség.
(Kurír, 1990. augusztus 1.)

A MANÉZSTÓL A MANÉZSIG
Új Valóság ― A Beljutyin Stúdió története
Beljutyin Elij Mihajlovics 1925-ben született Moszkvában. Festőművész, teoretikus, író, a művészettörténelem kandidátusa, tizenhat monográfia szerzője, melyek az
orosz képzőművészet elméletével és gyakorlatával foglalkoznak a XVII. századtól
napjainkig.
Beljutyin egyetemi és művészeti aspirantúráját 1949-ben festőművészeti szakon fejezte be, 1954-től a kísérleti festészeti és grafikai stúdió művészeti vezetője és szervezője. A képzőművészetben új művészeti irányzatot határozott meg „új valóság”
néven. Az Olasz Modern Művészeti Akadémia nemzetközi jelentőségű művészi teljesítményéért és tevékenységéért diplomával tüntette ki, és tiszteletbeli tagjává választotta.
Képei bejárták a világot, Franciaország, Olaszország, Japán, Németország, Lengyelország, Spanyolország kiállítótermeit, művei számos múzeumban és magángalériában megtalálhatók.
***
„Ez nagyon közönséges és érthetetlen kiállítás! Mint a Szovjet Minisztertanács elnöke, azt mondom én önnek Beljutyin, hogy mindaz, amit itt láttam, nem kell a szovjet népnek!” − E szavakkal fejezte be a Beljutyin Stúdió 1962. december 1-jén nyílt
tárlatának megtekintését Nyikita Szergejevics Hruscsov Moszkvában, a Manézsban,
a kiállítócsarnokká lett cári lovardában. A „műbírálatot” követő napon a Stúdió teljes anyagát „letartóztatta” a rendőrség, a képeket nem adták vissza az alkotóknak, némely közülük a mai napig sem került elő. Beljutyint kizárták a Szovjet Képzőművészek Szövetségéből, a Stúdiót felszámolták.
Huszonnyolc évvel az ominózus esemény után, 1990. december 1-jén, immár a rendőrség és a KGB közreműködése nélkül a Manézs teljes területén − grandiózus térben − nyílt meg a Beljutyin Stúdió retrospektív kiállítása. Novaja realnoszty − Új
valóság − címen. Lenyűgöző, varázslatos esemény volt, az év egyik legnagyobb képzőművészeti történése.
A tér három nagy egységre tagozódott. Az elsőben Beljutyin életművét, festményeket, szobrokat; a középső − a kiállítás súlypontját adó − területen a Stúdió tagjainak
legfrissebb, az elmúlt néhány évben készült műveit láthattuk. Az egyéni munkák
mellett különös, bizarr hatást keltettek a monumentális 3×4 méteres vásznak, a Stúdió tagjainak közös alkotásai. A festményeken különböző stílusjegyek interferálódtak, de nem kioltva, hanem erősítve egymást. XX. századi képzőművészeti sűrítmények voltak ezek a képek, egyszerre merítettek a kubizmusból, expresszionizmusból,
futurizmusból, konstruktivizmusból. A tárlat a szovjet avantgárd hatvanas-hetvenes
években született − kevesek által ismert − műveivel és a betiltott kiállításon készült
dokumentumfotókkal (Hruscsov undorfintoraival), illetve a művészértelmiség
Szuszlovhoz, a konzervatív dogmatikus kultúrpolitika élharcosához írt levelével zárult.
Hogyan is kezdődött ez a történet?
A Stúdió létrehozásának gondolata 1945-től érlelődött az egyetemista Beljutyinban.
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Tanulmányai során kezébe került P. P. Csisztjakov mindaddig feldolgozatlan, a művészet problémáival foglalkozó tanulmánya. Az 1860-ban született mű a művészethez való közeledés új módszerét tárgyalta. Csisztjakov elképzelése szerint minden
emberben megvan − lényéből fakad − az alkotóerő, csak a megfelelő módszerrel −
és erre a képzőművészetet tartotta legalkalmasabbnak − a közelébe kell férkőzni, s
az egyén érzelmeit fel kell szabadítani. A világhoz való közeledés spontaneitásának
kifejlesztése egyidejűleg annak tudatosítását is igényli. Fontos, hogy az alkotó tudatosan használni tudja azokat a művészi eszközöket, amelyek megfelelnek érzelmeinek. Csisztjakov úgy gondolta, amilyen gyorsan változik mindennapi élete során
az ember, ugyanolyan gyorsan kell változnia a művészet eszközeinek is, ha az a kortársakra hatni akar.
Ezt az egyedülálló, a képzőművészet „Sztanyiszlavszkij-módszerének” nevezhető
elméletet − melyen például Rjepin, Szurikov vagy Vrubel is nevelkedett − a negyvenes évekig sikerült homályba borítani, nem kerülhetett az őt megillető helyre.
Ennek oka, hogy Csisztjakov alapjaiban utasította el a dogmatikus művészeti módszerek sztereotípiáit, amelyeket a hivatalos, az állami és pártapparátus által támogatott „művészképzésben” használtak.
A mesterségesen elnyomott, adminisztratív módon kiirtott nemzeti tradíció újjáélesztésének gondolata 1946-ban kísérleti festészeti stúdió létrehozására késztette
Beljutyint és barátait. A háború után a művészek abban reménykedtek, hogy az állami kultúrpolitika megváltozik, enged az új szellemi irányzatoknak. Még a Zvezda
és a Leningrád című folyóiratokban megjelent Anna Ahmatova, Zoscsenko-írások és
a Nagy élet című film ellen irányuló támadások sem ingatták meg őket. Zsdanov
Leningrádban, a művészértelmiséggel folytatott megbeszélésén már a festőknek címezte mondanivalóját: „Ahhoz, hogy a klasszikusokon túllépjünk, utol kell érnünk
őket. Szeretnénk több olyan műalkotást látni, amelyek tartalmilag és formailag a
klasszikusokhoz hasonló szépségűek!”
A Beljutyin Stúdió szembehelyezkedve a szocialista realizmus abszurditásával, megalkotta az „új realizmus” fogalmát, amely a valós élethez kötődött. Arra törekedtek,
hogy ne csak intuitíven dolgozzanak, hanem tudatosítsák magukban művészi döntéseik súlyát: hogyan hat a nézőre a forma, a szín, a kifejezés technikája. A Stúdióra
hamarosan rásütötték a „formalista”, „szovjetellenes” bélyeget. A csoportosulást betiltották, Beljutyint kizárták a művészeti szövetségből, ahova pár hónappal azelőtt
vették fel. A festők azonban saját erkölcsi pozíciójuk bizonyítékaként közösen vállalták a „száműzetést”.
1953-ban lehetőségük nyílt arra, hogy hivatalosan bejegyeztessék magukat. Míg
Sztálin halála előtt harminc, azt követően hamarosan háromszáz tagja lett a Stúdiónak. Festők, grafikusok, könyv-illusztrátorok, művészeti szerkesztők jöttek össze
minden korosztályból. Rövid fellendülés következett be a csoport tevékenységében.
Moszkva művészeti életében igazi szenzációnak számítottak a Stúdió által szervezett hajóutak az Oka és a Volga folyókon. Egy-egy hajóút húsz napig is eltartott.
Nappal dolgoztak, éjjel haladtak tovább, este közös megbeszéléseken értékelték a
műveket. A beszámoló kiállításokra évente került sor a Művészeti Dolgozók Központi Házában. 1961-ben lehetőségük nyílt arra, hogy szélesebb körben bemutatkozzanak, tudományos vitákat szervezzenek. Ezeken írók, költők, festők, szobrászok, művészettörténészek, színészek, rendezők vettek részt. A forró hangulatú viták
túllépték a képzőművészet határát, de a hatalom akkor még eltűrte a hivatalosan elfogadott szemlélettel való szembenállást.
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1961-ben a Színházak Házában rendezett Stúdió-tárlaton bemutatták Tarkovszkij,
Iván gyermekkora című filmjét is. Mihail Romm az újjászülető művészet ünnepének
nevezte ezt a napot. A párt kulturális osztálya azonban a színházi rendezvény után
akadályozni kezdte a Stúdió tevékenységét, a kiállítást − az ellenállás erőssége miatt
− mégsem sikerült betiltaniuk. De az ellenségeskedés folytatódott, és 1962 májusában döntés született a Stúdió megszüntetéséről. A több száz tiltakozó levél eredményeképpen egy utolsó hajóutat mégis engedélyeztek. A nyári munkákból a Tudósok
Házában − a Tudományos Akadémia és az Építészek Szövetsége segítségével − egymást követő két tárlaton több mint hatvan festő kétszáz munkája került kiállításra.
Óriási volt az érdeklődés a „Taganszkaja” néven közismertté vált bemutató iránt,
mígnem a második, kéthetesre tervezett kiállítást a megnyitót követő napon, közvetlenül a televíziós forgatások befejezése után rendőrségi segédlettel bezárták.
(1962. november 26.) Néhány nap múlva a párt K. B. Kulturális osztályvezetője arra
kérte Beljutyint, hogy a kiállítás anyagát költöztesse át december 1-jére a Manézsba,
a Képzőművészek Szövetsége éves kiállítása mellé, mert a legfelsőbb párt- és állami vezetők meg kívánják tekinteni.
A Manézsban lezajlott − fentebb említett − események egyértelművé tették Hruscsov viszonyát a művészértelmiséghez, a potenciális másként gondolkodók köréhez, akik a Stúdióban gyűltek össze. A Sztálin halála utáni gyenge felmelegedés nem
érintette meg a jéghegy csúcsát. Hruscsov egyértelműen leszögezte a Manézsban,
hogy ő ugyan a személyi kultusz ellen, de a sztálini kultúrpolitika mellett foglal állást. Feldühítették a képek árai is. Vádolta Beljutyint, Kuznyecovot és másokat, hogy
ezekért a „mázolmányokért!”, amelyek olyanok, mintha a „szamár farkával” festették volna, ilyen magas árakat kérnek.
A sztálini időszakban megszokott sztereotípiák ismét működésbe léptek. A festőket
emberileg, szakmailag egyaránt megalázták, a Stúdió kiállítását azonnal bezárták, a
képeket pedig egy évre zárolták. A botrányt követő tiltakozásáradat eredménytelen
volt. Az ideológiai bizottság a tárgyalás és megbeszélés minden lehetőségét elutasította, és előadássorozatot szervezett a Stúdió ellen. Iparkodtak minél látványosabban
demonstrálni, hogy a Stúdióban készült képek értéktelenek, például fejjel lefelé helyezték el a képeket, festőpalettát állítottak ki mű gyanánt, festményeket és tárgyakat osztogattak szét a Stúdió munkáiból. Egyik ilyen előadáson Ilja Ehrenburg az
absztrakt festők védelmére kelve „útkereső”, „kísérletező” fogalmakkal próbálta jellemezni törekvéseiket. Mindhiába, hiszen Iljicsov, a KB munkatársa nemes egyszerűséggel „művészeten kívülinek” minősítette Beljutyin és társai munkáját.
Mindezek ellenére a művészértelmiség és az apparátusban dolgozók egy része −
akik eddig is támogatták a művészet szabad fejlődését −, továbbra is abban reménykedtek, hogy az igazi érték nem vész el.
1964-től a Stúdió foglalkozásai kényszerűségből immár Beljutyinnál, Abramcevóban folytatódtak, és ősszel sor került az első szabad ég alatti kiállításra is. Nyáron elkezdték a Stúdió-műhely megépítését, ám a felépült műhely faoszlopait elfűrészelték,
és az összedőlt. Az incidens után sikerült hamarosan újjáépíteni. Egyre több festő
csatlakozott hozzájuk, 1967-ben a Képzőművészek Szövetségéből is kivált egy kis
csoport. Folytatódtak a nyári művésztáborok, újraindultak az Okán és a Volgán a hajóutak, miközben ellenségeik a rendőrség és a KGB támogatásával több műhelyt felégettek, bezártak. 1969-ben, Lenin születésének századik évfordulóján, az ünnepi
szónok a Szovjetunió két legnagyobb ellenségeként Beljutyint és Szolzsenyicint nevezte meg.

29

Beljutyint, akinek addigra sikeres kiállításai voltak Rómában, Párizsban, Tokióban
vagy Varsóban, ismét kizárták a Képzőművészeti Szövetségből, és nem képviselhette tovább a szovjet művészetet külföldön. Komoly erkölcsi erőt adott a stúdiósok
számára a francia művészeti élettel való jó kapcsolat. Beljutyint baráti szálak fűzték
a modern művészet pátriárkájához, Jean Cassou-hoz, a párizsi Modern Művészeti
Múzeum igazgatójához, akivel hosszú évtizedeken keresztül levelezett.
Ha arra keresünk választ, mi kötötte össze ennyi nélkülözés és egzisztenciális kiszolgáltatottság, emberi és művészi megaláztatás ellenére ezeket az embereket, akkor
ezt − a művészi elvrokonság és egyetértésen túl − a művészet igazi értékeinek elismertetéséért vívott következetes harcukban lelhetjük meg.
Ez az állásfoglalás késztette őket arra, hogy 1972-ben száz képzőművész aláírásával
kemény hangvételű levélben követeljék a Központi Bizottság prominens tagjának,
Szuszlovnak a lemondását: „A művészet olyan folyó, amit nem állíthat meg az önök
tiltásaiból emelt betongát. A legszörnyűbb az, hogy önök tudatosan megfosztják az
orosz embert a lelki életétől. Olyan robottá változtatják, aki minden esztelen kívánságukat teljesíti. Önök a szovjet kultúra primitivizálására törekednek, szegényes ideológiájukkal a szovjet ember szellemi érdeklődésének sokszínűségét, az emberi
közösség alapvető morális törvényeit veszik semmibe. Nem könnyű feladat a kultúra
munkásait saját népük elleni tettekre kényszeríteni. Ezt önök jól tudják. Éppen ezért
olyan pénzügyi elitet hoztak létre, akiknek − mint a felülről jött utasítások szolgai
végrehajtóinak − kizárólagos joga van a köztéri és egyéb társadalmi megbízások elosztására, a hatalmat elvtelen kiszolgáló művészek honorálására. Ezzel a módszerrel ezeket az embereket bűnösökké teszik.
Önök arról akarják meggyőzni a szovjet népet, hogy az új utakat kereső művészek
politikai disszidensek, emberileg és művészileg értéktelenek.
Azt követeljük öntől Szuszlov, hogy mint a zsdanovi elképzelések következetes végrehajtója, aki 1962−63-ban intézkedéssorozatával megállította a szovjet festészet
fejlődését, mondjon le!”
Válaszul a Stúdiót teljesen elszigetelték, ignorálták. A munka azonban intenzíven
folytatódott, a műhelyekben gyűltek a festmények, szobrok egészen 1990. december
1-ig.
(A cikk 1990. decemberében készült Moszkvában, egy évre rá megjelent az Új Művészetben, 1991/11)

GYERÜNK A TETTBE SÖRÖZNI!
Beszélgetés Bachman Gáborral
Dárdai Zsuzsa ― A moszkvai Majakovszkij Múzeum szinte egy időben készült el az
általad tervezett NA−NE Galériával. A két konstrukció szellemileg is rokonítható a
húszas évek orosz futurista, konstruktivista vonulatával. Tatlin, El Lisziczkij, Rodcsenko nyomán halad. Mit szólsz ehhez?
Bachman Gábor ― Nem ismerem a Majakovszkij Múzeumot, de el tudom képzelni. A húszas évek orosz művészetét én is fundamentumnak tartom. A NA−NE
Galéria előtt már csináltam hasonló szellemű munkát 1985-ben, a szigetszentmiklósi
Munka-Tett kocsmát…, amit persze hamar szétbarmoltak. A pártbizottság leszedette
a Munka, a Tett feliratokat, a székekről a kalapácsokat… Ez még a Németh-kormány idején történt.
― Miért?
― Amiért Esterházy szövegeit sem szerették. A munkások úgy szóltak egymáshoz
meló után: „Gyerünk a Tettbe sörözni!”, vagy a „Munkába”!
― Mostanában egyre több megbízást kapsz. Te tervezted az újjáalakított FMK épületét, és egyik reprezentánsa vagy a kanadai magyar hét rendezvénysorozatának. Ez
nem volt mindig így.
― Tíz éven át nagyon nehezen egzisztáltam. Nem kaptam megbízásokat, mert − bár
direkt módon nem politizáltam −, ugyanazt csináltam művészileg, mint a szamizdatosok. A legjobb barátom akkor is Rajk volt! Csak a filmszakmában dolgoztam, és
csak Bódyval. Hülye rendezőkkel mindig konfliktusaim voltak, vele soha. Szerintem
most már sznobságból keresnek meg, de olyan munkát továbbra sem vállalok − ha
művészetről van szó −, ami az elveimmel ütközik. Csak a saját mércém szerint dolgozom.
― Meg tudod fogalmazni ezt a „mércét” ?
― Úgy gondolom, ennek a rendszerváltásnak az egyik hibája az − mondom én, aki
változatlanul nem vagyok tagja az SZDSZ-nek, de nyilvánvaló, hogy érzelmeimben,
mint a művészek általában, a liberális gondolkodáshoz kötődöm −, hogy a Magyarországra, mint egzotikus kis országra jellemző szláv mentalitást amerikanizálni akarják. Ez nem fog menni. Lélekből én sokkal inkább tudok azonosulni, mondjuk az
orosz kultúrával. Fundamentumnak is ezért választottam a húszas évek orosz művészetét, azon belül is fantasztikus építészetét, mert szerintem ők ugyanabban az érzelmi helyzetben dolgoztak, amilyenben én most vagyok. Tatlin, El Liszickij,
Melnyikov meg a többiek, soha nem keresték semmilyen rendszer kegyét. Nyitottan
hagyták az agyukat. Fölszabadították a gátlások alól azokat a határokat, amelyekbe a
művészettörténészek megpróbálták őket beszorítani. Tökmindegy volt, hogy bútor-,
épület- vagy újságmegbízást kaptak. MŰ-VÉ-SZEK voltak. Azt az elvet vallották,
amit én is − és benne van a szóban is −, hogy a művészet veszélyes dolog. Valamilyen provokációt hordoznia kell. Nos, hát náluk aztán elég sok provokáció van.
Addig, amíg a kommunista rendszer működött, bizonyos dolgokat csak ironikusan
lehetett használni. Verbálisan úgy, ahogy Esterházy tette. Nálam pedig ez idő tájt jelent meg a csillag, a kalapács és így tovább.
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Nem szeretem, ha a művészetet misztifikálják. Művészlét ? El kell fogadni, hogy a
művészet nem fontos, nem lehet pénzkeresési forrásként gondolni rá, ahogy a papi
hivatás esetében sem. Én ebbe beletörődtem, és mindig elslisszolok, ha valami kommersz dologba akarnak belerángatni. A pénz addig sem érdekelt, most meg még kevésbé.
Iszonyú sok pénz van most már az embereknél, de ezek a figurák ahelyett, hogy alapítványokba fektetnék vagyonuk egy részét, és karitatív jelleggel működtetnék a
kultúrát − mint ahogy azt számos demokratikus országban teszik −, baromságokra
fordítják.
Itthon most léptünk a korai kapitalizmus szakaszába, most jön az az őrület, ami a húszas évek Amerikájában volt. Már látható! Hot-dog külsejű amerikanizált hazug és
kultúra nélküli világ kezdődik. Teljes ellentmondásban a térségre jellemző szláv
mentalitással. Nem lehet tagadni, hogy ez itt létezik. Én nem tudok amerikaiul viselkedni.
― Ellenpontot képviselsz?
― Igen. Nagyon nagy hiba, hogy a mostani politikai helyzetben az emberek sem
verbálisan, sem vizuálisan nem tudják megkülönböztetni a Szovjetunió kultúráját
az orosz kultúrától. A fiatalok számára Dosztojevszkij, Tolsztoj, Tatlin vagy El Liszickij egyet jelent − az általam is elítélt − kommunista Brezsnyev fémjelezte kultúrával. Ma mindezeket összemosták és kidobták. Átbillentünk az amerikanizálódásba, ami abszolút sötét. A pénzhez, a gazdasághoz tényleg értenek, de a kultúrájuk
nyomába sem érhet az orosz, a lengyel, a cseh vagy a magyar kultúrának. New Yorkban én csak lengyel emigránssal, orosz zsidóval vagy magyarokkal találkoztam.
― Amit te csinálsz, azt nyugaton „veszélyes építészet”-nek, „danger architecture”nek hívják. Miért?
― Hát menj fel a lépcsőn! A harisnyádat valószínűleg kiszakítja, mert bárdolatlan,
primitív…, de ugyanolyan veszélyesek az otthon buherált kerítések és minden…
Elég, ha végignézel a ráckevei Duna-ágon, vagy ellátogatsz Érd környékére. Az a valóság! Nem az „Endrődi Sándor utcák” meg a nyugati beruházások. A jellemző az,
hogy az emberek, pénztelen világukban maguk kreálnak, barkácsolnak mindent.
Ha én, mint művész kitalálok valamit, azt valakinek meg kell csinálni. Látom, hogy
a munkások szeretik hegeszteni a dolgaimat, mert ugyanazt várom el tőlük, mint
amikor otthon összebarmolják a kerítéseiket. Persze valamennyire irányítom őket, és
nem kerítés lesz, de a lényeg ugyanaz. Hegeszteni mindenki tud, rozsdás vas mindenütt van. Ennél bonyolultabb dolgokra nem kényszerítem őket. A végeredmény
számít, a hatás. Egy országban, ahol az embereket leszoktatták a munkáról, ahol
nincs ipari háttér, nem terem csak úgy a levegőből építészeti kultúra.
A dolgaim abban hasonlítanak, hogy ilyen primitív technológiával készülnek, de az
orosz jegyeket lassan elhagyom. Egyre inkább a káoszfilozófiák építészeti megvalósítása felé fordulok. Úgy gondolom, a hamis társadalmak, hamis rendszerek − és a
mienk még mindig hamis, csak szólamaiban tűnik némelykor igaznak − nagyon kaotikusak. A káosz vizuális megfelelője nem a derékszög, hanem a ferde. A derékszögű
rendszerek helyett most jön egy sokkal zavarosabb, kaotikusabb rendszer. Építészetileg határozottan vállalom ezt a káoszt. Ha a NA−NE Galériát sikerül bővíteni a tervezett kétezer négyzetméteres telken, akkor ezt megmutathatom nagyban.

― Az épületeket, belső tereket úgy csinálod, mint egy-egy műalkotást?
― Abszolút. De ahhoz, hogy valaki ilyen térben éljen, kell egyfajta őrültség.
― Te hasonlóban élsz?
― Nem. A saját környezetem teljesen más. Fehér falak, kevés bútor. A lakásomban
nincs semmi olyan, ami arra utalna, amivel foglalkozom.
― Ez kicsit furcsa.
― Nem furcsa, éppen, hogy nem. Nem hiszem, hogy a művészeti tevékenységnek
önimádattal kellene párosulnia. Ha megcsinálok egy munkát, leteszem, és jön a következő. Ami elkészült, azzal már nem nekem kell foglalkoznom. Ott vannak rá a galériák, a művészettörténészek. Én azért dolgozom, hogy kiéljem magam. A művészet
számomra stimuláció.
― Öngyógyítás?
― Igen, amibe − ha valaki nagyon komolyan csinálja − persze bele is lehet hülyülni
vagy pusztulni, erre számtalan példa van. A művészet kívülről boldognak mutatkozik, de végül is aberrált tevékenység.
― Tehát nincs nagybetűs MŰVÉSZET?
― Azt is el lehet játszani, csak éppen hazug lesz. Nem minden művészet, amire rámondják, hogy az.
― A magyar múltból Kassákhoz például kötődsz?
― Természetesen. A Bauhaushoz, Moholy-Nagyhoz, az orosz futurizmushoz és Kassákhoz kötődöm. Azokhoz a történésekhez, amelyek európai és internacionalista
módon működtek.
― Az említettek esetében nyomon követhető a baloldali szellemiség, gondolkodásmód. Ez rád is jellemző?
― Igen, persze. A mostani kultúrpolitika ugyancsak nem fogad el, mert nem vagyok
nacionalista vagy nemzeti. Nem értem ezeket a szavakat, fogalmakat. Mi az, hogy
„magyar művészet”? Ilyen a világon nincs. Ez csak Magyarországon téma. Én ugyan
nem támadom az erdélyi művészetet, jó hogy van, de az internacionalista, kozmopolita művészetet is fontosnak tartom. Ez a kommunista érában bűnnek számított.
Most nem számít annak, de a kultúrpolitika példáért elsősorban az Endrődy Sándor
utca felé fordul, ami egyetlen építész Makovecz Imre nevével fémjelezhető. Makovecz Imre nagyon tehetséges. Csak az a baj, hogy a politikai hatalomhoz fűződő viszonya miatt túl sok megbízást kap − és az emberek hajlamosak arra, hogy csak azt
fogadják el jónak, amit sokszor látnak. Ebből a szempontból fontosnak tartom a
NA−NE Galéria létét. Ha nem is tetszik mindenkinek, de legalább tudnak róla, elfogadják, hogy ilyen is van. Az emberek nyilván könnyebben befogadják az erdélyi,
Kós Károly féle építészetet, ami mesél és humánus, mint az én vaskonstrukciómat.
Ezt nem panaszként mondom, hiszen nyugatról egyre több megbízást kapok, negyven éves vagyok, Rajk negyvenkettő, és egy szállodát talán mi is meg tudnánk csinálni. Természetesen nem olyan lenne, mint a Váci utcaiak, nem posztmodern lenne,
nem nyugati jeleket viselne, mivel nem tartunk ott.
― Talán ott kellene tartanunk?

Ezt Rajkkal együtt fogjuk csinálni. Jó munka lesz.
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― Ott kell tartanunk, ahol vagyunk. Az igazság nagyon sprőd, primitív, tapasztalhatod az emberek viselkedésén, öltözködésén, az anyagi helyzetükön, és ehhez közelebb állnak az én dolgaim, mint bármilyen szép, humánus, de nem ide illő épületek.
A művész mondjon igazat. Azt mondja, amit gondol. Ne azt, amit egy közbeiktatott
szereplő, a „hatalom”, a „politika” diktál. Nem csinálok krómozott felületeket, nálam
nincsenek csomópontok, ipari kultúra sincs, és pontosság sincs, mert irdatlan erőfeszítésbe kerülne, és nem is ez a lényeg. A lényeg a szellemi szabadság visszaszerzése,
ami a különböző irányítottságok miatt még mindig nehezen megy.
A művészek pedig a pénz, a pompa, a dicsőség reményében eltéríthetők…, nagyon
labilis, befolyásolható emberek. Nincs túl jó véleményem róluk.
― Meddig akarsz Dunakeszin panellakásban élni? Nyilván te is szeretnél nagyobb
életteret?
― Mondjuk, egy műteremlakást el tudok képzelni, de ezzel a kéréssel semmilyen hatalomhoz nem fordulok, mert ha a művész a hatalomhoz fordul, azonnal felhasználják, elveszíti a szabadságát. Nekem ennyit nem ér az egész.
(Magyar Narancs, 1991. június 13.)

FIAC
Grand Palais, Paris
A FIAC (Foire Internationale d’Art Contemporain) a világ leghosszabb művészeti
vására (kilenc nap) a legkisebb kiállítási felületen (15.000 m2), nagy nemzetközi
presztízzsel. Találkozási pont, átjáró az élvonalbeli művészek, galériák számára.
A Grand Palais-ban, 1991. október 5−13. között megrendezésre került kulturális
konfrontáción a kvalitás és az üzleti siker időnként ellentétes irányba mozdult.
A FIAC ebben az évben ünnepelte tizennyolcadik születésnapját, nagykorú lett.
Első lépéseit 1974-ben, Jean Pierre Jouet egyéni vállalkozó szervezésében a Pavillon d’exposition Bastille öreg pályaudvari épületében tette meg. 1976-tól a Grand
Palais vált állandó helyszínévé, megrendezésére külön szervezet alakult (COFIAC,
jelenlegi elnöke Denise René).
A FIAC szép lassan a francia elit látványos show-műsorává nőtte ki magát. A megnyitón − ahova földi halandó csak ritka kivétel folytán juthat be − köztársasági elnökök, miniszterek, színészek, gyárosok, üzletemberek, művészek parádéznak.
A tradíciókhoz hűen a művészeti vásár eseményeihez ebben az évben is kötődött
egy humanitárius gesztus, a „Médecins Sans Frontière” − „Orvosok határok nélkül”
mozgalom céljainak támogatására évi egymillió frankot ajánlottak fel.
A tizenöt országból érkező százötvenhét galéria majdnem fele (72) francia. Dánia,
Spanyolország és az Egyesült Államok után „díszvendégként” idén a belga galériáknak (16) jutott a főszerep. Jó alkalom ez arra, hogy a világ felfedezze a fiatal belga
képzőművészeket, és újra tisztelegjen Magritte és Delvaux munkássága előtt. Az
újabb generáció tagjai, Alechinsky, Xiao-Xia, Jean Pierre Ransonnet, Michel Mouffe
és a többiek gazdag örökség birtokosai: a szimbolizmus, a szürrealizmus, a konceptuális gondolkodás, a COBRA és az absztrakt művészet hatása széles skálán mozog.
A belga szobrászatban, míg az idősebb mesterek absztrakt formái, térkonstrukciói a
hagyományos anyag és technológia alkalmazásával készülnek, addig a fiatalok sokrétű anyaghasználattal és vegyes technikával hívják életre groteszk formáikat, a játékos installációkat vagy a politikai fricskákat.
Példa erre Panamarenko vörös csillag szárnyú „Cserebogara”, Guillaume Bijl
„Sorry” című tárgya, vagy Jean-Marc Navez „Mécsvirág” című fa és vegyes technika installációja (Galerie Isy Brachot – Brüsszel).
A múltból kockázatmentesen építkező galériák kihasználva, hogy a századelő mára
klasszikussá vált „modernjei”, Picasso, Léger, Ernst, Miro, Klee közül nem mindenki végezte el művei között a szelektálást, óriási összegre váltják egy-egy életmű,
valahonnan begyűjtött, kevéssé sikerült részegységeit is.
A századelő német expresszionistáit Beckmann, Feininger, Kirchner, Pechstein,
Nolde, Schmidt, Rottluff (Galerie Thomas – München), és az újexpresszionistákat
Kiefel, Immendorff, Fetting, Penck, (Galerie Templon – Paris) határozott nemzeti karakter jellemzi, bár az utóbbiak színeikben harsányabbak, agresszívebbek.
Minden nagy amerikai absztrakt expresszionista jelen van, így Pollock, De Kooning, Sam Francis, Motherwell, Kline, Newman, Rothko művei is. (Galerie
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1900−2000 − Párizs; Richard Gray Gallery − Chicago; Marisa del Re Gallery − New
York; Galerie Theo − Madrid).
Tele van a „múzeum szemétkosara”. A dadaista Schwitters (Achenbach Kunsthandelc − Düsseldorf) gúnyos gesztusai után, a hatvanas évektől kezdve állandósult a
hulladék újrahaszonosítása, mint a fogyasztói társadalom elleni provokáció. Élelmiszerek, öntvények, nyersanyagok agresszív összesajtolása, a lomtár, a szeméttelep, az autóbontó, az ócskavasak kitűnő nyersanyagnak bizonyultak az „újrealisták”
kezében. (Tony Shafrazi Gallery – New York) Arman, César, Raysse, Deschamps,
Spoerri, Tinguely az irányzat városi karakterét formázzák (Mathias Fels – Párizs;
Guy Pieters Gallery – Knokke Le Zoute; Galerie Patrice Trigano – Párizs) Mások
foglalatot, szerszámtartókat, állványokat építenek be munkáikba. Így jöttek létre például Buraglio ablakai, Saytour szőnyegei, Polke vásznai, BP fémkannái (Galerie C.
H. Le Chanjour – Nizza; Galerie Judde – Colmar).
A geometrikus absztrakció gyűjtőfogalma alá tartoznak mindazok a FIAC-on bemutatott művek, amelyekre egy-egy stílustiszta galéria gyűjtőkörében, a konstruktivista és a konkrét címszavak alatt bukkantam. Az Annely Juda Fine Art londoni
galériában ilyen alapon volt együtt látható Gabo, Calder, Léger, El Liszickij, Malevics, Moholy-Nagy, Mondrian, Popova, Rodcsenko. Említésre méltó továbbá a hasonló szellemű Gelería Theo Madridból, illetve a párizsi Galerie Denise René, a
Galerie Franka Berndt és a kevésbé ismert, de annál színvonalasabb Galerie Lahumière. Ez utóbbiról érdemes megjegyezni, hogy elsősorban Latin- és Dél-Amerikából származó művészeket foglalkoztat. Az itt bemutatott anyag az „Invencion Arte
MADI 1946/53”, az Argentinában lezajlott geometrikus művészeti mozgalom reprezentánsa, Carmelo Arden Quin, Juan Bay, Alfredo Hlito, Raul Lozza, Martin
Blaszko, Virgilio Villalba és a többiek munkáival.
Az absztrakt festészet presztízse ellenére számos művész ragaszkodik a figuratív kifejezési módhoz a mesterektől, Picassotól, Bacontól, Balthustól kezdve a kortárs
művészekig.
Lehetetlen lenne felsorolni a stíluskavalkád minden egyes képviselőjét, két különleges alkotó, a zairei Cheri Samba naív festményeivel és Ko Young-Hoon hiperrealista hallucinációival mégis ide kívánkozik (Jean-Marc Patras Galerie – Párizs; G.
Alain Blondel).
A figuratív művészetet gyűjtő nagy galériák sorában található a Marlborough Fine
Art Gallery Londonból, a Jan Krugier Galéria Genfből vagy a Galerie Alain Blondel Párizsból.
A „szabad figuráció” fesztelen, könnyed festészetéből találomra kiragadott példák Di
Rosa és Combas, akiknek munkáin a rockzenei hatás érződik (Galerie Beaubourg –
Párizs; Galerie Laage-Salomon – Párizs), míg az amerikai művészek festményein
Basquiat, Haring, Scharf (Tony Shafrazi Gallery – New York) − a spontaneitásról
való lemondás, a társadalmi dimenziók iránti érzékenység és a graffiti használata.
A nemzetközi kiállításon átsüt a francia közösség erős kötődése a szürrealizmushoz,
a fauvizmushoz, a Párizsi Iskola képviselőihez. Alig zárta be kapuit Breton után a Beaubourg, máris megnyílt a következő: Max Ernst retrospektív kiállítása.

A mesterséges fény, mint a művészi kifejezés eszköze számos alkotás része. Példaként említhetem Kowalsky elektromos tereit, Nauman kromatikus játékait, Nam June
Paik katód-visszaverődéseit (JGM. Galerie – Párizs; Anthony D’Offay Gallery –
London; Konrad Fischer Galerie – Düsseldorf) illetve a párizsi Art Lux csoport alkotóit (A. B. Galerie – Paris).
Nagy teret kapott az installációs művészet, Horn fémrovar-gyűjteménye, Kabakov
szovjet közösségi konyha-rekonstrukciója, Schutte vak makettjei, Staehle video-assemblage-a, Armleder bútorai néhány példa erre.
A fotóművészet bár önálló művészeti ágként nem volt jelen, egy-egy művészeti probléma megoldásában szívesen alkalmazták. Például architektonikus térdemonstrációi
kialakításában Dibbets és Rousse, az ipari világ lenyomataként a Becher-házaspár
(Galerie Michel Delorme – Párizs; Konrad Fischer Galerie – Düsseldorf; Galerie
Tanit – München).
A „ready made mindenkié” – „Les ready made appartiennent à tout le monde” – hirdeti a párizsi Claire Burrus Galerie. Valóban, mióta Marchel Duchamp 1915 től a készen gyártott és árusított használati tárgyakat műtárgyként használta, a ready made
szükséges vonatkoz(tat)ási pontja lett minden olyan művészetnek, amely a tárgyat,
akár anyagként, akár új látomásként alkalmazta. Így például Cragg, Bruel, Lavier
(Galerie des Beaux Art – Párizs; Galerie Langer Fain – Párizs; Konrad Fischer Galerie – Düsseldorf).
A „tiszta hiány”, a konceptuális művészek munkái csordultig vannak gondolattal.
Buren, Mosset, Weiner mellett példaként említeném Kosuthot, Ruschát, Beuys-t és
az Art and Language csoportot (Lisson Gallery – London; Achenbach Kunsthandel
– Düsseldorf; Galerie Langer Fain – Párizs; Gilbert Brownstone et Cie Galerie Roger
Pailhas – Marseille)
Mintegy ötven művészeti folyóirat, kiadvány sorakozott a standokon, Art Forum
New York; Les aventures de l’art − Paris; Flash Art – Milano; Artscribe International – London; Kanal Magazine – Paris. Megemlíteném még a francia – BoulogneBillancourt-ban kiadott Plages, alternatív művészeti folyóiratot, annál is inkább,
mivel az alternatív művészeti törekvések vonatkozásában e folyóiraton kívül semmit nem találtam ezen a nemzetközi vásáron. A Plages ezer példányban, kétszáznegyven grammos papíron jelenik meg, művészektől kapott egyedi tárgyak gyűjteményeként. A főszerkesztő Robert Gutierrez véleménye szerint a Plages céljait tekintve nem kritikai revű, hanem alkotói tér, amelyben a képzőművészek, filmesek,
építészek, írók, zenészek egy-egy tiszta lapon kifejezhetik − minden zavaró körülménytől mentesen − legmerészebb gondolataikat.
A FIAC-ról igényes katalógus jelent meg, elérhető áron.
FIAC − Grand Palais − Paris, 1991. október
(Új Művészet, 1992/5, május)

A FIAC-on az Artcurial Galéria, Ernst 1925−1960 közötti munkásságát mutatta be…,
de a többiek Arp, Miro, Masson, Duchamp, Delaunay és a már említett Magritte és
Delvaux művei is lépten-nyomon szerepelnek.
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VISION D’ EUROPE
EURÓPA−PORTRÉ
Kiállítás az Eiffel-toronyban
Európa − ma sláger, közhely, varázsszó, korszellemmérő téma, tárgy, helyszín, színpad. Ön−/le−/meg−/igazolás/igazodás/igazulás, szofisztika. Országhatárok ketrecében tomboló nép/nemzet/káosz, identitásgubanc. „Bum Bum… a hajó pedig döcög
velünk, mint a terhes asszony, s a hátunk mögött valaki összetolta a kulisszákat”.
Összeurópa álom− nekem Föld.
Az Eiffel-toronyba évente négy-öt millió ember látogat, kapaszkodik, liftezik föl,
közülük mintegy négymillió európai. A Société Nouvelle Exploitation de la Tour
Eiffel − az Eiffel-torony Új Gazdasági Társulata, igazgató Bernard Rocher −, a Torony 1989-ben ünnepelt századik évfordulója óta évente egy-egy gondolati témával,
kortárs művészeti bemutatóval hódol látogatóinak.
Ebben az évben a téma Európa volt. Harminc főváros ötven művészének festményei, szobrai, fotói reprezentálták a kort, a jelent; fénytérképek, geográfiai útjelzők,
a múltat, Európa nagy korszakait, a vallási, kulturális, háborús mozgásokat, történelmi változásokat 1000-től napjainkig. A diaporáma-vetítés (image-continue) fotómontázsokat mutatott „sans arrêt” Európa régi és új/régi fővárosairól: Oslo, Párizs,
Prága, Moszkva, Tallin, Riga, Vilnius, Ljubljana, Kijeven… keresztül Bukarestig,
Budapestig. Színhely: sátorgaléria 300 négyzetméter az első emeleten.
A földrajzi válogatás képzőművészeti eklekticizmusát ellensúlyozta a rendező (Marie
Claude de Marvel) nagyvonalú gesztusa, amellyel ismeretlen fiatal alkotók bemutatására vállalkozott. Az eseményről az FR3 ContinEntal című, Európára specializálódott műsora, egy teljes délelőttöt betöltő egyenes adást sugárzott történészekkel,
geográfusokkal, könyvkiadókkal és a jelenlévő művészekkel. Magyarországot a Budapesten élő Saxon Szász János festő és a Párizsban élő Visy József szobrász képviselte két-három művel.
A fizikai határ szédülete huszonévesen: „kivilágított fénytrapézokon repülnek a vágyaid”. Ami mögöttünk van, az bennünk van, ami alattunk, az az apró, pici pötty ott
lent…, az én…, azok mi… itt fent a felhők alatt, dróthálók védőgyűrűjében mégis
hozzánk ütődik a szabadság feszítő energiája. Eiffel jó mérnök. Az ész borotvaélen.
Ég és föld között karcsú vascsipkébe kapaszkodom.
Gusztáv Eiffel a XIX. század vége felé közhírré tette a XXI. századot. Persze megvolt a kontextus: Bell, Edison, Siemens, a Lumière-ek, Röntgen, Remington, Belin…
vertikálisan és horizontálisan kirajzottak.
Eiffel, aerodinamikai kísérletei, a drótnélküli távíró, a televíziós adások első lépéseit követve a Torony ma meteorológiai, csillagászati megfigyelő, stratégiai pont, kommunikációs központ, televízió- és rádióállomás, széltanulmány, szuperantenna.
Heroikus, dramatikus gesztusok ihletője, öngyilkosságok, különböző kísérletek, fogadások, filmforgatások színhelye, versek, sanzonok, festmények, fotók forrása;
René Clair, Chagall, Delaunay, El Liszickij, L. Hervé, Cocteau, Mallarmé, Leo Ferré
ihletője. „Párizs és az ő hatalmas keresztje… felülmúlja a reményeimet”.
Az Eiffel-torony Párizs város tulajdona. Bevételi forrását, létének bázisát a turisták
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adják. (Nagy volt a riadalom az Öböl-háború idején, amikor közel két hónapig egyetlen ember sem ment föl.) Állami támogatást nem kap, önfenntartó.
A Société Nouvelle Exploitation de la Tour Eiffel felelősei szeretnék elérni, hogy a
Torony a turistaparadicsomon túl nemcsak a tudomány, de a művészet centrumává
is váljon. Erre tettek kísérletet ezzel a nagyszabású rendezvénnyel is. Párizs polgárai egyelőre ellenállnak.
Párizs, 1992. április 1 − június 30.
PS.: Az idézetek Kassák Lajos „A ló meghal, a madarak kirepülnek” című verséből
származnak.
(Magyar Narancs, 1992. július 22.)

ZSENI ÖTVENNÉL IS KEVESEBB
Galerie Franka Berndt
A konstruktív művészet, az absztrakt geometria mindig is mostohagyermeke volt a
magyar művészeti közvéleménynek. Létét, jelentőségét a hatvanas, hetvenes évektől lezártnak tekintik, az egyetlen stílustiszta − sajnos, nem privát −, Józsefvárosi
Galéria működését pedig a változások előtti utolsó pillanatban lehetetlenné tette a
kultúrpolitika.
Pedig nyilvánvalóan vannak e stílusban alkotó művészek ma is. De Magyarországon
mindig csak az éppen aktuális divat a mérvadó, amely kizárólagos és kizárásos attitűddel mindent elborít.
Miközben a magyar konstruktivisták, az absztrakt geometria stílusában alkotó művészek, művészeti csoportok nemzetközi hírneve a húszas évektől napjainkig töretlen.
Nyugat-Európában a művészeti kultúrának és az erre épülő galériahálózatnak köszönhetően a különböző irányzatok békésen sorakoznak egymás mellett.
A Párizst átszövő mintegy négyszázötven galéria közül három a konstruktivizmust,
konkrét művészetet választotta, bizonyítva a képzőművészeti igény összetettségét
műkereskedői, műgyűjtői és befogadói szinten egyaránt.
Ezek közé tartozik az óriási múltú, a mai napig magyar szálakból építkező Denise
René Galéria; a friss szemléletű, önerőből kiteljesedő Lahumière Galéria és a Franka
Berndt Galéria, amelynek gyűjtőkörében előkelő részt foglal el a magyar anyag.
Étienne Beöthy életművének nagy része, Anna Beöthy-Steiner, Bortnyik Sándor,
Kádár Béla, Mattias-Teutsch János, Moholy-Nagy László, Scheiber Hugó, Péri
László művei mellett jó néhány korai és kései Kassák-festmény található itt.
A műgyűjtő, műkereskedő és galerista aktivitásokat egyaránt művelő tulajdonos házaspárral, Franka Berndt-tel és Alain Anceau-val a galéria alagsorában berendezett
lakásukban, a gyűjtemény színhelyén beszélgetünk.
Dárdai Zsuzsa ― Hogyan kerültek kapcsolatba a magyar avantgárd művészettel?
Alain Anceau ― Az édesapám, francia újságíróként 1956-ban Magyarországon dolgozott. Miután a családunk, generációk hosszú sorát követően műgyűjtő, apám a
gyűjtő szemével is körülnézett, s rátalált először Kassák Lajosra, majd sorban a többiekre. Minél többet tudott meg a húszas évek művészeti mozgalmáról, annál szenvedélyesebben göngyölítette tovább a szálakat. Később Frankával folytattuk a művek
felkutatását, hat éven át, évente tíz-húsz alkalommal fordultunk meg Budapesten.
― Miért használ múlt időt?
― Két évvel ezelőtt tettük meg az utolsó utunkat. Egyrészt, aránytalanul megugrottak az árak, másrészt, és ez a rosszabb, azt tapasztaltuk, hogy a különböző galériák
kínálatában öt műből három hamis.
― Mondana néhány konkrét példát?
― Erről nem kívánok most beszélni. Mindemellett, továbbra is a konkrét művészet,
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az absztrakt geometria mezsgyéjén maradva, több figyelmet kívánunk szentelni a
kortárs francia, illetve Franciaországban élő művészeire.
― Miért éppen ezt a stílust választották?
― A geometrikus művészet fundamentuma az ősi egyiptomi, görög művészet. Ezen
nyugszik, miközben egészen eredeti, merőben új megoldásokat keres és talál. Az
áhítat, az öröm, a derű lelkiállapotában születő művészeti döntések, a forma, a szín
a mélység, a mozgás egyensúlyválasztásai nélkülöznek minden spekulációt. Ilyen
típusú műveket alkotni vagy gyűjteni csak szerelemből lehet, a nagy haszon reménye nélkül.
― Hogyan jellemezné művész, műgyűjtő és műkereskedő kapcsolatát. Kié a főszerep?
Franka Berndt ― Természetesen a művészé. Meghatározott érdekviszonyban állnak egymással. A művész élni akar, a gyűjtő gyarapodni, a műkereskedő a kettő között közvetíteni. Egészséges esetben a műkereskedő egyben gyűjtő is.
― Jelenleg hány kortárs művész tartozik az önök galériájához?
― Tíz, életkoruk negyven és nyolcvan év között mozog. Általában negyven év fölött kezdünk el egy-egy művésszel foglalkozni, mert tapasztalataink szerint addigra
alakul ki a művészi személyiség. Alkotóink között található, többek között Carmelo
Arden Quin, Albert Ayme, Cesar Sofone, de a magyar származású Konok Tamás is.
― Milyen szempontok szerint választanak?
― Nagyon kevés igazán érdekes művész van napjainkban, miközben millió és millió képzeli magát annak. Hozzánk havonta tizenöt-húsz dossziét hoznak, majdnem
minden napra jut egy, ez évi kétszázötven dosszié. Párizsban négyszázötven galéria
van, ha kéthavonta bemutatnak egy-egy alkotót, az egy évben kettőezer hétszáz művész! Őrület! Miközben, érzésem szerint az egész világon ezer igazán jó művésznél
nincs több. Ennek is, körülbelül a fele nagyon jó, de zseni ötvennél is kevesebb. Nagyon nehéz választani. A megérzés, az intuíció sokat segít, de egy-két év múlva az
is kiderülhet, hogy tévedtünk, csupán impresszió volt. Általában a divat ellenében a
minőség, az intellektus és a kisugárzás együttes hatására alapozva döntünk.
― Milyen a kapcsolatuk a Párizsi Magyar Intézettel?
― Nem jó. A kommunista rezsim idején folyamatos volt az együttműködés. Műveket kértek kölcsön, több kiállítás szervezését, plakátok, katalógusok, meghívók
szponzorálását vállaltuk, a megnyitóinkon rendszeresen megjelent a nagykövet vagy
a kulturális attasé. Megbecsülték azt a munkát, amelyet a magyar avantgárd művészek népszerűsítéséért 1984, a galéria megnyitása óta Franciaországban egyedüliként folytattunk. Az új rezsim számára úgy látszik, ez nem jelent értéket. Hiába
küldjük az információs anyagokat, a meghívókat, katalógusokat, a válasz néma
csönd.
― Lehet, hogy nem kedvelik a konstruktivizmust, az absztrakt geometriát?
― Lehet.
(Magyar Narancs, 1992. szeptember 10.)
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NEM EGYFORMÁN FÚJJA A ZÁSZLÓKAT A SZÉL!
Fluxus zászlók a Liszt Ferenc téren
Beszélgetés Galántai Györggyel
Két szerzetes beszélget egy zászlóról: „Lobog a zászló” − mondja az egyik, „Fúj a
szél” − mondja a másik. Ekkor ér oda a hatodik pátriárka, s ezt hallva így szól: „Nem
a szél, nem is a zászló, a szellem lobog”. (Mu-Mon, Ken Friedman és Galántai
György (fel)olvasatában).
Az Artpool Művészeti Központ a Budapesti Őszi Fesztivál felkérésére Fluxus zászlók címmel kiállítást rendezett a Liszt Ferenc téren. A rendezés napján beszélgetünk
Galántai Györggyel az intézmény igazgatójával. Körülöttünk utcazaj. A nép aggódik, a gyerekek örülnek. „Nézze, mit raknak ki!”; „Mit”? „Hát tudom én azt?”; „A
propaganda majd csak segít rajtunk!”; „Most már kint leszünk a vízből?”; „Figyeld,
kabátot akasztanak föl, tök jó!”; A legtöbb megbotránkozást Tóth Endre: „Örülök,
hogy itt lóghatok!” című műve váltotta ki. A fantázia gúzsban, a gondolat szabad
szárnyalása, a „szellem lobogása” pozitív asszociációk, feloldatlan félelemgörcsök
falába ütközik. Open World − Nyitott világ.
Dárdai Zsuzsa ― Miért éppen fluxus zászlók?
Galántai György ― Ebben az évben ünnepeljük a fluxus művészeti mozgalom harmincadik évfordulóját, s mivel fluxus zászló kiállítás eddig még nem volt a világon,
gondoltam, ideje megcsinálni, ha már itt van ez a jó kis tér. Tizennyolc országból
negyvenegy művész küldte el postán zászlóját Amerikától Japánon, Koreán, Kanadán, Anglián, Franciaországon, Lengyelországon át Szlovákiáig. Sajnos a meghívott négy magyar művész közül senki sem küldött anyagot. Magyarországot én
képviselem egyedül.
― Pontosabban mi a fluxus, lehet definiálni?
― Sokan, sokféleképpen fogalmazzák meg. A fluxus teljes szabadságot ad az alkotóknak, nem hagyja, hogy betokozódjanak. Tizenkét kulcsprobléma van, amelyeket
a fluxus alapgondolatainak nevezünk. (Dick Higgins 1981-ben kilencet sorolt fel,
Ken Friedman a listát később hárommal bővítette). Említek néhányat: Egyetlen világban élünk; A legfontosabb kérdésekben nincsenek országhatárok; A művészet és
az élet egy; Mindenki művész; A művészeti formák átjárhatók; A véletlen a kötelékek áthágásának útja; Experimentalizmus; Kutatás-irányultság; Bálványrombolás;
Játékosság; Szabad asszociációk; Muzikalitás, Mindenki lehet zenész, és minden
lehet zene. Híres fluxus-művészek például Joseph Beuys, Robert Filliu, Daniel
Spoerri, La Monte Young, John Lennon, Yoko Ono, John Cage. Sajnos egyre több a
halott.
― Az Artpool valamennyi gyűjteménye a networkről, a hálózatról szól. A szabadtéri
zászló-kiállításhoz kötődik beltéri bemutató is?
― Négy kapcsolatművészeti kiállítás látható a Commonpress és a Doc(k)s network
folyóiratok; a művészesernyő témára beérkezett képeslap-kollekció; network bélyeglapok, valamint a Network Világkongresszus alkalmából megrendezett fax-akció
anyaga.
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― Úgy tudom az Artpoolban található a világ legnagyobb művészbélyeg múzeuma.

MÁRTA PANASZA

― Igen. Ketten, Michael Bidner és én voltunk a legaktívabbak ezen a területen…,
és Bidner, mielőtt 1988-ban AIDS-ben meghalt, ránk hagyományozta a gyűjteményét.

Egy ajándék szobor kálváriája

― A hálózat, a kapcsolatművészeti tevékenység lényege a közös munka. Hiszel a közösségben?

Marta Pan magyar származású francia szobrászművész. Köztéri szobrai, építészeti
egységei (szökőkutak, metróállomások, városrészek) Franciaországban és Európa
más országaiban, az Egyesült Államokban és Japánban egyaránt fellelhetők, Párizs,
Brest, Duisburg, Otterlo, Hakone, Tokió, New York, Piestany parkjait, tavait, kertjeit, utcáit díszítik. Racionalizmus és líra, építészeti gondolatok és organikus formák, tisztaság és egyszerűség jellemzi alkotásait, amelyek a metropolisok humanizálásának példái. Első nagyszabású budapesti retrospektív kiállítására 1991. májusában került sor a Műcsarnokban. Ebből az alkalomból a francia kulturális kormányzat és személy szerint Jacques Lang kulturális miniszter, a kiállítás fővédnöke,
Magyarországnak ajándékozta Marta Pan „Duna” című művét, amely immár másfél éve várja Bretagne-ban, hogy végleges helyére kerüljön.

― Hiszek. A művészekre a múzeumok, galériák rótták a kötelező egyedüllétet. Azt
hirdetvén, a művészi zseni, a tehetség csak így tud működni. Egy nagy frászt! Az
egész világ hálózatban működik, a nagypolitika egy vállalat, de az egyes ember élete
is. Ha nincs, hálózat, nem indulnak be a dolgok. Ifjú korukban a művészek ezt még
nagyon jól érzik, ezért csapódnak a különféle csoportokhoz, így tudnak mozgásba
lendülni. Később kiválnak és elmagányosodnak. Pedig a hálózat megmaradhat egy
egész életre, sőt fejleszthető, és akkor aztán igazán jó dolgok történnek.
A fluxus lehetősége túlmutat a művészeten. Olyan új kultúrát teremt, amely átjárja
az egész világot, és a történelem részévé válik. A fluxus fórum, baráti kör, közösség.
EPILÓGUS: Szeptember 29-én esett az eső. A Liszt Ferenc téren hajléktalanok éjszakáznak. Guy Bleus 150×100 centiméteres selyemszerű munkáját, amely az Európai Közösség kék alapon, köralakban arany csillagos zászlójából készült, és egy
műanyag katonakabát volt hozzáfűzve, valaki eltulajdonította, valószínűleg praktikus okokból. A mű a fluxus szellemiségéhez méltóan, a művészetből visszajutott az
életbe.

Dárdai Zsuzsa ― Ön Budapesten született értelmiségi családban, huszonnégy évesen Franciaországban telepedett le, férje francia. Magyarnak vagy franciának érzi
magát?
Marta Pan ― Már negyven éve élek Franciaországban, csoda lenne, ha magyarnak
érezném magam. Francia szobrász vagyok, hozzátartozom az itteni kulturális élethez, a franciákat reprezentálom külföldön, még Magyarországon is.
― Milyen élettörténések hatottak intellektuális fejlődésére?
― Amikor Párizsba érkeztem, mindent elölről kellett kezdenem, újratanultam a szakmát. Brançusi, Le Corbusier, Léger személyesen hatott rám, és persze a férjem,
André Wogenski építész is, Le Corbusier tanítványa. Ezek a találkozások megváltoztattak. Férjemtől például megtanultam úgy rajzolni, mint az építészek, s emiatt a
városépítészeti megfogalmazások szerves részévé válhattak szobrászati elképzeléseimnek.

(Magyar Narancs 1992. október 15.)

― És ha történetesen Béjart lett volna André? Vajon milyen szobrok készülnének?
― Lehet, hogy mozognának, Béjart hatására tényleg megmozdítottam a szobrokat.
Két balettjében fel is használt belőlük egy-kettőt „szereplőként”.
― Műveit absztrakt, geometrikus, kinetikus stílusjegyekkel definiálják, érvényesnek
tartja ezeket a kategóriákat?
― Én erre sosem gondolok, amikor dolgozom, inkább csak a kritikákból tudom,
hova sorolnak. Az mindenesetre biztos, hogy a geometria és az organikus formák
között keresem a megoldásokat.
― Fa, poliészter, beton, bronz, alumínium, krómacél, plexi… szobrai a legkülönfélébb anyagokból készülnek. Milyen motiváció szerint dönt valamely anyag mellett?
― A terv és az anyag szorosan összetartozik, de a terv a meghatározó, az választ
anyagot magának. Legtöbbször rozsdamentes acélt és gránitot használok, az úszó
szobrok esetében − amelyek úgy vannak megépítve, mint egy hajó −, poliészterrel
dolgozom.
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― A választott anyag szépsége sok esetben jól leplezi a gondolatnélküliséget; elsősorban a plexire gondolok, amivel ön is gyakran dolgozik. Hogyan kerüli el ezt a
csapdát?
―A plexiben nem az érdekel amit tükröz, hanem ami benne van: a szobor. A külső
forma elsősorban térként funkcionál. A tükrözést természetesen el kell fogadnom,
ugyanúgy, mint a nap fényét, az eső hatását a kint álló szobrok esetében, vagy a világítást és a szél játékát az úszó szobroknál. A természet, a környezet beleavatkozik,
beletartozik a művek életébe.
― Szobrai nagy részében tehát az építészeti tér, a természeti elemek és az ember
hármasa munkálkodik…

― Alkalmat arra, hogy megrendelést kapjak, és újabb mű születhessen.
― Párizs egyik elővárosában él és dolgozik, állandó kapcsolatban a természettel.
Hogyan barátkozott meg az elmúlás tényével, a halállal?
― Ez is nagyon közel áll Japánhoz. Nincs olyan Japánból érkező, akár hivatalos üzleti levél, ami első soraiban ne az évszakról szólna. Nekem is itt ez a nagy kert, valóban figyelemmel kísérhetem az évszakok váltakozását, a természet csodáit,
formáit, hangjait, persze, hogy gondolok az elmúlásra, nagyon komolyan veszem,
szeretném, ha maradna utánam valami.
― Tovább élni a művekben, szobrokban… és nem a gyermekekben. Teljes értékű
életet lehet élni az anyaság élménye nélkül?

― Ebben a hármasban mindig fölvetődik a kérdés, vajon mire van szükség? Folytatásra, amikor nem lehet tudni, hol kezdődik a szobor és hol az épület? Vagy ellentmondásra, kontrapunktra? Ez szintén egy lehetséges válasz.

― Nem tudom, teljes értékű életet élek-e, úgy tűnik, igen, bár az is lehet, hogy tévedek, de nem sajnálom.

― A művész feladatköréhez mi minden tartozik az alkotáson kívül?

― A feminista mozgalom soha nem állt közel önhöz?

― Ma délelőtt például megírtam három levelet, lebonyolítottam öt telefont, kaptam
vagy négy faxot, és ez mind összefüggött a munkámmal, még ha nem is a legkellemesebb része. Mert a legizgalmasabb a kezdet, amikor elindul a gondolat, aminek
formát kell találnom. Néha hetekig eltart, vagy tovább, néha pár perc alatt megvan…
valahol csenget. Nagyon sokféle hamis csengés is van, ezekre nem szabad válaszolni. A munka végső fázisát, a különböző méretű makettek elkészítése után, pontos tervek alapján szakemberek végzik.

― De igen, jöttek hozzám, kapcsolatba akartak lépni velem, meginterjúvoltak egy
könyvben, én voltam az egyetlen, aki azt mondtam, nekem sosem jelentett gondot,
hogy nő vagyok, miközben mindenki panaszkodott. Azóta békén hagynak.
― Milyen tervei vannak a jövő évre?
― Öt múzeumban lesz vándorkiállításom Japánban, több munkám is van, amit be
kell fejeznem, és remélem, Budapesten is helyére kerül végre a „Duna” című szobrom.

― Posztmodern korban élünk, hozott ez ön szerint valami újat, „fejlődést” a művészetben?
― Én azt hiszem, amit posztmodernnek neveznek, az már a múlt, csak egy divat
volt. Hál’istennek az építészetben ezen már túlestünk, bár elég sok szörnyűséget alkottak a nevében, ezek az épületek a városok szégyenei. A múlt értékei viszont, amire
bizton támaszkodhatunk, örökérvényűek, jöhetnek Egyiptomból, Indiából, Japánból
vagy a román kori építészetből. Kinek-kinek érzékenysége szerint.
― A világ több fővárosában, városában állnak a szobrai, építészeti egységei. Van
olyan ország, amelyhez különösen vonzódik?
― Igen, Japánhoz, és ez a vonzódás kölcsönös. Már a tizenkettedik szobromat állítják fel Japánban, és további megbízások várnak rám.
― Mi a véleménye az állami megbízások és a művészet szabadságának viszonyáról?
― Franciaországban az állami megbízás nem szab korlátot. Van egy budget, amit
nem lehet átlépni, egyébként a kulturális minisztérium teljes szabadságot ad a munka
kivitelezésében.
― A kiírt pályázatok elnyerésében milyen szerepe van a személyes kapcsolatoknak?
― Nem tudok jól válaszolni, nem tudom pontosan, mi történik rajtam kívül. Azt hiszem, szükség van a személyes, jó kapcsolatokra, mert különben nem ismerik az
embert, de csak baráti alapon nemigen jutnak a művészek megbízásokhoz.
― Nemzetközileg ismert, elismert művész. Mit jelent önnek a siker, a hírnév?
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***
De, hát hol akadt el a szobor-ügy?
Pascal Vagogne, a francia követség első titkára, sajtóattaséja szerint a helyszín, az engedélyezés és a finanszírozás útvesztőiben.
Többszöri nekifutás után, most úgy tűnik, végre mindenki számára elfogadható helyszínt találtak az óbudai termálszálló kertjében, az engedélyezés folyamatban van, a
finanszírozásra pedig közös megoldást keresnek. „Normális körülmények között,
aki az ajándékot kapja − esetünkben az állam −, állítja föl a szobrot, de tekintettel
Magyarország jelenlegi gazdasági helyzetére, a francia fél hajlandó fedezni a felállítás költségeinek egy részét. Nagyon fontos lenne, hogy még a márciusi választások
előtt felavatásra kerüljön a szobor, amely jól reprezentálná a magyar-francia kapcsolatok alakulását ebben a periódusban. Jacques Lang miniszter úr is jelen lehetne
az avató ünnepségen. Reméljük sikerül. A francia kulturális minisztérium ügyintézője már négy alkalommal jött ide a szobor miatt ”.
Házi Katalin, a Thermal Hotel Aquincum PR-menedzsere nem érti, miért állt le ismét
az ügyintézés. Ők már a nyár folyamán megtették a szándéknyilatkozatot, amelyben
vállalták, fogadják a szobrot. Ezt követően igazolniuk kellett, hogy a szálloda udvara
magántulajdon. Megtették. A tulajdonlap másolatát elküldték a Fővárosi Önkormányzathoz, azóta néma csend. „Ha megtud valamit, legyen szíves nekem is mondja
el, hívjon fel!”
Szilágyi András, a Budapest Galéria műszaki ügyvezetője elmondta: ebben a kérdésben nem a galéria dönt, ők a fővárostól kapott instrukcióknak megfelelően teszik
a dolgukat, ami ebben az esetben a műszaki felállítás levezetése. A kapott informá-
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ciók és a művész által kiválasztott szakembergárda segítségével garantálható a szobor felállítása, akár télen is, ha csak időjárási katasztrófa nem áll be.

kormányzat visszavonja az ajándékozás tényét. Elképzelhető, hogy márciusig nem
kerül helyére az alkotás?

― A Fővárosi Önkormányzat kulturális ügyosztályán dr. Huszár János ügyosztályvezetővel és Szolnoki Vera ügyintézővel beszéltem.

Huszár ― Elképzelhető. Sajnos a demokrácia időigényes dolog. És ezt mi is most
tanuljuk valamennyien az országban.

Huszár János ― Kezdjük az elején. Azt kell tudni a dologról, hogy Marta Pan ajándékozott a fővárosnak egy plasztikát, a főváros kifejezte fogadókészségét, és fölajánlott a művésznőnek néhány helyszínt. A művésznő ezeket nem találta megfelelőnek, másikat keresett, Azt akarta, hogy a szobor a Lánchíd pesti hídfőjéhez kerüljön, de ez a hely városképi, közlekedési és sok más szempontból ilyen nagyméretű szobor fogadására nem alkalmas. Az eredeti helyszín, a felépült új Francia
Intézet melletti terület műszaki okok miatt nem jöhetett számításba. Amikor nagy nehezen megszületett az első közös megállapodás a IX. kerületi Nehru partról, kiderült,
a területet a kerület nem adhatja oda erre a célra, mert területfejlesztési elképzeléseivel ütközik. Ezek után holtpontra jutott a dolog, mígnem Marta Pan újra eljött
helyszínt keresni.

Szolnoki ― Tavaly decembertől mostanáig semmi másról nem volt szó, mint szobrokról. Szobrokat döntöttünk, szobrokat állítottunk, ide helyeztük, oda helyeztük
őket, elmondtuk Marta Pannak is, hogy szoborügyben milyen neuralgikus helyzet
van az összes kerületben, egyszerűbb lett volna, ha egy kicsit később kerül sor a szobor fogadására.

Szolnoki Vera ― A szobor öt méter magas, és az alapterülete is óriási: ötször négy
méter. Nemcsak városképileg, de a közművek szempontjából sem mindegy, hova
kerül. Van egy érvényes közgyűlési határozat arról, hogy a Pala utcában, a Francia
Intézet követlen közelében lesz fölállítva, de ott olyan vezetékrendszer húzódik,
amelynek javítását − meghibásodás esetén − a szobor akadályozná. Most nyár végén
végre megállapodtunk tehát Marta Pannal, a francia kulturális minisztériummal, a
Thermal Hotel igazgatójával, tehát az összes érintett féllel, hogy a Duna szobrot a
szálloda parkjában helyezzük el. Most arra várunk, hogy a Pala utcát megjelölő érvényes közgyűlési határozatot visszavonassuk.

Huszár ― Ami ebben az ügyben rajtunk múlik, azt megtesszük januárban. A hivatal a maga munkáját elvégzi. A képviselőknek, bizottságoknak, és a közgyűlésnek
szuverén joga eldönteni, hogy a felállításhoz szükséges egymillió forintot megszavazzák-e vagy sem. Ezt a menetet le kell játszani. Ha nem október végén születik
döntés, talán már állna a szobor.
UTÓIRAT: a „Duna” soha nem került felállításra Budapesten. A hosszas huzavona
oda vezetett, hogy a szobrot Grenoble városa kapta meg.
(Magyar Narancs, 1992. december 17.)

Huszár ― Marta Pan az első elutasító válasz után, csak októberben fogadta el a helyszínt.
Szolnoki ― És közben tisztázni kellett a telek statusát is. Attól, hogy ez magánterület, még minősülhetne köztérnek is. Ezt jogilag megvizsgálták, bebizonyosodott,
hogy igazoltan magántelekről van szó, nincs szükség semmilyen egyéb engedélyre.
Ehhez azonban idő kellett.
― Tehát a harmadik kerületi polgármesteri hivatalnak ehhez most semmi köze?
Huszár ― A polgármesteri hivatal beleegyezését adta…
Szolnoki ― Jog szerint semmi köze hozzá, de a főépítésszel egyeztetnünk kell, erre
ebben a hónapban kerül sor.
― Van a dolognak pénzügyi vonzata is?
Szolnoki ― A szobor fölállításához szükséges költséget a kulturális bizottságnak, illetve a közgyűlésnek meg kell szavaznia, szintén decemberben.
Huszár ― …és a közgyűlés elé kerülhet, ha már tudjuk milyen forrásokra számíthatunk.
― Szeretnék valamit pontosítani. Ezt a szobrot nem Marta Pan szobrász ajándékozta Magyarországnak, hanem a francia kulturális minisztérium. Akár a művész,
akár más hibája miatt, az ajándékozás óta már eltelt másfél év, és a szobor még mindig nem áll. Márciusban, Franciaországban választások lesznek, nem valószínű,
hogy Jacques Lang marad a kulturális miniszter. Még az is lehet, hogy a következő
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SETTENKEDŐ ÉKSZEREK

BELÉPÉS CSAK PAPUCSBAN!

Kisugárzások ― osztrák ékszerek
Fűrészelt, szegecselt, forrasztott tarajfejdísz, hajtogatható nyakbavaló, hegesztett
acél- és rézkarikák, golyóscsapágy-kitűző, hajpántlemezek, színes diódákkal teletűzdelt vibráló, elektromos brossok, műanyag-, alumínium-, acéldrót-gyűrűk, acél érdemjelek, kitüntetések, injekcióstű-nyakék.
Táncoló fülek, Ötszörötgyűrűötkézre, Settenkedő Tüdőcske melltűk. Fából, kőből,
porcelánból, üvegből, plexiből, műanyagból, szövetből, selyemből, méhviaszból létrehozott ékszertárgyak, absztrakt, kinetikus formák Alsó-Ausztriából, a Kisugárzások − Bécsi ékszer 1936−1991 című vándorkiállításon, az N. Ö. − Art − Al AlsóAusztriai Művészet és Kulturális Társaság − az osztrák kortárs művészet legfontosabb mozgatórugója − rendezésében.
A kiállított anyag a Bécsi Iparművészeti Főiskola gyűjteményéből, Eugen Mayer és
Franz Hagenhauer művészképző osztályainak alkotásaiból tevődik össze és egy −
1936-tól napjainkig tartó − fejlődési vonulatot mutat be.
A művészi megformálás magas igénye és a tudatosan megválasztott szokatlan alapanyagok mellett az ékszerfogalom radikális újraértelmezése, az ékszert viselő személyt és környezetét provokáló felhang jellemzi az ötletektől hemzsegő; játékos,
bizarr gyűjteményt.
Iparművészeti Múzeum, 1992. november 21 − 1993. január 31.
(Magyar Narancs, 1992. december 17.)

A Selyem utca, Nyíregyháza legrégebbi utcáinak egyike, a Mária Terézia idején meghonosított selyemhernyó-tenyésztésről kapta nevét. A „Sivatag hajója” (Megyei Művelődési Központ) mellett található a város képzőművészeti életének barátságos és
egyetlen fészke, a Városi Galéria. Háromszintes homlokzat díszes rózsaablakkal,
szamárhátas ívű nagykapu, finom kék-fehér színezés. Az egykoron gazdasági és irodai funkciókat betöltő épületet ifjabb Smilák István tervezte az első világháború
után. A később lepusztult „bagolyvár” felújítása a nyolcvanas évek végére fejeződött
be, Kulcsár Attila posztmodern elképzelései szerint.
A galéria 1989-ben kezdte meg működését. Harmadik emeletén található a világviszonylatban is jelentős, ezerhatvanhárom darabból álló kortárs érem- és kisplasztikai gyűjtemény, a Sóstói Nemzetközi Éremművészeti Alkotótelep kollekciója. A
földszinten és az emeleti termekben évi tizennégy-tizenöt kiállítást rendeznek.
A galéria fő profilját jelentő kortárs képzőművészet mellett, folyamatosan sor kerül
múzeumi gyűjtemények (Zsolnay kerámiák, Vasarely grafikák, orosz ikonok);
életmű-kiállítások (Barcsay Jenő, Márffy Ödön, André Kertész, Thomas Antal); helyi
képzőművészek, művészeti iskolák (Normantas Paulis, művészeti szakközépiskolák, tanárképző), művésztelepek (Iserlohni-, Körmöncbányai-, Hajdúsági- művésztelep) bemutatására is.
Bár a város az ország keleti csücskében fekszik, a képzőművészeti aktualitások iránt
érdeklődő polgárok nem maradnak le semmiről. A galéria esetenként megelőzve a
fővárost (például a VIII. Esztergomi Fotóbiennálé, Színezett fotográfiák, 1992. november-december), egészséges ösztönnel közvetíti mind a Nyugatról, illetve a főváros irányából, mind a szomszéd területekről (Felvidék, Erdély, Kárpátalja) érkező
képzőművészeti értékeket.
1993-ban, az évadnyitó Drozsnyik István festőművész posztmodern székszobrainak
és egyedi grafikáinak tárlatát követően többek között marosvásárhelyi képzőművészek, Vasilescu műgyűjtő, Szántó Piroska, az Uharszké Hradistei (Morva-Csehország) művésztelep mutatkoznak be.
Télen belépés csak papucsban!
Nyíregyháza, Városi Galéria, Selyem utca 12.
(Magyar Narancs, 1993. január 21.)
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AHOL KETYEG A LÉLEK, MINT AZ ÓRA
Pszichiátriai Képtár-Múzeum
Én skizofrén vagyok − mondta halkan a fiú, elmosolyodott, és egy papírlapot nyújtott felém: „Egynek vagy kettőnek lenni?”
A pszichopatologikus művészet párizsi Szent Anna Kórházban 1950-ben megrendezett nemzetközi kiállításán a kritikusok elcsodálkoztak a primitív, naiv, szürreális
és gyermekművészetre jellemző képek láttán. Ismétlések, sztereotípiák, manierizmus, szimbolizmus, autizmus, szimmetria. És valami sajátos racionalizmus: „az őrült
mindenét elvesztette, kivéve az eszét”.
Az „őrült” a létezés határairól mit sem sejtve, a kozmosz végtelen világában, a belső
táj rejtelmeiben él. Ahova a szürrealisták csak kényszeríthetik magukat. Cheval, a
postás, levélhordás közben gyűjtötte össze azokat a köveket, amelyekből eszményi
palotáját felépítette. Raymond Isidore, aki Chartres temetőjét söprögette, egész környezetét edénytöredékek mozaikjával díszítette. „Úgy végeztem a munkámat, mintha
valami szellem vezérelt volna, valami, ami parancsol nekem, megmondja, hogyan
csináljam, és ha ez már jól bevésődik az agyamba, akkor elárasztja egész valómat,
behatol a kezembe, az ujjaimba és munkára serkent.”
Csontváry magától értetődő természetességgel táviratozott a kabinetirodának Ferenc
József náthájának hírére. „A királyt a napra kitenni. Stop.” Közben André Breton és
Paul Éluard az általános agylágyulás színlelésével kísérleteztek.
***
A Heidelbergi Klinikán a század elejétől tudományos megalapozottsággal gyűjtik a
lelkibetegek rajzait, festményeit, tárgyait. Később Európa-szerte alakultak hasonló
kollekciók, egyik leghíresebb a lausanne-i Museé de Brut.
Magyarországon a Dr. Selig Árpád által az 1920-as években elindított gyűjtőmunkát folytatva, hosszas viszontagság után 1988-ban nyílt meg az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben a Pszichiátriai Képtár-Múzeum. Orvosi, művészeti és
kultúrtörténeti jelentősége miatt a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 1990-ben
védetté nyilvánította a gyűjteményt.
Az apró múzeum két termének falait festmények és grafikák borítják.
A művészetterápia eredményeként időről időre gyarapodó képzőművészeti anyag,
mintegy 130 kép retrospektív tárlatán időrendben haladtunk. Megbetegedett festők,
mint például Nemes Lampért József, Zórád Géza, Pál István, és naiv, szürreális vagy
expresszionista művésszé avanzsált földművelő, mérnök, jogász, orvostanhallgató,
takarítónő, zenész, agronómus betegek alkotásait szemléljük. Kényszerzubbonyba
bújtatott alkoholista hallucinációk hatása alatt vadállatokkal viaskodik. A B folyosón
közönyösen, egykedvűen üldögélő férfiak merednek egymásra. Egyikük a homlokát
falnak szegezi, kataton stupor. Lángoló, vérző, töviskoszorús szív, marslakók, tengeralattjárók, a román királynő téli és nyári koronája, kakas és tyúk, koponyában
fészkelő házikó. Önarcképek, betegtársak portréi. Az alkotók 70 százaléka skizofrén.
„Minden elsuhan és tovafolyik.” A szorongás, a félelem, a nyomasztó fantáziák világát Muki bácsi, a bohém, alkoholkedvelő Schwartz N. szatirikus humoros képregénye (!) oldja.
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A címekben verbális és képi üzenetek. A világ kettősségének illúziós, allegorikus
ábrázolása; Mária Terézia titka, vagy a véres víz és szétrobbant koponyám; A halál;
Kalapos, asztrálember sziklák között; Lovag Sediánszky Félix Lajos Corvett-kapitány; 55 év előtti menyasszonyom, nővérem, nagynéném; Szeretőim; Fantasztikus
kottaképek, épület romokra komponálva; Női hercegprímás és női pápa kopoltyúkkal és szárnyakkal; Pia Pál korisme: Delírium Tremens...
Az üveges vitrinekben a Lipóton kezelt híres személyiségek, Madách Borbála,
Nemes Lampért József, Nizsinszkij kórrajza, Báthory Erzsébet perének kihallgatási
jegyzőkönyve, grafológiai gyűjtemény.
1939. január 28-án kelt elmeorvosi szakvélemény Szálasi Ferenc elmeállapotáról.
„A cél és követelések” 1935-ben megjelent, 16 oldalas kiáltványa alapján: skizofrén
elmetünetek sokasága.
A támadás és öngyilkosságra szolgáló eszközök mellett a régmúltat idézi a múzeumi
tárggyá lefokozott kényszerzubbony is. A múzeum berendezését a két beteg által, az
1890-es években készített dúsan faragott garnitúra: székek, márványasztal, trónus
fogasfal adják. „A lélek alighanem mindent élővé változtat át.”
Pszichiátriai Képtár-Múzeum − Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
Budapest, II. kerület, Hűvösvölgyi út 116.
Nyitva szerdánként 10−13 óráig.
***
Országos Őrintézet, közőrülde felállításáról már 1791-ben, II. József uralkodása idején szó
esett, de csak 1860-ban került sor a megvalósítására. A mintegy 80 év alatt 69 holdon felépült
romantikus stílusú palota, a bécsi illetve a prágai elmegyógyintézet mintájára készült. 1868.
december 6-án „adatott át kitűzött áldásos céljának”.
Nevét a telek egykori tulajdonosáról, Göb Lipót budai molnárról kapta. Az intézetet eredetileg
800 beteg befogadására tervezték, de költséghiány miatt 500-ra építették meg. Az első beteget
a törzstkönyv adatai szerint M.F.-et, szerzett butaság, M.A.-t, idült dühösség, W-J.-ét, időszaki
izgatottság, A.M.-et búskomorság, B.S.-t zavarodottság miatt vették fel. A férfi és női osztályokon külön-külön 30-32 cella − mai elnevezésén izoláló − készült dühöngő elmebetegek részére. A cellákban lámpa nem volt, ablak is csupán szellőzés céljára. Ez a cellarendszer 1906-ig
funkcionált. A betegek gyógykezelésére ópiumot és ennek derivátumait, valamint brómkészítményeket használtak. Más hipnotikumot csak a későbbi években gyártottak. A fürdőket többnyire csak tisztasági célból vették igénybe. Fő törekvés a nyugtalan betegek megfékezése,
ártalmatlanná tétele volt, amit kényszerzubbony használattal és cellába zárással értek el.
Az intézet számos értékes szakembert vonzott. Pándy Kálmán itt fedezte fel a róla elnevezett
kolloid-reakciót. Havas Gyula a pszichiátria és a festőművészet egymásra hatását tanulmányozta, és itt nyert munkájához lehetőséget az 1960-as évektől, Mérei Ferenc is.
1945-ben az épületet kiürítették és katonai célokra használták 1946-ig. Országos intézetté
való átalakítása 1952-ben kezdődött. Ma az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet
csakúgy, mint a régi időkben az ország legnagyobb elmegyógyintézete. Jelenleg 1000 körüli
a betegállomány, 118 orvos, 62 pszichológus, 320 nővér, ápoló, 132 asszisztens, 441 gazdasági, műszaki, takarító személyzet dolgozik itt.

(Magyar Narancs, 1993. február 18.)
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A SEMMIBŐL NEM LESZ SEMMI
Budapest Art Expo ’93
Ismerek egy francia festőt, a neve Albert Ayme, aki műtermében begubózva, megszállottként dolgozik, több mint negyven éve. Nem menedzseli magát, ritkán állít
ki, nem ad el képet. A hivatalos művésztársadalom nehezen fogadja be, mégis körülötte a világ. Matematikusok, zeneszerzők, filozófusok, írók, költők és tanítványok zarándokolnak hozzá. Tavaly Párizsban, túl a hetvenen, egy időben nyílt életmű
kiállítása a L’École des Beaux-Arts-on és a Franka Berndt Galériában. Ma versenyeznek képeiért a galériák, elméleti tanulmányaiért a kiadók. Nekem ő a csúcs, a
hiteles művész.
Pedig azt mondják, a művészetnek, a művészeknek is kell cégér, csinnadratta, felhajtás.
Art Fair van Frankfurtban, Kölnben, Hamburgban, Bázelben, Párizsban és immár
Budapesten is.
A Budapest Art Expo három évvel ezelőtt néhány művészettörténész és képzőművész
közös akaratából (Beke László, Gergely Mariann, Johan van Dam, Jerger Krisztina,
Keserű Ilona, Csanádi Dániel) kelt életre. A kőbányai Szállás utca raktárhelyisége,
majd a Közgáz patinás aulája után, március 18-án a Hungexpo területén nyílik a
nemzetközi képzőművészeti találkozó.
Dárdai Zsuzsa ― Induláskor, ’91 eufórikus hangulatában a kelet-európai művészek
felé nyitó fórum ma már a nyugati galériák előtt is kitárja kapuit.
Marika Marghescu (Galerie Marika Marghescu, Hannover) − A galériámban három
fő vonalat viszek. Foglalkozom nemzetközi nagykapacitásokkal, mint például Tapias, Miro vagy Alechinsky; a közvetlen környezetemben élő alsó-szászországi művészekkel és néhány magyar alkotóval, mint Bér János, Hollán Sándor és Anna
Márk, akiket ’56 után, miután elhagytam az országot, ismertem meg.
Mielőtt Simon Hantai visszavonult volna, az ő műveit is kiállítottam. A kölni vásáron szoktam részt venni. Budapestre úgy kerültem, hogy meghívtak.
― Mi a véleménye a műkereskedelmi vásárokról?
Marika Marghescu ― Őszintén remélem, hogy egyszer bedöglenek. Meggyőződésem, hogy a művészetet megismerni csak intim, intenzív miliőben lehet. A vásárok
viszont börzék, ahol nevekkel kereskednek. Azt hiszem, a sajtó kényszerít rá bennünket, mert a médiumok csak azt veszik tudomásul, ami mamut. Legyen ez egy tökéletes kamarazene, vagy egy sok szeretettel, műértéssel, hosszú előkészítéssel, nagy
anyagi befektetéssel rendezett stúdió-kiállítás, a médiumok nem jönnek el. Ennek ellenére részt veszek én is a különböző vásárokon, mert ha azt akarom, hogy a galériámat, a művészeimet elismerjék, bizonyos fokig úszni kell az árral. Ez egy finom
játék, megérezni, mennyire mehet el az ember anélkül, hogy eladná magát. Itt Budapesten szeretném egy kicsit megismerni az embereket, a kortárs magyar művészetet. Ezért jöttem el, de nagyon remélem azt is, hogy valamit el fogok adni.
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― A budapesti székhelyű Roczkov Galéria, amely Mirolad Kristić festőművész háttérbázisaként eddig mindkét alkalommal részt vett az art expón, idén távol maradt.
Hermina Roczkov ― Én a szervezésben látom a problémát. A szellemi tőkének,
amit a Budapest Art Expo Alapítvány képvisel, párosulnia kellene egy profi menedzsment teammel. Nem hiszem, hogy az értékes, ámde másfajta gondolkodású
művészettörténészek, a kuratórium tagjai alkalmasak lennének erre. Ha a galériák
számára hirdetik meg a vásárt, a galeristákat is be kellene vonni, mint ahogy ez szerte
a világon így megy. A madridi art expo katalógusát nézegettem a minap, a rendezvény legfőbb támogatója személyesen János király, és sok-sok jó nevű bank. A feladatokat ki kellene osztani egymás között, és mindenkinek azt kéne csinálnia, amihez
ért, ez így csak gittegylet.
― Más megközelítésben, az újjáéledő NA−NE Galéria is ellenáll.
Bachman Gábor, művészeti vezető ― Nekem az a problémám az Art Expóval, hogy
a középszintet lövi be, nem megy egy centivel se lejjebb a proliig, se feljebb az úgynevezett nagy művészet felé.
Így nem lehet bekapcsolódni a nemzetközi körforgásba. Ha ez a dolog nem tud megmozdulni, az nem a jó szándékú szervezőkön, nem a politikai akaraton és nem a
pénzügyön múlik, hanem a letett anyag kvalitásán. Lesz kis New York-i Andy Warhol harmadlagos vonal. Beuys hetedlegesben, tényleg lesz minden, de ez a minden,
semmi. Mert az igazságot, meg a tisztaságot elfedi a dolgok túllihegése, ami az egész
országra jellemző. Zanzásított, csábító kisbécs, középosztály ízlés − mint a mosópor
reklám-ügynökség esetében a lefutott áruk hazai karrierje. A kölni haverom meséli,
hogy az összes kölni galéria szarban van. A tőkeerős Németországban, nem Lipcsében! Csak úgy működik az egész, ha a menedzserek a műszaki és az egyéb kiállításokon a folyosókra felnyomják egy-egy festő 10−15 képét, és miután véget ért a
selyemzakós, mercedeses, hideg üzleti manőver a művészethez tök süket üzletemberekkel, a menedzsernő megszólal: − Uraim, ez a két kép maguknak van kitalálva!
Így egzisztál a művészet, az úgymond már a polgári demokráciát járó, jól működő
nyugatnémet gazdaságban. A párizsi, kölni és egyéb vásárok is csak annyival jobbak,
hogy a már kifutott nagynevű galériák viszik oda a művészeiket, de a FIAC is zanzásítva van: látod Christót, aki még mindig csomagol, most épp a Reichstagot, másik
standon látsz egy akárkit. Igen ám, csakhogy az alkotó induláskor baromi magasra
emelte a szintet, és a hatalmas mennyiségű munka, filozófia, ideológia átsugárzik a
galériabizniszbe. Nálunk, mivel megszűntek a közművelődési lehetőségek, az állami szponzorálás csökkent, előbb létre kell jönnie egy galériarendszernek, amire
majd építeni lehet, nem lehet szinteket átugrani!
― Gergely Mariann, az Art Expo főszervezője, bár átérzi a kritikus vélemények igazságtartalmát, társaival együtt úgy gondolja, nem lehet kivárni a minden tekintetben
ideális feltételeket. A semmiből nem lesz semmi.
Gergely Mariann ― Célunk változatlanul az, hogy a nyugat-európai típusú művészeti vásárt meghonosítsuk Magyarországon, ahol a korábbi struktúrában a művészek
szinte kizárólagosan a Képcsarnok vállalat üzleteiben értékesíthették a munkáikat,
vagy állami megrendelésekre hagyatkozhattak. A magángyűjtők száma kevés volt,
a kapcsolatteremtés kizárólag informális úton történt. Ez a merev struktúra szinte
lehetetlenné tette a rendszeres megméretést és a külföldi szakmai és szélesebb közönség előtti folyamatos bemutatkozást. A politikai és gazdasági változások késztették az alapítvány létrehozóit, hogy megtörve a rossz gyakorlatot, olyan fórumot
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teremtsenek a hazai szituációhoz alkalmazkodva, amely hosszú távon a nyugati vásárok mintájára működve bekerülhet a nemzetközi műkereskedelem vérkeringésébe.
Az első évben, amikor a magángalériahálózat még gyenge lábon állt, az egyéni művészekhez fordultunk. Második alkalommal már érzékeltük a változást, különösen
a fővárosban. Az egyéni kiállítók mellett tíz magángaléria jött el, ők képviselték a
résztvevők több mint felét, 150 művészt. Mindkét esemény jól sikerült, pozitív viszszajelzéseket kaptunk. Nagy volt a külföldi szakemberek és a sajtó elismerése. (Flash
Art, Art and Auction), a Montgomery, nagy művészeti vásárokat szervező cég pedig
meghívta a Budapest Art Expót Los Angelesbe, a ’91-es vásárra. Impozáns katalógusban külön is foglalkoztak velünk, mint a kelet-európai térségben próbálkozó művészeti vállalkozással.
― Legújabb helyszín a vásárváros. Hogyan találtatok egymásra?
― A Hungexpo nyitni szeretett volna a kereskedelmi, gazdasági szférából a kultúra,
a művészet irányába. Külföldi tanácsra megkerestek bennünket, létrejött bizonyos érdekközösség. Persze az együttműködés az eltérő érdekeltség miatt nem volt zökkenőmentes. Mi szerettünk volna egy viszonylag magas színvonalat tartani, ezért
ragaszkodtunk a zsűrizéshez. A Hungexpónak viszont az volt az érdeke, hogy minél
több kiállító jöjjön, és minél nagyobb területet vegyenek igénybe, hiszen attól függ
a bevétele, amely őt illeti.
― Voltak olyan jelentkezők, akiket a zsűri visszautasított?
― Igen, voltak. Nem olyan túl sok, mert azért megpróbáltunk liberálisak lenni. Az
ember a végletekig nem megy el, tudjuk, hogy más egy múzeumi exkluzív kiállítás,
és más egy művészeti vásár. Igyekeztünk a két véglet között egy optimális szintet tartani, ami még emelt fővel vállalható. Úgy érzem ez sikerült. Ha végignézzük a galériák listáját, gyűjtőköreikben minden jelentős kortárs művész itt van. Szinte senki
nem maradt ki, esetleg néhány olyan művész, akik eddig még nem csatlakoztak egyik
galériához sem. A kelet-európai galériák mellett idén számos nyugat-európai is eljön.
Ez a kuratórium tagjai egyéni kapcsolatrendszerének köszönhető, hiszen még nem
vagyunk olyan híresek, hogy a jelentkezési lap szétküldésével a jelentős nyugati galériák ostromoljanak bennünket.
― …és jövőre újabb vándorútra keltek? Hol lesz a következő helyszín?
― Mi nonprofit alapítvány vagyunk az avantgárd felé nyitott magatartással. Informális módon zajlottak eddig is a rendezéseink. Most ez a Hungexpo profizmusával,
túlszabályozottságával ütközik: ilyen jegy, olyan jegy, hol lehet behajtani és kihajtani, tűzrendészet, stb. Ebből származnak a nehézségek, mert se a művészek, se mi,
nem szoktunk még hozzá. Végül is azt szeretnénk, ha a főváros saját rendezvényeként támogatná a Budapest Art Expót, a Tavaszi Fesztivál egyik rangos képzőművészeti eseményeként, mint ahogy ezt szerte a világon teszik. És végre lecövekelhetnénk egyetlen állandó társ mellé, állandó helyszínnel.
3. Nemzetközi Művészeti Kiállítás és Vásár, 1993. március 18−21.
Budapesti Nemzetközi Vásárközpont D-pavilon
(Magyar Narancs, 1993. március 18.)

KÉT ÉV PRÓBAIDŐ
Interjú Anne Lahumière-rel
Párizs mintegy négyszázötven galériája közül három foglalkozik a konstruktivista
szellemű művészettel. A nagy múltú Galerie Denise René; a Galerie Franka Berndt,
amelynek gyűjtőkörében előkelő helyet foglal el a magyar anyag; valamint a most
bemutatásra kerülő Galerie Lahumière, amely a szakmában szokatlan módon, egészen fiatal alkotók kiállítására, elindítására is vállalkozik.
Dárdai Zsuzsa ― Az önök galériája, amely kezdetben elsősorban művészeti könyvkiadással foglalkozott, ma szemléleti frissességével, nyitottságával, a kockázatvállalás bátorságával tűnik ki. Hogyan találtak rá a konstruktivizmusra?
Anne Lahumière ― A galéria, amely 1963 óta létezik, ’67-től képzőművészeti profilú kiadói tevékenységbe kezdett. Ez idő tájt figyeltünk fel több konstruktív festőre,
és adtuk ki albumaikat. Így jelentettük meg például Auguste Herbin, Jean Dewasne,
Aurélie Nemours, majd Victor Vasarely ötvenes években készült műveit. Kiállítást
csak nagyon ritkán rendeztünk, bár elképzeléseinkben szerepelt a nyitás ebbe az
irányba is. Franciaországban nem sokat beszélnek azokról a galériákról, amelyek
kiadással foglalkoznak. Így hát a galériaközösség szűk köre nagyon jól ismert bennünket, de a nagyközönség semmit sem tudott rólunk.
A geometriához fokozatosan jutottunk el a környezet és saját szemléletváltozásunk
hatására. Előzőleg narratív figuratív festőkkel, és a fauves-okkal, sőt éveken keresztül az informellel foglalkoztunk. Ahogy gyűltek szakmai ismereteink és tapasztalataink, úgy merült fel bennünk bizonyos fajta rend igénye. Abban az időben
nagyon nehéz volt Párizsban újabb geometrikus stílusú galériát nyitni és fenntartani.
Erre csak akkor nyílt mód, amikor különböző gazdasági problémák miatt megszűnt
Denise René monopolizált helyzete. A hetvenes évek végétől egészen a legutóbbi
évekig nem volt a piacon a geometrikus művészet, így a hanyatlás időszakában igen
nehéz volt fennmaradni.
Galériánk újabb kori története öt éve kezdődött, amikor is teljesen új generációval
kezdtünk dolgozni.
― Milyen kritériumok szerint választja ki az alkotókat és műveiket?
― A kiválasztás nálam kísérleti jellegű, teljesen nyitott vagyok, nincsenek előítéleteim, előzetes kritériumaim. Általában két év próbaideje van annak, akit végleg kiválasztok. Egyéni kiállítást korábban nem csinálok senkinek. Ez érlelődési folyamat,
össze kell érnie a galériásnak és a művésznek. Például, ha a festő eltűnik időközben, és a munkájának értéke nem növekszik, akkor bizony előfordul, hogy vissza
kell vásárolnom a gyűjtőtől a képet. A felelősségem nem csak az érték, a hitelesség
tekintetében nagy. Itt nem lehet csak a spontaneitásra alapozni. Tagja vagyok egy
140-es létszámú érdekszövetségnek, amely erkölcsi kódex alapján működik. Törvényesen is felelősséggel tartozom nekik: harminc éven keresztül garantálni kell egyegy mű hitelességét.
― Denise René szerint a mai konstruktív alkotók nehéz helyzetben vannak, mert a
nagyok már minden formát kitaláltak. Ön szerint is leszűkíthető a geometrikus művészeti stílus egyfajta mechanikus formakeresésre?
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― Úgy vagyok ezzel, hogy a művet kell látnom. A vizuális impresszió vagy tud
hatni, vagy nem. Egy festőnél lényeges, hogy állandóan keressen, kutasson és fejlődjön önmagához képest is. Amikor elmegyek a műtermekbe, azt tapasztalom, hogy
még az egészen marginális irányzatokban, még a csoportokon belül is vannak változások, fejlődések. Két művészcsoporttal dolgozom. Az egyikbe tartoznak az
50−60, a másikba a 25−30 évesek. Mindkettő geometrikus, mégis van egy jelentős
különbség köztük. Amíg a fiatalok lényegi kérdéseket feszegetnek, addig az idősebbek formális dolgokkal bíbelődnek.

van félúton. A galeristának meg kell tudni állapítani a különbséget a jó és a rossz mű
között, még ha fiatal művészekről van is szó. Ha én eladok egy képet a gyűjtőnek,
az már az én szűrőmön, választásomon ment keresztül. Minőségi címkével látom el.
― A galeristának hivatali kötelessége a rizikóvállalás…
― Az első rizikó mindjárt az, hogy ezt a stílust vállaltuk fel. Rengeteg pénzt fektettünk be a képvásárlásokba, a galéria fenntartásába. Három alkalmazottal dolgozunk.

― Véleménye szerint az az elképzelés, amely kapcsolatot tételez fel a baloldaliság
és a konstruktív művészet között létezik még?

Tavaly átlagosan havi 210.000 frank volt a kiadás, de havi 150.000 alá egyszerűen
nem lehet lemenni, ez a minimum. És akkor még nem beszéltem az olyan kiadásokról, amelyek a külföldi terjesztéssel, a különböző vásárokon való megjelenéssel
járnak. A rizikót növeli az is, hogy jelenleg a piac eléggé beszűkült. A kezdetektől a
mai napig egyetlen frank bankkölcsönt sem vettünk fel, mindent magunk izzadtunk
ki. Az első években, ahogy mondani szokták, zsíros kenyéren éltünk, de kitartottunk, mert ezt mi választottuk magunknak. Kölcsönök nélkül fokozatosan meg tudtunk kapaszkodni. Létre tudtunk hozni egy elég széles bázist, amin dolgozhatunk. Ez
így ment 1990-ig, amikor is a férjem egy örökséghez jutott, tudtunk képeket vásárolni, és megmenekültünk a közvetlen anyagi veszélytől.

― A húszas és nyolcvanas évek között sok idő telt el. A kezdeti időszakban, főleg
az orosz avantgárd festői egyfajta teozófikus gondolatkört képviseltek, utópikus eszményt kerestek, az új embert, az új világot, az új jövőt kívánták felépíteni. A harmincas évektől a művészet, a festészet lemondott a politikai elméleti megfontolásokról, a konstruktív festészetben a színek és a formák már önmagukért beszéltek. Ezért sem gondolom, hogy valamiféle kapcsolat lenne a geometrikus művészet
és a baloldaliság között manapság.

Vannak nagynevű galériák, amelyek még a húszas években jöttek létre, s bár alapítóik − akik egyéni tehetségüknek köszönhetően szenzációs művészeket fedeztek föl,
és megérdemelten nagy hírnévre jutottak −, már rég nem élnek, a név − sok esetben
érdemtelenül − ma is fenntartja őket. Ezek a galériák már nem fedeznek fel nagy
művészeket, csak menőket állítanak ki kockázatvállalás nélkül. Ezt én nem tekintem
igazi galériás tevékenységnek, csak ügyeskedésnek. Jobban kedvelem a fiatal galériákat, melyek mellékfogásaikkal együtt igazi nagy felfedezésekre képesek.

― Hogyan látja a művészet változását Kelet- és Nyugat-Európában?

― Köszönöm a beszélgetést.

― Hogyan értelmezi az avantgárd és a konstruktivizmus viszonyát?
― A konstruktivizmust soha nem kiáltották ki hivatalos irányzatnak. Időhatárait,
mint például az impresszionizmusét, a kubizmusét nem lehet pontosan megszabni.
A konstruktivizmus állandóan jelen van. Olyasmi, mint a matematika, amelyet szintén nem lehet kalitkába zárni. Egy nagyon széles, lassan hömpölygő folyamhoz hasonlít, ezért nem szerencsés avantgárd művészetként definiálni.

― A művészet Kelet-Európában és Nyugat-Európában egyaránt élmények és tapasztalatok summázata. Mindegy, hogy XV. századi vagy mai festőről van szó.
Konstruktívok Oroszországban nem létezhettek volna, ha a század legelején nem
indul el a kubizmus, és nem nem lettek volna a fauve-ok. Továbbá nagyon nagy szerepe volt Tretyakovnak, aki elvitte Oroszországba Picasso, Braque és a többiek műveit. Ez vezetett el a végső lépéshez, amit még persze fölerősített a forradalom. A
mostani fiatal festőknek azért nehéz a helyzetük, mert össze kell kapcsolódniuk egy
olyan művészettel, ami 50−60 év tapasztalatát hordozza magában. Ez éppen a keleteurópai festőkre igaz, mert az ő életükben az információáramlás hiánya miatt kimaradt a sok évtizedes élmény és tapasztalat. Párizsban vannak galériák, amelyek
mostanában nagyon rossz orosz festők műveiből rendeznek eladásokat, de ki fogja
megvásárolni egy olyan mai orosz festőnek a képét, aki úgy fest, mint egy impreszszionista, a szovjet realizmusról nem is beszélve! Óriási az eltérés! Azoknak a keleteurópai festőknek, akik a geometriával akarnak foglalkozni − vissza kell nyúlniuk
és máshova nem is tudnak − a húszas évek konstruktivizmusához.

(Új Művészet, 1993/4)

― A galéria, a gyűjtő és a művész egységében kié a vezető szerep?
― Mindegyiknek megvan a maga helye és funkciója. Egy galéria a művészek nélkül nem galéria. Egy művész galéria nélkül nagyon nehéz helyzetben van. Ami pedig
a műgyűjtőt illeti, a galéria nélkül nem tud létezni, mert nincs kitekintése. A galéria
valódi funkciója, hogy úgy mondjam, egy előzetes válogatás.
A különböző nagy kiállításoknak, szalonoknak, ahol látható mindenféle nagyszerű
és borzalmas holmi, egészen más a szerepük. A galéria a szalon és a múzeum között
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MANÓK, MASZKOK, MARSLAKÓK
Interjú Perneczky Gézával
Perneczky Géza művészettörténész, képzőművész, teoretikus, pedagógus 1970 óta
Kölnben él, gimnáziumi rajztanárként dolgozik. Utóbbi években megjelent kötetei:
az alternatív művészeti irányokkal foglalkozó „Háló” (angolul is: „The Magazine
Network…”), „A korszak, mint műalkotás”című antológia, és a matematika határvonalán született „Mire jó a fraktálfilozófia?”.
Dárdai Zsuzsa ― Rövid budapesti tartózkodásod alatt igazi „talk-show-man” lettél. Rádió, tévé, Merlin Színház, Tam-Tam Klub, újságok. Nem gondoltál még arra,
hogy végleg hazaköltözz?
Perneczky Géza ― Anyagi okok miatt nem tudok hazajönni. Nekem Kölnben havi
bruttó 4500−5000 márkám van, és akármennyit is vonnak le belőle, az egy tisztességes fizetés. Csak akkor jönnék haza, ha mint egyetemi professzor vagy valami hasonló, Magyarországon is ugyanannyi pénzt kapnék, mint amennyit Kölnben,
kisegítő gimnáziumi rajztanárként kapok. És devizában, mert mindenféle kötelezettségeim is vannak, zsuppkocsival vinnének vissza, ha nem teljesíteném őket. Ma
már nincs vasfüggöny, ami például a német adóhivatal elől megvédené az embert.
― Beszélj a magánéleted sarkalatos pontjairól. Tudatosan választottad a magányt,
vagy ez egy véletlen?
― Az, hogy nincs családom, véletlen. Voltak barátnőim, talán jelentősebb kapcsolataim is, ám a legkomolyabb mégis itt, Magyarországon volt. 35 éves voltam, amikor 1970-ben elhagytam az országot. Ilyen korban az ember már nehezebben alakít
ki hosszú és tartós kapcsolatot, inkább a régieket próbálja föleleveníteni. Így aztán
várakozással meg hasonlókkal múlt el Kölnben az idő.
― Pedig, hát a szerelem fontos.
― Én is voltam szerelmes, többször is. Aki azt hiszi, hogy egy szerelem van, magát
csapja be. A legmonogámabb típusú emberek is, ha nem halnak meg korán, előbbutóbb belekerülnek más emberek vonzáskörébe. De ahogy az ember öregszik, eltávolítja magát ezeknek a dolgoknak a direkt érzelmi, irracionális részétől. És nagyon
jó, hogy ezek a rétegek lekopnak, mert sok félelemmel, szorongással jár együtt a
szerelem. Én vallásosan nevelt, kicsit félénk kisgyerek voltam, túl okos. Az ilyenekből nem lesz, vagy csak sokára lesz igazán jó partner. Most már talán másmilyen vagyok, sok mindent másképp is csinálnék, boldogabban, sikeresebben
irányítanám az akkori nagyon butuska és rossz, elrontott kapcsolatokat is, de már
késő. Érdekes módon azért az ember talál egyebet is az életében, ami fontos lesz, ez
valószínűleg egy biológiai program bennünk. És ebben a korban, amiben vagyok,
már különben is a védekezési ösztön az erősebb, a tűz kisebb, fontosabbak a barátságok.
― Különös világban élsz, mi a legfontosabb az életedben?
― A legfontosabb, hogy beszélni, kommunikálni tudjunk egymással. Nem lebeszélni, letudni valamit, hanem úgy kialakítani egy viszonyt, hogy pontosan annyit
adjak, amennyi tényleg van bennem. Ez lehet tisztán emberi érdeklődés is, afféle
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halványabb színezetű barátság, de lehet mély érzelmi kapcsolat is. Mindig meg kell
mondani, hogy mi van, és ha vannak határok, akkor azokat ki kell jelölni.
― Lehetségesnek tartod, hogy tudatosan jelöljük ki a saját határainkat?
― Én azt hiszem, hogy ez nem csak, hogy lehetséges, de szükségszerűen megtörténik, akár akarja az ember, akár nem. De ezek a határok állandóan változnak! Mert,
ha nem, az nagy tragédia, vagy betegség, esetleg rabság/vakság, vagy minek nevezzem. Ha nem változnának a határok, akkor az azt jelentené, hogy megállt az élet valahol. Engem még a szakmámon belül is teljesen más dolgok érdekelnek most, mint
mondjuk tíz évvel ezelőtt, és elképesztően mások, mint harminc évvel ezelőtt, amikor elindultam a pályámon. Legfeljebb a módszerek és megközelítések azok, amik
megmaradtak.
― A határok kijelölése korlátokat is jelent.
― Igen. Ez nehéz kérdés. Azt hiszem, általában két dolog működik az emberben. Bizonyos korlátokat megpróbál folyamatosan áttörni, miközben olyan utakat épít ki
magának, amiket meg igyekszik megőrizni, bejárni és használhatóvá tenni. Mindez
pedig csak úgy megy, hogy a saját korábbi lábnyomait is fölhasználja segítségnek.
Kigyalogolni egy ösvényt a dzsungelben, az is korlátozás. Az embernek vissza kell
tartania magát attól a kíváncsiságtól, ami megpróbálja letéríteni őt a már kitaposott
útról. Ha nem így tesz, soha sehova nem jut el. Egész egyszerűen arról van szó, hogy
a komolyabb teljesítmények mögött nemcsak ötlet vagy érdekes élményanyag, esetleg tehetség van, hanem sok munka is. És munkát végezni csak önkorlátozással lehet.
― Intellektuális fejlődésedben mik voltak a legfontosabb élmények, korlátok vagy
határkövek?
― Könyvet lehetne róluk írni, egész önéletrajzot. Van például egy kisgyerekkoromból megmaradt élményem, az, hogy a villanykörték dobozából − amikből olyan
sok volt apám irodájában, aki a villanytelep főmérnöke volt Keszthelyen −, ollóval
kivágtam a rajtuk lévő villanykörte-ábrákat, szemet, orrot, szájat rajzoltam nekik,
amitől kis fejemberkék lettek. Fejlábúak, láb nélkül. Maszkok, kis lények, furcsa
marslakók. Fölálltam az asztalra és földobtam a levegőbe őket, és annak a helynek,
ahova véletlenül leestek, fontos jelentőséget tulajdonítottam. Sok ilyen lény ide-oda
libegve egészen a falig jutott el, és ott megtámaszkodott, mintha neki akarna indulni
a falnak, hogy megmássza. Innen jött az ötlet, hogy falramászóknak nevezzem el
őket. Lehettem három vagy négy éves. A maszk motívum, vagyis ezek a lények,
manók, kis szellemlakók, sokkal később aztán visszatértek a művészeti munkám
közben. Mi több, talán saját magamat is egy ilyen furcsa lénynek képzelem. Lehet,
hogy az efféle emberre emlékeztető alakzatok, amik azonban mégsem emberek, tulajdonképpen megfejtésre váró ősi jelképek, amik anélkül, hogy tudnánk róla, az
életünket alakítják menet közben.
Ha egy merész lépéssel továbbmegyek (ami lehet, hogy önkényes konstrukció),
akkor azt kell mondanom, hogy a viselkedésem, vagy a közéletben megmutatkozó
harcmodorom is valami ahhoz hasonló, ami már ebben a gyerekkori játékban megmutatkozott bennem. Nem a megszokott formában reagálok a dolgokra, soha nem
hangsúlyozom a foglalkozásomból származó játékszabályokat, korlátokat vagy előnyöket, hanem mesebeli lényként igyekszem föllépni, akinek a léte meglepetés, szabálytalanság, de akit mégis mindenki elfogad, mert ez az egész egy kicsit játék is. És
ha sikerül visszhangot ébresztenem vele, akkor már mentve van a helyzet, mert
mások is megérzik, hogy játszani jó, megérzik, hogy a játék mindig produktív, és töb-
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bet nyújt, mint a szürke betűkkel írt munka vagy kötelesség. Legyen piros, zöld,
sárga, vagy kék betűkkel írva az, ami nekem a falramászó volt, manó, vagy maszk,
mindegy. Meg az is, amit ez a fura lény játék közben produkál. Olyan ajtón érkezik
ami nem hivatalos, vagy egyáltalán nincs is. Ilyenkor az ablakon át jön be, és ez
benne az érdekes. Hatására aztán mégis csak az történik, hogy kinyílnak az ajtók és
a további ablakok. Ennek a módszernek megvan az a nagy előnye, hogy nehéz ellene harcolni, hiszen hol találni begyakorlott eszközöket egy ilyen manó legyőzésére? Mulatságosan lép fel, és úgy is távozik. Hogy aztán közben komoly dolgok is
történnek? Nehéz véresen komolyan venni az efféle lényeket, vagy hadjáratot, háborút hirdetni ellenük.
― Ezt a szellemlényt, ezt a kis manót mégis csak legyőzték, hiszen veled is az történt, hogy elhagytad az országot.
― Lehet fordítva is fogalmazni, hogy azt mondtam, nekem ebből akkor, amikor elmentem, éppen elegem volt már. Mert mi is történt? 1968 után, a prágai tavasz után
megint nehezebbé vált Magyarországon a kultúrpolitikai helyzet. Néhány ellenzékben lévő kritikust, publicistát, akik akkor sokat szerepeltek, és a legismertebbek voltak, a politikai vezetés megpróbált kiszorítani a közéletből. Nekem is felajánlották,
hogy kaphatok útlevelet. „Csak rajtam múlik”, így szólt a jóakaratú biztatás, hogy
aztán az útlevelet okosan használom-e. Valahogy éreztették, hogy nem haragról van
szó, hanem majdnem, hogy gondoskodásról. Perneczky elvtárs, maga tehetséges és
fiatal. Nincsen családja, sikerülnie kell… stb.
Persze megtehettem volna azt, amit például Eörsi Pista tett, vagyis, hogy az efféle
ajánlatokat egyszerűen nem veszem tudomásul, nem értem, és maradok a helyemen.
De úgy éreztem, hogy mint képzőművészeti kritikus és esszéíró addigra már egyszer
végigmentem az írásaimmal az akkori egész magyar művészeti életen, és rájöttem,
hogy kezdem másodszor megírni a dolgokat, ami nem valami fölemelő érzés. Attól
féltem, hogy az történik majd velem is, mint azokkal a kollégáimmal, akik egész jól
indultak, de aztán lassan elkoptak, elhülyültek, mert az élet nem kínált nekik újabb
anyagot, és egy idő után már nem kellett használniuk semmire sem az agyvelejüket.
A bezártság, ami Magyarországra akkor különösen jellemző volt, ma is megvan persze, ha másképp nem, hát például nyelvileg
― A kommunikációs háló, a világszintű kapcsolatépítés, amit a Fluxussal vagy a
Mail Art törekvésekkel lehetne jellemezni − s amelyek a legfontosabb kutatási területeid közé tartoznak −, a művészet szempontjából meghatározó jelentőségűek ?
― Nem. Itt is, ahogy az annak idején a dadaizmus esetében történt, nem annyira az
egyes izmusok programja, vagy konkrét eseménytörténete az igazán fontos, hanem
a dolgokhoz való hozzáállás belső indítékai. Kulturális magatartásformákról van
szó, amik a megszülető dolgok lényegét adják, és megjelenési formáit diktálják.
Ennek a belső hozzáállásnak a produktumai válnak aztán érdekessé és fontossá, de
hogy pontosan melyek játsszák majd a főszerepet, melyek lesznek a „győztesek”, azt
nem lehet előre tudni.
Annak idején, 1970−71-ben, Németországba érkezve, mint friss emigránsnak kevés
esélyem volt rá, hogy azonnal bekerüljek a kulturális elitbe. Szinte automatikusan
történt, hogy a mélyben kavargó, és onnan felemelkedő alternatív irányzatokhoz kerültem sokkal közelebb. Amelyeket, ha rögtön múzeumi kutatóvá tesznek, vagy
egyetemi tanszeméllyé válok, bizonyára nagy ívben elkerültem volna. Örülök, hogy
nem csináltam múzeumi vagy egyetemi karriert, mert valószínűleg elhülyültem vagy
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elszürkültem volna attól a fajta hivatali munkától, amiket az ilyen intézmények kínálnak, és amik végső soron a blokkolóórához kötött gyári munkások helyzetére emlékeztethet. Éppen azokban az időkben, amikor elhagytam Magyarországot, vagyis
a hetvenes-nyolcvanas években történt, hogy az intézményes modernizmus gyors
sorvadásnak indult, érezhető volt, hogy teljesen kimerül. És azzal, hogy a modern
művészet kezdett belefulladni a saját intézményrendszerébe, akaratlanul is több helyet adott a média újabb formáinak és az addig figyelemre sem méltatott periférikus
jelenségeknek, köztük az alternatív irányzatoknak is.
Fontosakká váltak a tömegkommunikáció szélesebb folyamából érkező kifejezési
formák, viselkedésnormák és egyezményes jelek. Az elit művészet már nem is tudott
mást kiizzadni, csak azt amit posztmodern művészetnek vagy posztmodern kultúrának neveznek. Ami bevallottan átmeneti érvényű dolgot határoz meg, hiszen a
„poszt” szótag nem mond többet benne, mint csak azt, hogy valami után vagyunk.
Hogy mi lenne az új, az igazán érvényes, azzal adós maradt.
― „Meghalt az avantgárd” – így mondják.
― Az avantgárd szót sokféle jelentésben használják. Köznapi szinten még ma is az
számít avantgárdnak, ami szokatlan, ami újít, ami botrányt okoz és provokál, ami fölsérti a megszokott ízlésreflexeket. De még ha a provokáció szándékával is lép fel, a
tartalmában akkor sem több mint a régi dolgok ismétlése. Vagy éppen azzal provokál, hogy mennyire konzervatív, mennyire megszokott, hogy milyen gátlástalanul
giccses. Annyi biztos, hogy tényleg torkig vagyunk a modernizmust kergető úgynevezett absztrakt formakultúrával, az ötvenes években diadalra jutott modernitás közhelyeivel. Ma már minden galériában ott van Miró vagy Picasso ki tudja hányadik
utánzata. Aminek az az eredménye, hogy az elit szinten működő kultúra gépezete tulajdonképpen már nem érdekes. Már nem hoz semmi újat, hanem csak arra jó, hogy
egy bizonyos korszak vagy stílus kifáradását jelezze.
― És akkor színre lép a számítógép…
― Látom, most megpróbálsz engem rávezetni a számítógép fontosságára, hogy legyen valami optimista kicsengése is a beszélgetésünknek. De a kérdés a számítógépekkel nem olyan egyszerű. Az, hogy én többek között számítógéppel is foglalkozom, lehet, hogy ugyanazért van, mint amiért megtanultam például autót vezetni.
Az autós ember más szemmel nézi a világot, másképp viszonyul a térhez, a vizualitáshoz, a földrajzi távolságokhoz vagy az időhöz. Ha pedig nincs meg a lehetősége
rá, hogy autóra szálljon, akkor meg úgy érezheti, hogy valamiféle kisebbrendűségi
helyzetbe keveredett. Nem akarok senkit rábeszélni egy olyan világra, ahol mindenki autózik, illetve számítógépezik. Isten ments! A számítógép is csak jelkép, lehet
hogy azt a világot jelképezi, ami az autózás korszaka után érkezik. Magyarán: a számítógép új viszonyokat és feltételeket modellez.
Az írógépnél még az volt a helyzet, hogy ha az ember végképp elrontott egy mondatot, akkor nem volt más hátra, mint új papírt tenni a gépbe, és elölről kezdeni az
egészet. Lehet, hogy az újonnan befűzött papírra már elejétől kezdve valami mást
írtál, mint arra, amit éppen kivettél a gépből, annyira megváltozott a papír cseréjével a helyzet. A komputerrel megszűnt ez a kényszer. A komputer mellett ülve úgy
érzem, hogy egy imaginárius felületen dolgozom, úgy, mintha a radírgumi meg az
írógép a fejemben lennének. Persze ez még nem jelenti azt, hogy az a vers, amit
komputeren írnak jobb lenne. A szövegnek, amit komputeren írsz, ugyanolyan értékűnek kell lennie, mint amit ceruzával vetsz a papírra.
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De az biztos, hogy a hozzá vezető út teljesen más lesz, és ez majd meglátszik az
eredményen is.
― És ez az út elvezet a művészethez?
― A művészethez nem, de mint mindenen, úgy a számítógépen is lehet művészetet
csinálni. Mikor az első golyóstoll megjelent, azt mondták, azzal nem lehet művészi
rajzot készíteni, mert a golyóstoll nem követi az emberi kéz csak árnyalatokkal kifejezhető finom dinamikáját, például azokat a különbségeket, amiket a ceruzával
húzott vonal érzékenysége olyan jól éreztet. Nekem egyszer, amikor Kölnben járt,
Eörsi Pista kifejtette, hogy mennyire tetszenek neki bizonyos pop-art művek, amiket a kölni Ludwig Múzeumban látott, azt hiszem éppen Tom Wesselmann „Nagy narancsát” dicsérte. Csak az zavarja, mondta, hogy Wesselmann spray-vel csinálja az
efféle műveket, nem pedig ecsettel − hol marad hát a humánum, az emberi kéz szerepe?
Tudtam, mert láttam az ÉS szerkesztőségében, hogy Eörsi gépen írja a verseit, így
hát azonnal rá is kérdeztem, hogy hát Pista, te meg mivel írod a verseidet? Ceruzával, tehát a kezeddel, vagy egyszerűen csak írógéppel? Nem félsz attól, hogy ha írógéppel írod őket, akkor nem lesznek eléggé humánusak azok a versek? Fölordított
és kirohant a lakásból. Később még Pestről is írt utólag egy levelet, amiben magyarázkodni próbált. Persze, hogy lehet a komputeren is jó műveket alkotni, verset, szöveget, vagy olyan szín- és formakompozíciókat, grafikai alkotásokat, amiknek a
generálása csak komputeren lehetséges, mindegy…
― Ez eddig még nem nagyon jött össze.
― A fraktálgeometria képi kijelzése, ami az elmúlt évek egyik legmeglepőbb vizuális élményével ajándékozta meg az emberiséget, az azért egészen jól összejött, nem
panaszkodhatunk rá. De elismerem, hogy ha valaki a komputer előtt ülve belezoomol a Mandelbrot-halmaz fantasztikus képi világába, akkor a kép, ami megjelenik
a komputerén, az bizony csak a természet és a technika közös produktuma, vagyis
maximum olyan értelemben szép, mint ahogy szépek a virágok, ahogy szép a természet. Tehát ez még nem művészet.
Egyébként pedig a komputeren az a bizonyos, tőle elvárható nagy-nagy művészet
eddig talán azért nem született meg, mert túl friss még a dolog, olyan, mintha csak
most tanulnánk használni azt a golyóstollat. Egész biztos, hogy már ma is vannak alkotások, komputergrafikai munkák, amiket később művészetnek fognak tekinteni,
csak hogy azok ma még túlságosan is egyszerűnek tűnnek és magától értetődőnek.
Valószínűleg abba a hibába esünk, hogy a művészetről alkotott eddigi elképzeléseinket próbáljuk meg mindenáron belegyömöszölni a komputer-technikába is, és biztos, hogy ez az igyekezet nem fog művészi alkotásokat produkálni, és az eredmény
csak valami nagyon másodlagos adaptáció lehet.
Viszont, ha egyszerűen a digitális technika mindennapjairól, például a fénymásolásról van szó, úgy, ahogy teszem azt az Árnyékkötőkben is megfigyelhetjük, vagyis az ott megszülető munkák között keresünk valami meggyőzően újat és
érdekeset, akkor azt találhatjuk, hogy már kezd kialakulni az érzékünk ahhoz, hogy
mi is a fénymásolás sajátos faktúrája vagy formavilága, már kezdjük érteni, hogy
mit lehet kezdeni azzal a kemény fekete porral, ami ráég a papírra a Xerox-gépek
hengerei között. Bizonyos fajta torzítások repertoárja az, ami a kopírozás esetében
is előáll, hiszen már nem a naturális formák ismétléséről van szó, hanem fénymásolatról, nagyon speciális technológiáról, aminek sajátos nyelve van.

65

Szerintem a legközönségesebb fénymásolt oldal is – he ezen a nyelven beszél – igenis lehet művészet, ugyanúgy ahogy a legközönségesebb ceruzával írt papírlap is
kalligráfia. Csak nem biztos, hogy azonnal a múzeumban van a helye. A művészetben a legfontosabb az, hogy az ember csinálja, és merjen játszani közben. És ne a
nagybetűkkel írt művészetre gondoljon eközben, mert az, ha így erőltetjük, úgysem
jön majd be.
(Az Árnyékkötők szerkesztőségében készült interjú a Magyar Narancs 1993. április
29-i számában jelent meg, melyet Perneczky Géza, 2012. májusában kiegészített.)

PARAZITÁK
Beszélgetés Szemenyey-Nagy Tiborral
Szemenyey-Nagy Tibor 1953-ban született Pápateszéren. 1974-ben elhagyta Magyarországot, 16 évig Nyugat-Európában, Dél-Amerikában és a Kanári-szigeteken élt.
1990-ben hazatért és Nagykanizsán telepedett le. Számos jelentős külföldi kiállítása
volt. Ennek ellenére Magyarországon szinte teljesen ismeretlen. Szemenyey-Nagy
Tibor a képzőművészet és a természettudomány határterületén kutakodik.
Dárdai Zsuzsa ― Goethe Intézeti kiállításodon fehér elliptikus térformákat láthattunk. Úgy az objektek, mint a róluk készült röntgenfelvételek csillaghalmaz érzetét
keltik. Ez egy tematikus kiállítás volt, vagy a Kozmoszhoz fűződő kapcsolatod állandó? Esetleg egészen másról van szó?
Szemenyey-Nagy Tibor ― A kiállítás egyrészt koncepció, másrészt az elliptoidok
és a róluk készült röntgenfelvételek csak példák, a külső és a belső tér, a makro- és
mikrovilág kapcsolatára, egységére. A két hátsó vitrinben elhelyezett elliptikus korong az északi és déli hemiszféra egészen pontos csillagászati térképe alapján készült.
A csillagok helyét pici, precíziós acélgolyók jelzik, amelyeket horizontálisan belehelyeztem a gipszkartonokba. A golyók nagyságától függően, vagyis aszerint, hogy
mekkora a magnitúdó erősségük 0,5 és 2,5 m átmérőjűek. Az ellipszoidok pedig
csillaghalmazok, szupergalaxisok összetételei.
― Azon művészek egyike vagy, akik nem a közvetlen környezetből, hanem az Univerzum határaiból merítkeznek.
― Szerintem az Univerzum is a közvetlen környezetünkhöz tartozik, én fogalmazok
meg alapgondolatokat. A kozmikus fogalmát kezdetben rajzban, egyszerűbb vonalakkal, geometrikus formákkal, majd térben próbáltam megközelíteni. Egy vizuális
ábécét akartam felépíteni, de ehhez kevés az idő. Az energia, a mozgás, az anyag,
mint a tér összetevői izgatnak, így aztán egyrészt mikroszkopikus méretekkel kezdtem foglalkozni, másrészt a makrokozmosszal, a csillagászattal, a dimenziókkal.
Szeretném a tudomány mai állása szerint megérteni, amit lehet, nem csak csillagászati, de biológiai és szellemi téren is.
A filozófia és a művészet mindig a határterületeket súrolja, az ismeretlent, a tudatos,
racionális, fizikai világon kívüli világot kívánja megközelíteni. Ez érdekel engem
is, hogy mi az ősalap? Van-e valami koncepció, van-e lényege ennek az egésznek, a
világegyetemnek, a létezésnek.
― Na és van?
― Lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, felfoghatatlan. A művészetnek, bár ezen a
téren ügyködik, fogalma sincs arról, miért. Legtöbb művész úgy érzi, mint a vallásos ember is, hogy nem más, csak szócső, eszköz valami kifejezésére. És úgy a természettudományokban, mint a filozófiában, a művészetben is véletlenek folytán
jönnek rá dolgokra. Ha megnézed, pár évezred óta, amióta van írásos kulturális történetünk is, alapjában véve nem történt semmi fejlődés. Csak a társadalmi, szociális körülmények változtak, és ezen keresztül az eszközök. Az abszolút értékek
ugyanazok maradtak. Az emberek ma is ugyanazon dolgok után vágyódnak, ugyan-
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azt keresik, ugyanazok a motivációi. Éppen ezért szerintem a Darwin-féle evolúció
nem létezik, butaság. Vannak állandó stabil értékek, teljesen mindegy isteninek nevezzük, vagy abszolútnak, vagy tudomisén-minek.
― Szerinted melyek ezek?
― Abszolút jó, abszolút tiszta, abszolút pozitív, az abszolút értékrendszer alapjaira
gondolok, amik, ha egy társadalmi szituációban nem is érződik, léteznek. Az ember
jön valahonnan, nem tudja honnan, itt van turista vízummal pár évre, aztán meghal,
és azt hiszi, hogy tudatos, miközben fogalma sincs semmiről. Alapjában véve semmi
értelme és jelentősége nincs az ittlétnek. Abszolút értékekről, jóságról, tisztaságról,
igazságról beszélünk, miközben az emberiség egész története tömeggyilkosságok
sorozata, különösen a 20. században. Szerintem az is véletlen, hogy a Kozmoszban
van egy égitest, amin kialakult egy atmoszféra, és megjelenhettek ezek a paraziták,
az emberek. Nem tudom, ez fontos dolog-e, nem tudjuk megítélni, mert benne vagyunk. Érzékeny, tiszta, csendes pillanatokban az ember azért rájön, hogy valószínűleg van más is, teljesen mindegy, hogy a mikro- vagy makrokozmoszban, hogy
bennünk vagy kívülünk, van a létezésnek, az energiának, anyagnak egy igazi kreációja. Talán éppen ez, az abszolút értékek minden korbani felmutatása, az igazságkeresés a művészet feladata. Csak koroktól függően a médium változik.
― A csillagrendszert leképezni, makettálni nem csak reprodukció, illúzió?
― Bár emberi mértékben egy pici térben megfoghatóvá teszem a megfoghatatlant,
ismertté az ismeretlent, ugyanúgy irreális marad, mint a valóság, hiszen a szerkezet
csak a röntgenfelvételeken látszik. A külső és belső tér problémájának szobrászati
megfogalmazása azért is érdekel, mert undorítónak tartom, hogy valaki kifarag egy
formát kőből, fából vagy összetákol valami konstruktív építményt, és azt mondja rá,
ez a szobor. Ez csalás, csak színházi dekoráció. Gyerekkorom egyik legnagyobb csalódása volt, amikor kaptam egy kis lendkerekes autót, kívülről rá volt festve az ablak,
az ajtó, a vezető. Próbáltam kinyitni az ajtót, nem ment, szétszedtem, belül nem volt
semmi. Ilyen csalás a szobrászat is. A görögök, majd Michelangelóék is kifarigcsáltak emberféléket, aztán jöttek az irodalmi, meg kulturális szófosások. „Lelket öntött
a kőbe.” Ez az illúzió.

a tengerből, magából a természetből, a gyümölcsökből, zöldségekből nagyon kevés
társadalmi kompromisszumot kell kötnöd, és ez fontos.
― És a másik véglet: Hamburg, Párizs, Basel?
― A nagyvárosok extrémitása is megengedi a függetlenebb életet. A politikai menedékjog érvényesítése miatt kétévenként egyébként is vissza kellett térnem Hamburgba.
― 1974-ben, 21 éves korodban mentél el Magyarországról. most rövid időre hazaköltöztél, itthon érzed magad?
― Nincs olyan, hogy itthon. A földgolyón lehet itthon lenni valahogy. De még ez is:
az ember arra is vágyakozik, hogy elmenjen egy másik csillagrendszerbe, hogy mozogjon… Bár alapjában véve a Föld egy paradicsom. Minden megvan rajta, és ha
nem szállsz be a hülye társadalmi játékokba, akkor elég szabadon lehet élni.
― És hogyan vándorolsz a szobraiddal, a cuccaiddal?
― A szobraimat eltöröm, szemétdombra dobom, és megyek tovább. Nincs lehetőségem, hogy konzerváljam őket. Néhány gyűjteményben, nagyobb múzeumban,
Amerikában, Európában, meg Izraelben van egy-két dolgom, de a legtöbbje a szemétdombra kerül. Amit tudok megteszek értük, odaajándékozom a barátaimnak,
vagy megveszi némely gyűjtő, de nem vehetem föl a felelősséget azért, hogy megmaradjanak. Pár azért megmarad, és ez éppen elég, nyomok maradnak.
(Magyar Narancs, 1993. május 20.)

― Kit tartasz jelentős művésznek most, korunkban?
― Nem ismerek senkit, szélhámost, annál többet, Andy Warholokat, a Picasso utáni
generáció társadalmi csirkefogóit. Sol Levittől Joseph Beuysig, akik a világot teliszarták szeméttel. Tömegsarlatánok. Beépülnek egy társadalmi szisztémába, karriert csinálnak, egyetemeken tanítanak, galériáknak dolgoznak, termelnek, éppúgy,
mint a hadiipar. Művészeti szempontból ezek értéktelen dolgok.
― Te tudatosan távol tartod magad a galériáktól, műgyűjtőktől?
― Igen, tudatosan visszahúzódom a társadalmi közegtől, megpróbálok kívül maradni a gusztustalan, ocsmány dolgokon, hogy össze tudjam szedni azt, ami tiszta,
ami szép.
― Ezért élsz őserdőkben, trópusi szigeteken?
― Olyan helyeket keresek, ahol jól érzem magam. Nem hiszek abban, hogy a művésznek szenvednie kell. Nem megyek az Északi-sarkra, Szibériába vagy a skandináv országokba, mert utálom a hideget. Nagyon fontos szerintem a természet, a
tenger és a meleg. Nincs más, mint a trópusok, a trópusi szigetek, ahol meg tudsz élni
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A MŰ ÉS A MŰKERESKEDELEM
Beszélgetés Konok Tamás festőművésszel
Konok Tamás művészi pályafutása Magyarországon indult az ötvenes években
(1953-ban végzett a Képzőművészeti Főiskolán Bernáth Aurél, Berényi Róbert tanítványaként), Franciaországban folytatódott (1959-től Párizsban él, első kiállítása
a Galéria Lambertnél volt), majd − amerikai ösztöndíj, számos tengerentúli és európai kiállítást követően − Svájcban teljesedett ki (1970 óta a zürichi Galerie Schlégl
festője). Konok Tamás professzionális festő, a művészetéből él. Budapesti kiállításán (Vasarely Múzeum 1991. november – 1992. január) beszélgettünk. A természetelvű festőként induló művész, a hatvanas évektől a konkrét festészet mestere. Művei
vörös, barna, fekete, szürke síkok, vonalak kompozíciói.
Dárdai Zsuzsa ― A legtöbb művész kénytelen eltartani saját „művészetét”, ha nem
akar politikai ízű állami megbízásokra várni, vagy egyéb, például „képcsarnoki”
megrendelésre dolgozni. Elvtelen engedmények, a művészet szabadságának korlátozása, feladása nélkül hogyan lehet ma megélni a művészetből?
Konok Tamás ― Hasonló az ember élete, mint a kompozíció. A káoszból kell kiválasztani magunkat, és ott minimális, sűrített területen megvalósulnunk. Fontos a
szelekció. Akár műkereskedelem, akár műkereskedelem nélküliség, mind a kettő
rossz. Talán mégis az előző az egyetlen mód a létezésre.
Európában ma körülbelül nyolc-tíz olyan galéria van, ami nemzetközileg számít. Az
ezekbe való bekerüléshez szerencse kell és egyfajta kvalitás. Egy jó galériával való
kapcsolat olyan, mint egy ideális együttélés. A kölcsönös bizalmon alapszik. Gondoljon olyan műkereskedőkre, mint Vollard vagy Kahnweiler, akik mint egyéniségek is meghatározták a huszadik század első felének művészetét.
Ahhoz, hogy valaki jó műkereskedelmet tudjon fenntartani, legalább ötven-száz műgyűjtőre van szüksége, mégpedig olyanokra, akik kvalitást gyűjtenek. A galériák is
specializálódnak. Hogy csak az én területemről hozzak példát, konkrét, konstruktív
műveket gyűjt Denise René, Franka Berndt Párizsban vagy a Galerie Schlégl Zürichben.
Ma nem azt kérdezik, mit festesz, hanem azt, hogy kinél. Ezek az intézmények meghatározzák egy-egy város, régió képzőművészeti életét. Kihatással vannak a múzeumokra, aukciókra, expókra. Nem hiszem, hogy túlzottan jó, de jobbat még senki
nem talált ki eddig.
― Választás kérdése. Van, aki beszáll és van, aki nem száll be a műkereskedelmi
ringlispílbe…
― Egy jó galerista nem mondja meg, hogy hány képet fessek, milyen kép legyen és
mikorra… Nekem szerencsém volt. Schlégl − aki sajnos tavaly meghalt − a barátom
volt.
Ha felkereste egy műgyűjtő, eljött vele hozzám, megittunk együtt egy kávét, beszélgettünk, ismerkedtünk, minden kötelezettség nélkül. A gyűjtő, amikor legközelebb eljött, már vett tőlem képet, sok ilyen eset volt… Vagy mondok egy másik
példát! Schlégl vacsorát tartott, amelyen az a néhány ember, aki fontos a szakmában,
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természetesen jelen volt. Így, az emberi kapcsolatok révén szép lassan kialakult az
a gyűjtőkör, amelynek tagjai megveszik a munkámat!
Soha semmilyen korlátozást nem éreztem. Persze ahhoz, hogy az ember bekerüljön
egy jobb helyre, döntő a kvalitás ahhoz, hogy bent is maradjon, a második kiállításnak jobbnak kell lennie az elsőnél. Egy tyúk is addig marad életben, amíg jó tojásokat tojik, ha már nem, menthetetlenül levágják.
― Amikor dolgozik, ott motoszkál ez a rémkép a fejében?
― Ez egy eszményre való törekvés. Egyfajta szelekció, minőségvágy. Nézze! Mozart is leszerződött, Bach is! Csakhogy a művészetnek az a funkciója, amely Delacroix-ig fellelhető, hogy például egy gazdag ember felkéri, mondjuk Paolo Veronesét,
fesse meg a lányát, mint Dianát, a vadászat istennőjét, mára megszűnt. Azt hiszem,
a professzionalizmusnak az az egyik kritériuma, s azért járt az ember főiskolára,
hogy a rábízott feladatot meg tudja csinálni a saját elképzelése szerint.
― A manipuláció ön szerint kizárt?
― Persze, hogy van manipuláció! A nagy gyűjtők általában értékes műtárgyakat
ajándékoznak a múzeumoknak. Amikor egy múzeum kiállítást szervez vagy vásárolni akar valamelyik művésztől, összehív egy bizottságot… és kit hívnak meg a bizottság tagjainak sorába? Azokat a gyűjtőket, akik anyagilag vagy műalkotásokkal
támogatták a múzeumot. Az így összeült kuratórium dönt arról, kitől mit vegyen a
város vagy az állam, kit állítson ki a múzeum.
― Például a párizsi Pompidou Palota modern művészeti anyaga így jött össze?
― Hogy a fenébe másként? Az államnak nincs akkora tőkéje, hogy meg tudjon venni
egy ekkora gyűjteményt! Részben letéti anyagból, részben vásárlásból, részben ajándékozásból jön össze egy ilyen nagy gyűjtemény.
― A műgyűjtők ezek szerint „nagyhatalmak”?
― A gyűjtők viszont az alkotókhoz a galériákon keresztül jutnak el.
― …és a tévedés veszélye?
― Mindenben van tévedési lehetőség, és vannak manipulációk, ezzel együtt nem
tudom elképzelni, hogy egy ismeretlen művészhez becsönget egy gyűjtő, mondván:
„Jónapot, szeretném megismerni az ön művészetét, és szeretnék képeket venni
öntől.”
― Csontváryt a halála után „fedezték fel”, Modigliani majdnem éhen halt, Van
Gogh sem kellett senkinek. Hol voltak akkor a galéristák és a műgyűjtők?
― Modiglianinak a végén már nagyon ment, méghozzá a Bernstein Galériánál.
Csakhogy egy galéria nem húsz százalékra dolgozik, hanem minimum ötvenre.
Tudja, mennyibe kerül az, hogy egy galéria valakiből művészt csináljon? Először, ki
kell adni róla vagy három katalógust, kellenek a plakátok, méregdrága a szállítás, az
adó, fizetni kell a titkárnőt, meg kell hívni a gyűjtőket vacsorára, s nem sajtkukacra…!!! És az első három kiállításon egyetlen kép sem kel el, de ha egyet véletlenül megvennének, az árából még a villanyszámlára sem futná! Egy galerista nem
a Vöröskereszt vagy a Máltai Szeretetszolgálat…
― Kőkemény üzlet!
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― Igen, ez kőkemény üzlet! Nagyon sok galéria, így a Schlégl is, az óriási klasszikus anyagából tartja fent magát.
― Ötven százalékot gombolnak le egy-egy művésztől?
― Negyven, ötven, de van ahol hetven százalékot is.
― Mégis megéri?
― Hát kérdezem én, mit csináljon a művész egy tízmilliós városban, bezárkózva
egy padlásszobába? Mit csinálhat? Esetleg elmegy tanítani vagy ügynöknek, ha nincs
milliomos felesége, vagy nem örököl a nagybátyjától hárommillió dollárt, mert ilyen
is létezik.
Egyszer Hemingway unokaöccse a hatvanas évek elején felkeresett − van egy jól
menő galériája Buffalóban −, és miután eltöltöttünk együtt egy délutánt, így szólt
hozzám: „Nekem ez az anyag tetszik, aláírunk egy szerződést havi ötszáz dollárról!” Őrületes nagy pénz volt ez akkor, gondoltam megmenekültem!… Aztán még
hozzáfűzte: „Szeretném, ha cirkusz-témájú képeket festene, talán egy kicsit színesebbek is lehetnének…” Bizony akkor nekem, nemet kellett mondanom. Olyan
nincs, hogy az ember éjszaka prostituált, nappal meg apáca. Ezek nehéz pillanatok
voltak.
Abból, amit a fenti ajánlattevő felvázolt, persze az is kiderült, hogy milyen galériát
vezet, milyen közönsége van. A galerista, a műgyűjtő is olyan széles skálán mozog,
mint maga a művészet. Kahnweiler, amikor Párizsba érkezett a húszas évek elején,
az akkori szellemi élet krémje néhány héten belül ott volt körülötte. Picasso, Chagall,
Max Jacob, Apollinaire, Braque, Juan Gris. Kahnweiler csinált belőlük művészt, egy
pici galériában.

― Párizsban élek, de Zürichben is és időnként Budapesten.
― Ilyenkor lakást bérel?
― Nem. Van egy lakásom Párizsban, Zürichben és egy örökség révén Budapesten
is. A nyári hónapokban, öt éve a Műszaki Főiskolán posztgraduális képzést tartok
építészeknek, festőknek, szobrászoknak.
― Az Iparművészeti Főiskolán is tanít?
― Január végétől vendégtanárként a kollázs-művészetről tartok előadásokat.
― Ön szerint mi a művészet?
― Ismeri a kanti meghatározást, miszerint …„Szép az, ami érdek nélkül tetszik”. Én
Stendhal mondását igazabbnak érzem: „A művészet a boldogság lehetősége”, ami
egy-egy percre, rövidebb-hosszabb időre megadatik az embernek.
― Boldogságról beszél, pedig az élet, a művészet velejárója a szenvedés… Az ön boldogságának mennyire van köze a sikerhez, a pénzhez?
― Persze hogy köze van… Ha nincs visszajelzés, visszhang, ha az ember egy hónap
múlva nem tudja miből fog élni, az rossz. Nem azért csinálok képeket, hogy pénzt
keressek, hanem mert boldog vagyok amikor festek. Nem vagyok gazdag, de nyugalommal tölt el, ha tudom, mi lesz holnap.
― Köszönöm a beszélgetést.
(Új Művészet, 1993/6)

― Ezek az emberek valóban művészek voltak, nem kellett belőlük „művészt csinálni”…
― Mégis Kahnweiler köré csoportosultak, aki felfedezte őket, és először állította ki
ezt a társaságot. Mondhatjuk talán azt is, hogy a kubizmus megszületésénél Kahnweiler több volt, mint bába. Haláláig Picasso galeristája maradt.
― Hogyan alakulnak ki egy-egy galéria árai?
― Az árak teljesen fiktív dolgok… Hol van annak realitása, hogy ma mondjuk, Van
Gogh belekerül nyolcvan millió dollárba, ugyanakkor egy Antonello da Messina
vagy Fra Angelico-képet sokkal olcsóbban meg lehet venni? Egy-egy galéria körül
kialakul bizonyos limit, ezt a galerista dönti el, ami alá nem megy egyetlen művész
esetében sem, mert akkor már nem éri meg vele foglalkozni. Schlégl rendkívüli korrekt ember volt, és amit húsz évvel ezelőtt a galériájával felvállalt − a konkrét művészet −, misszió volt, hogy csak az utolsó két év nagy kiállításait említsem: Moholy
-Nagy László, vagy Malevics anyagokat!
A galéristának is idő kell, amíg megtalálja a saját stílusát, éppúgy, mint a művésznek. Nagy a rizikó! Például előfordulhat, hogy a művész, akire befektetett, egyszer
csak elmegy zongorahangolónak vagy stílust vált, mert ilyen is van. Én most csak a
jó galériákról beszéltem, mert vannak − sajnos többségben − rosszak is, maffiózók.
Ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy van néhány nagy galéria a világban, amely
meghatározó szerepet tölt be korunk művészetében.
― Ön Párizsban él, vagy Budapesten?
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KASSÁK-UNOKÁK
Művészeti főiskola kontra művésztelep
A mester köszöntése címmel augusztus 8-ig látható a Kassák Múzeumban az encsi
képzőművészeti szabadiskola növendékeinek kiállítása. Encsen, a B.A.Z. megyében fekvő kisvárosban 1976 óta létezik egy Kassák szellemében szerveződő, Fajó
János festőművész, az Iparművészeti Főiskola tanára által vezetett nemzetközi nyári
szabadiskola. A festészet, szobrászat, grafika, fotó, kerámia szekciókban folyó műhelymunka, kis-Bauhaus, a hivatásos művészetképzésnek afféle ellenpólusa.
Dárdai Zsuzsa ― Milyen hasonlóságokat, vagy inkább különbségeket tapasztal a két
oktatási forma között?
Fajó János ― Encsen tanítani olyan gyerekeket, akik önszántukból jönnek, tele érdeklődéssel és tehetséggel, élvezet, kéj; állami intézményben tanítani Budapesten,
ahova a papa bedugja a gyerekét, akinek se érdeklődése, se tehetsége nincs, szenvedés. Ez az első különbség a két intézmény között. A másik az, hogy Encs privát
kezdeményezés, az Iparművészeti Főiskola pedig állami intézmény. Az egyik nagyon egyszerű, a másik meg nagyon bonyolult. Az egyik szigorúan szabad, a másik
szigorúan ellenőrzött. Encsen nyolcvan gyerekre maximum hat tanár jut, a főiskolán háromszázötven gyerekre négyszázötven. Teli van az iskola tanácsadókkal. Én
felszólítanám a tanárokat, hogy akinek tanácsadóra van szüksége, mondjon le. A testületesdik, bizottságosdik a felelőtlenség búvóhelyei, takarói. Mindenkinek vállalnia
kell a saját felelősségét.
Én teljes szabadságot követelek a tanításban, akár állami intézményben vagyok, akár
a saját iskolámban. Encsen egyedül döntök mindenben. Én hívom oda a gyerekeket
és a tanárokat is, és ha úgy alakulnak a dolgok, én is küldöm el őket. Semmi szavazgatás, semmi demokratizmus. Itt a szellem diktatúrája érvényesül. A helyes dolgokat nem tesszük szavazás tárgyává.
A főiskolán a „demokrácia” nevében létezik az úgynevezett igazgatótanács. A harminchat tagból tizenkettő diák. A diákoknak van kiszolgáltatva az igazgatótanács
fele és az intézmény igazgatója, a másik felével szemben. Itt már harc folyik. Semmi
helye a demokráciának ebben a szakmában.
A demokrácia a mennyiség világában zajlik, mint módszer, mint játékszabályrendszer. A minőség világában, ahol az egy, több mint a száz, nem értelmezhető. Nyilvánvaló, hogy egy Van Gogh több mint száz képcsarnokbeli festő.

zseni. Encsen nincs filozófia, nincs nyelvoktatás, nincs politikai gazdaságtan, nincs
ergonómia, csak annyi, amennyi a munkához kell, és azt nem külön filozófustól és
segédlelkésztől, hanem a mesterétől kapja meg a gyerek.
Azt szoktam képletesen mondani, hogy harminc évre betiltanám az írás-olvasás tanítását és csak a néma munkát, a mutogatással való oktatást engedélyezném. Nem filozófiával kellene kezdeni a hetet az Iparművészetin, hanem bronzöntéssel. Igen ám,
de egy kisiparosnak a hetedik kerületben van öntödéje, az Iparművészeti Főiskolának meg nincs. És ha lenne is öntödéje, vagy fésűs(szaru) műhelye, ami olyan büdös,
mint egy tímárműhely, melyik gyerek menne be oda? Nagyon szép piros körmű,
tüllruhás lányok vannak a divattervezők között, de könyörgöm, a varrodába kellene
menniük varrni, csúszni-mászni a földön, alulról megnézni a modellt, hogy áll rajta
a ruha − tehát effektíve dolgozni kellene, megtanulni a szakma csínját-bínját, és közben esztétikailag képezni magukat. A rajzzal. Az írás-olvasás tanítása a verbalitáshoz, az elmélethez vezet, ebben vagyunk erősek; a rajztanítás a gyakorlathoz. De a
rajz a leglenézettebb tárgy, alap-, közép- és felsőfokon egyaránt.
Az Iparművészeti Főiskolán a rajz kiszorult a főépületből egy nyirkos, lepusztult parasztházba. Egészen a legutolsó ideig fakultatív tantárgy volt, még jó, hogy nem tiltották.
Encsen három műszakban csak gyakorlati munka folyik meleg étellel, délutáni sziesztával éjfélig. Nincs család, nincs külvilág, nem szűrődik be a televízió, nem csurkáznak, nincs újságolvasás, nincsenek komplexusok, mindenki el van foglalva a saját
programjával, hogy minél gyorsabban kerüljön az anyag a szitára, rézkarcra, kemencébe, fotólaborba. Hogy a tábor végén kész műtárgyakkal, grafikus nyomatokkal, képeslapokkal, fotókkal, kerámiatárgyakkal térhessenek haza. A sikerélmény
nagyon fontos.
A főiskolán, ha működne is a tehetség, nem tudom a sikert produkálni, olyan bürokratikus gátjai vannak a jelenlegi struktúrának. Ha néhány papírt akarok valamelyik gyereknek adni, nem tudom, merre kell elindulnom, nem tudom hol a nyomda,
nem is láttam nyomdagépet. Kérvényeznem kell a műhelyfőnöknél, nincs egy működő festőállvány. Van viszont számtalan fantasztikusan működő íróasztal, huszonnégy iroda és egy normális rajzterem.
Az oktatás még mindig állami monopólium. Szigorúan ellenőrzött volt és maradt,
ezért pártviták tárgya ma is, hogy ki legyen az igazgató. Ezért kellett két évig vitatkozni. És hát zsíros falat is az oktatás nagyon sok, semmi másra nem való hivatalnok embernek. Az improduktív kincstári elméket el kell tartani valamilyen keretből;
munkanélküli segélyre nem mehetnek a hivatalnokok, hogy nézne az ki? Oda csak
fizikai munkásokat küldenek.

Az Iparművészeti Főiskola egyetemi rangon működik nómenklatúrával, állami kritériumokkal, amiket teljesíteni kell. Például minden gyereknek kötelező angolul tanulnia. Tihanyi Lajost is megtanítják angolul. Süketnéma volt, de államilag tervbe
van véve, hogy Tihanyi Lajosnak angolul kell tanulnia. Tihanyi Lajos süketnémaként
zseniális festő, a magyar művészet egyik csúcsa, de ő ezen a főiskolán nem élne
meg. Odamegyek a gyerekhez korrigálni az aktrajzát, a zsebéből meg megy az angol
lecke, veregetem a vállát, hogy vegyen már végre észre. Pedig a rajz is egy nyelv,
sokkal nehezebb, mint az angol, a szanszkrit vagy a kínai tájszólás. Hogy tudjon
koncentrálni két helyre? Sehogy, tele lesz hibával. Ez a szétszórtság. Nem biztos,
hogy a süketnémát meg kell tanítani hat nyelven beszélni, amikor egy dologban

Srammel Imre, az új igazgató negyven éve itt van ebben az intézetben, kétkezi praktizáló művész, tudja, miről van szó. Remélem, azzal a jelképes mondásával, hogy
neki íróasztal sem kell, és azzal, hogy első dolga volt egy rajzbakot, meg egy rajztáblát beállítani az igazgatói szobába, jelezte merre indult el.
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― Ön mindig újító szellem volt. Hogyan köthetett hát ki, egy elmondása szerint enynyire reménytelen állami intézménynél. Miért nem eleveníti föl a mester-segéd-inas
hagyományt? Miért nem vállalkozik itt ebben a gyönyörű és óriási műteremlakásban
a tanításra?
― Itthon nem tudok tanítani, bár helyem van, és nekem is jó lenne. De sajnálom a

gyerekeket, nem tudok papírt adni, és így csak tönkreteszem őket, nem lesznek versenyképesek a diplomás festőkkel, iparművészekkel szemben. Azért tanítok a főiskolán, mert ott is, akárcsak Encsen, találok tehetségeket, akiket még egy ilyen
intézményben is tudok segíteni. Amit én tudok, nem tudja más tanítani, és a hivatalos oktatás sem maradhat anélkül, hogy egy másfajta szemléletet ne ismerjenek meg.
Hogy ne legyen valaki, aki azt mondja, gyerekem, ez az iskola szörnyű, de tehetséges vagy, gyere el hozzám Encsre. Tehetségre vadászom. Összeszedem a gyöngyszemeket. Én is fontos vagyok a tehetségnek, meg ő is nekem. Amikor egyedüli
gyereke voltam Kassák Lajosnak, tudtam, hogy ő most segített nekem, de ő nem,
hogy én mit segítek majd neki. Hogy most ennyi unokája van.
Engem a tehetséges gyerekek, a lelkek érdekelnek. Ez nagy befektetés, de megtérül.
Általuk fogok megmaradni. Ők viszik tovább a stafétabotot.

CHRISTO ÉS A LEPLEZETLEN REICHSTAG
A Kunsthause Wienben, Hundertwasser művészházában a jelentős osztrák mester
állandó kiállítása, és az ugyanitt, a június 9 − július 27-ig látható „Reichstag és más
város- projektek” című Christo-anyag adott egyfajta áttekintést a kortárs festészet irányadó áramlatairól. Hundertwasser mesedzsumbuja, kedves, vidám, szívmelengető.
Minden görbül, a falak széttartanak, a sík dől, a színek meleg rendetlenségben.
Kövek, fagerendák, növények, víz, csupa természetes anyag. Az idős, ámde ma is tevékeny mester festményei, szobrai, illusztrációi, megvalósult és megvalósulatlan
épületeinek vázlatai, dokumentációi, fotói, könyvillusztrációi, tartományjelei, bélyegei, borítékjai, faliszőnyegei, vitorlásvásznaiból összeálló életmű nem hamis.
És talán Christo, alias Christo Javacheff bolgár származású amerikai csomagolóművész sem az.

(Magyar Narancs, 1993. július 8.)

Az 1935-ben született környezetpoéta első tájinstallációját a javában dúló szocreál
időszakában készítette. Igazi szocreál gesztussal pszeudofalat húzott − leplezendő a
szegénységet − az Orient Express bulgáriai szakaszán. Aztán persze ő is elment a
megszokott útvonalon Prága és Bécs után Párizs, majd New York. De a környezetalakítás a vérében maradt. Bizarr, ironikus, játékos ötletei a világ legkülönbözőbb
pontjain valósultak meg, hogy aztán néhány hét, egy-két nap vagy óra után az emlékezetekben éljenek tovább. Egyik legelső environmentje Párizsban készült, a rue
Viscontin „Vasfüggöny” címmel, politikai válaszként az ugyancsak 1962-ben felállított berlini falra. Monumentjeinek sorát a Sydney-öböl nyitja, ahol mintegy 90 ezer
négyzetméter területet fedett be 1969-ben. Még ugyanebben az évben becsomagolta
a Chicagói Kortárs Művészeti Múzeumot. ’70-ben Leonardo da Vinci és Vittorio
Emanuele emlékművét Milánóban, a Villa Borgheset Rómában. 1985-ben a Pont
Neuf-öt Párizsban 42.900 méter kötéllel, 440 ezer méter fóliával. Legutóbbi elkészült
munkája során „Esernyők Japán és Amerika 1984−91”, 1342 esernyőt állított fel
Ibarakiban és 1760-at Kaliforniában.
Christo immáron 22 éve, 1971-óta azon mesterkedik, hogy becsomagolhassa a
Reichstagot, Németország egykori demokratikus intézményének épületét, ahol
1871−1933-ig a birodalmi gyűlés, a parlament ülésezett. A 200 ezer négyzetméteres
környezet-rendezés 20 millió dollárba kerül majd.
Christo, szokásához híven most is önerőből, vázlatai, makettjei, kollázsai és rajzai
eladásából kívánja finanszírozni nagyszabású terve megvalósítását. A konzervatív
kultúrbürokraták még ellenállnak, pedig az 1933 februárjában a nácik által felgyújtott épület (a merénylettel a kommunistákat, Christo honfitársát, Dimitrovot vádolták), többsíkú szimbólumforrás.
A halott kőtömeg, melyben időről időre elhunyt politikai személyiségeket ravataloznak fel − legutóbb Willy Brandtot −, előbb vagy utóbb talán megkapja a neki
szánt leplet.
(Magyar Narancs, 1993. július 15.)
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ZSUGORÍTOTT SZOBROK

UNDERGROUND A HEGY TETEJÉN

Louise McCagg arcmáscsarnoka

Galántai

Gipsz, teafilter, tea, kávé, zab, mogyoró, alga, kézi öntésű papír. Mindehhez szükséges még egy eleven ember: testvér, férj, gyerek, barát, üzlettárs, ismerős… Valaki,
akinek emberi arca van,, és azt hajlandó kölcsönadni, az időnek.
Egy alkotóműhely helyszíne: New York, a Downtown régi házának egyik műterme.
Rozsdás vasszerkezetek környezetében a metró fölött állandó az enyhe remegés. Louise McCagg lenyomatot vesz. A meleg gipszmassza rácsurog a modell arcára. Letapogatja a finom részleteket, kimerevíti a lényeges vonásokat. A szemek csukva, a
száj legtöbbször összezár. Pozitív-negatív. Arcmásöntvények.
Az eredeti gipszmintát alakítgatja a művésznő, levesz egy másik eredetit, azon is
változtat, míg az életnagyságú formák, több fordulón át zsugorítva el nem érik arányviláguk 3 és 15 centiméter közötti abszurd, már-már absztrakt birodalmát. A részletek helyett a legjellemzőbb karakterjegyek összegződnek. „Teát, kávét, mogyorót,
filtereket azért teszek az anyagba, hogy segítségükkel tetten érjem az életet.” Általános kommentár az ember állapotáról.
A munka során − ami egy-egy fejen gyakran hónapokon át tart − a mű valójában alkotója arcmásává válik. Sok esetben − ahogy szaporodnak a sérülésnyomvonalak −
roncsolt végeredményt kínál az alkotó. De vajon médiumai lelki sérüléseit tapogatja
le végtelenül finom lélekobjektjeivel, vagy inkább saját belső rezdülései − ebben az
esetben borotvaéles mintázókései − vágják bele magukat könyörtelenül az arcplasztikákba.
A székesfehérvári Szent István Király Múzeum három részre osztott terének hófehér falain arcmáscsarnok. 200 gipszfej, 200 papírfej, 55 papírprofil, 5 gipszdombormű. Tömeg. Az idő letapogatói. A hajdani manufaktúrák kézműves szellemében
rögzül az egyszeri, megismételhetetlen pillanat. Groteszk vigyor, feszülő harag, elnémuló szomorúság. A művész gondolatszövedéke ellentétében portré-maszkarcmás-álarc. „Ezekben a kisméretű fejekben a portré és a maszk − két eltérő
jelentésű plasztikai műforma − találkozik össze. A maszk portré, az arcmás önmaga
álarca egyúttal. A maszk változatban, múlni nem tudó múlt idő, a portré meg folyamatosan változó, vibráló jelen.”
A bemutatón vannak még rajzok, könyvek, különböző méretű pergamenfejek. Nagy
Károly-korabeli érmeken bármelyikünk. Aki betéved, Louis McCagg New York-i
műtermébe.
A megnyitón tömeg. Az élő maszkok viselői. „Ez a sorozat itt Böröcz Andrásról készült. Nyomon követhető rajta a zsugorodás fájdalmas, hosszadalmas folyamata.”
„Itt a váll és a fej együttes alkalmazásával olyan embereket mutatok be, akik nem
tudják eltitkolni nagyon erős érzéseiket.” Kukorelly Endre is itt van. Jobbról a második.
Louise McCagg: Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, Országzászló tér 3.
1993. október 9 − november 7.
(Magyar Narancs, 1993. október 21.)
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„Aki a művészetet támogatja, történelmet csinál” (Galántai)
Az Ernst Múzeum egyik termében Galántai György filmje, Molnár Gergely álomopusa pörög egy avantgárd, alternatív helyről, a balatonboglári Kultúrdombról. Kápolna Tárlatok 1970−73.
„Művésznek lenni annyi, mint kétségessé tenni a művészet mibenlétét”. Gondolkodás-, élet- és művészetmodell a hírhedt Három T (Tiltott, Tűrt, Támogatott) művészés művészetkategorizáló korszakából, természetesen a Tiltott zónából. A tévéstúdióban megrendezett fiktív Galántai-kiállítás NewYorkban, T-alakú asztalánál (Negyedik T), óriási állófogadás. A háttérben Boglár, az ifjúság − Jimmy Hendrix, Janis
Joplin, zöld természet, csillogó víz, szabadság, szerelem, az előtérben a jelen, az emlékezés.
Haraszti Miklós: „Kápolna-kultuszban éltünk, pánkultúra, pánvallás, pánmisztikus
világban, ápolt másságtudattal gyülekeztek ott össze az emberek. Az egyenruhások
figyelmét hamar felhívtuk magunkra. A kápolna ajtaján bezörögtek és a hálózsákos,
álmos népet kitessékelték a placcra.
Pauer Gyula egy fagylaltos bódénál botlott beléjük: Mit keresek itt − kérdezik a
rendőrök. − Géza gyere ide, ez a srác a krémfagylalt körül ólálkodik − össze-vissza
vertek, faggattak. − Milyen kapcsolatban vagyok a Lektorátussal, mit szimbolizálok…?
Az egyik nagy táncos bulin Baksa-Soós nem állt le, amikor bejöttek. (Baksa Soós
László a Kex együttes énekese volt). Térden csúszva odatáncolt a rendőrhöz, átölelte
a lábát, és barátságos gesztussal táncba hívta: − Biztos úr jöjjön, táncoljunk együtt!
A rendőr viszonozta a kedvességét, alulról állba vágta, és társai segítségével elhurcolta. Öt óra múlva találtak rá a többiek az út szélén agyba-főbe verve. Barátságos
bánásmód.
A filmből az is kiderül hol szórakozott Szentjóby a hatvanas években. A Kisöregben
kezdte a Toldy Gimnázium össztáncán, az este kilenc körül véget ért, rohanás a Békákba − ez a könnyűbúvárok klubja volt −, aztán a Kárpátia, a Bajtárs, az FMK és
a Postakürt következtek, amikor pedig minden bezárt irány a Bosnyák tér, ahol éjjelnappal lehetett alkoholt vásárolni.
A Galántai által négy éven át szervezett, majd brutálisan betiltott Boglár-álom, az országban akkor egyetlenként különös, más-világot képviselt.
Galántai György életmunkái az Ernst Múzeum valamennyi termét betöltik, megtekintésük minimum félnapos program. Rendkívül összetett a kiállítás, mint ahogy
maga az ember, a művész és az általa felvállalt tevékenységi kör is. Galántai nevéhez fűződik a Kápolna Tárlatokon kívül az Artpool Archívum (mely 1992-től vált legális művészetkutató központtá), az AL (alternatív művészeti magazin, 1983−85), a
magyarországi mail art bekapcsolása a nemzetközi mezőnybe, művészkönyvek, copy
art, fax-art, többtucat kollektív kiállítás, projekt, kiadvány, művészeti akció, A 80-as
évek végétől pedig videó-, fotó- és magnóapparátusával megjelenik Galántai, a nagy
dokumentátor. (Felváltja a nagy ellenállót). Galántai művészi munkásságában
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a kommunikáció, a kapcsolatteremtés a központi kategória, na persze a fluxuson
belül, intermediális kontextusban, legyen szó művészetszervezésről vagy politikai
felhangú egyéni megnyilatkozásról. „Nem létezik kulturális cselekedet, ami ne lenne
egyúttal politikai is”. Ilyen például a dr. Aradi Nóra: A szocialista képzőművészet
jelképei című művészetszociológiai abszurdra adott replika-sorozata, amelyek során
Galántai a hivatalos koncepcióra − elsősorban talált tárgyakból építkező − talpetalonokba ágyazott antikoncepcióval felel.
„A szerszám, a korábbi mester-ember attribútum vagy céhjelvény először a Párizsi
Kommün idején tűnik fel mint a munkásosztály fegyvere. Vannak olyan szerszámmotívumok, amelyek csak igen rövid, átmeneti ideig élnek, jelentésük ennek ellenére
világos és nemzetközileg félreérthetetlen. Ilyen például az ék, különösképpen a vörös
ék motívuma a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat közvetlenül követő években”.
Galántai szerszámai a Csákányos talp; Mozsártörő talpkolonc; Zabla talpbörtönben; Lépés szelep; Lépésgyökerek motorja; Állásmorzsoló.
„A menetelés a tömegábrázolás egyik kompozíciós típusa. Előzményei régi korokban is megtalálhatók (például harcba menő seregek), a 19. és a 20. században viszont a menetelés és a vele rokon rohamozás téma árnyaltan ábrázolja az
embertömeg osztályhelyzetét, pszichikai állapotát, tevékenységeinek célját”.
Galántai válasza: Lépéskazal; Féltlépő; Irányított lépéscsoport; Lépésakadály; Belső
lépcső; Lépésállandó; Vontatott menet.
„A 20. sz. elején bekövetkező nagyobb jelképi koncentráció nyomán a rabság, elnyomás kifejezéséhez nem szükséges már a cella vagy a börtönablak ábrázolása: önmagában is elég a rács”.
Galántai: Az ablak előtt virágok nyílnak; Szabadság-börtön; Ballada-rács. De vannak itt más jelképei is a szocialista képzőművészetnek: Munkástípus; Vörös; Fal; Kereszt; Állvány; Állványzat; Ablak; Ifjúság; Lámpa; Lámpás.
A tér egyik pontján a Demokratikus háromszög. A törvényhozás, végrehajtás, független bíróság összehangolt működése tartja fenn a láncot, ami a demokrácia − nemes
acélból.
Két kiállítótér között kapu: Vágyakozás oda és vissza. Apró, madárcsontú néni a teremőr. Megnyilatkozik: „Ez itt egy temetőkapu... Vágyakozom oda, de aztán vissza
is szeretnék jönni. És ez a sok cipő, ez a sok papucs itt marad. Én annyit töröm ezen
a fejem. Vagy ez a kerék… Olvasta az Elátkozott királyokat? Kerékbe törték a hercegeket, amiért elcsábították mások feleségét, legelőször a hímvesszőjüket vágták le,
borzasztó fájdalmas lehetett. Erről a kerékről a kerékbetörés jut eszembe, a rajta lévő
apró részecskék, biztosan a csontok. Ez a sok papucs gyanús nekem, hogy úgy ki
vannak állítva, az ember nagyon töri a fejét, hogy mit is ábrázolnak. ’44-ben, hajnalban mentem kenyérért Kelenföldre, és amikor megkaptam a friss meleg kenyeret, és
ott vonultak el a szegény deportáltak, szétosztottam közöttük, amiért az őr úgy belevágott az egyik szemembe, hogy megvakultam rá. Nem gondolkodtam, csak cselekedtem. Hát ilyesmik jutnak eszembe ezen a kiállításon. De nem tudom biztosan.”
Galántai György: Életmunkák, Ernst Múzeum, 1993. október 20 − november 28.
(Magyar Narancs, 1993. november 18.)
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GILLES, A NAGY BOHÓC
Beszélgetés Jovánovics Györggyel
„Nem úgy van, mint tegnap mondtam, hogy ez egy talprák-léprák kiállítás, mert
megnéztem a naptáromat, és kiderült, mind azután keletkezett (az egész 1−2 hét
alatt) hogy megtudtam: mégis negatív!” (Részlet Jovánovics György BakBirkásBaranyayhoz, a Fészek Galériabeli, február 6-án zárt, Frottázsok kiállítás megnyitóihoz írt leveléből.)
Dárdai Zsuzsa ― A frottázsok megnyugtatnak?
Jovánovics György ― Naná! A frottázs olyan az életemben, mint a sör. A könnyű.
Nehéz az élet, a szobrászat, a relief − belehalok, benne van a minden, a művészi alkotás örömét alig-alig érzem, csupa szenvedés és gyötrelem. Nagyon ritka az öröm,
talán a kész mű pillanatában. Minden reggel úgy megyek be a műtermembe, hogy
nem tudom mi lesz. Az egyik barátom, akivel pedig évtizedek óta rengeteg éjszakát
átdumáltunk, nagyon meglepődött, amikor az Ezredvégi beszélgetésekből megtudta,
én minden nap küzdök Istennel. A szerencsétlen csepeli proli, vagy a Keleti Károly
utcai budai szobrász 1994-ben, a Föld milliárd lakosának egyike, az eggyel, az abszolútummal, az Istennel csatázik.
Ugyanakkor mindenkinek megvannak a biológiai hétköznapjai. Csernus Tibor szerint Rembrandt is kanállal ette a bablevest, bizonyos dolgokat mindnyájan ugyanúgy csinálunk. Ez a gyönyörű mondat azt is jelenti, hogy aludni, szeretkezni, egy
finom francia konyakkal koccintani, vagy inni egy pohár friss sört, ezek a biológiai
örömök, mindenkinek járnak.
A képzőművész élete, ellentétben például a profi nehézsúlyú bokszolóéval, aki óriási pofonokat ad, de kap is, lehetne tiszta öröm, ismerünk öröm-művészeket, mint
például Renoir. Ha őt nézem, minden rendben, az örömöt társítom hozzá, ellentétben Soutine-nel vagy Baconnal. Mivel énnekem sem az örömség jutott, nem a szerencse sugárzik mindabból, ami adatott, körülbelül 40−45 éves koromtól tudatosan
próbálok becsempészni az életembe olyan elemeket, amik szolgálják a nagy egészet, de mégis egyfajta regenerálódást, könnyűséget, könnyítést jelentenek. Ezek a
frottázsok.
― Könnyűség és talprák-léprák, hogy jön ez össze?
― Szép szó nem? A talp és a lép, a lép, mint emberi szerv és a lépni ige morfológiai
egybeesése, érdekes… Furcsa érzés, ha az ember elmegy véletlenül egy orvoshoz,
és ott azt mondják, a talpától a lépéig el van rákosodva.
― Kétségbeestél?
― Nem is tudom, már többször voltam életveszélyben, ’56-ban, például amikor belekerültem a lövöldözésbe, vagy a sztrádán, amikor éppen megúsztam egy rossz
mozdulatot, vagy ugye most nyáron, amikor egy orvos azt mondta: talprák-léprák.
Mind a három esetben a halántékomig elöntött a forróság. Erre emlékszem. Most a
következő gondolatom az volt, a gyerekeket el kell vinni egy csomó olyan helyre,
ahol még nem jártak, meg továbbra is úgy kell élnünk, ahogy eddig, hogy a halálunk
dátuma ismeretlen. Hiszen bárkivel bármi előfordulhat, ilyen az élet. Fejére eshet
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egy tégla, vagy a mai világban ezek a titkos, burjánzó betegségek, mint a rák, az
AIDS valóban nagyon nyomulnak: a belső titkos féreg foga rág − gyönyörű verssor… Mivelhogy ebben a pillanatban túl vagyok rajta, csak röhögök az egészen. De
a frottázsok születéséhez köze van, mert ott lent a csodálatos hegymagasi idillben,
a „birtokomon”, amikor az idén nyáron végre minden elkészült, a két nagy istállóés pajtaműterem, a kert , a „provence-i” kőkerítés, a „cézanne-i” házikó, végre minden kellemes és jó, leszámítva, hogy esetleg rákom van, és a hegymagasi utcai telefonfülkéből hívogatom tízforintosokkal a II. számú sebészeti klinikáról a sebészt,
hogy megtudjam a talpam kellős közepén lévő gyanús eredetű és nem múló daganatból vett szövettani minta eredményét. Teljesen leálltam arról, hogy szobrokban
gondolkozzam, újra elővettem ezt az 1990-ban kifejlesztett gyors, örömteli technikát. 21 lila frottázst készítettem. Saját korábbi munkáim, fehér gipszreliefek, illetve
az azok negatívjául szolgáló fólia-formák átdörzsölésével. A lila egyenlő lila. Erről
nincs mit mondanom.
A színnél is sokkal fontosabb a FÉNY. Itt minden a fényről szól. Fényrobbanások,
fénybombák vannak. Egy mocskos, vad, lila reflektoros autó rohan végig a fehér
holdbéli tájon.
― Holott: „Tehát a festő számára a fény nem létezik” − írja Cézanne 1904. december 23-án Émil Bernardnak…
― Előtte pedig azt mondja: szemünkkel… „fényre, fél tónusra, negyed tónusra osztályozzuk a színérzet képviselte síkokat!” Azért ezt mind lehet érteni.
― Szóval megérintett az elmúlás…

képp megmagyarázni az 1970-es Fényes Adolf-beli kiállításom létrejöttét, az első
magyar environment készülődését, létét és mai esztétikai jelentését, minthogy ez
azonos azzal a művel. Ugyanúgy egy téren lévő töredék, ami megpróbál mindenre
vonatkozni. A fehér nagyon fontos, ezt az egy konkrétumot az abszolútum szintjére
merem emelni, hogy a fehér, mint emberi szó is weis, blanc, beloje, fehér… a fény
és az Isten, valami nagy dolog.
Ugyanakkor az itteni lét nekem abszolút érvényes, nem menedéknek fogom fel, hogy
nem kell félni a haláltól, mert úgyis újraszületünk! Ha nagyon muszáj, azt mondom,
hiszek a lélekvándorlásban, ami nem egy jelentős mondás, mert a másik ember egészen másban hisz. A létezők fölénye a nemlétezőkkel szemben annyira uralkodó,
olyan terrorisztikus, az uralom a lebegő ténnyel szemben, az érvényesülés szintjén,
ami viszont az érvényességet nem érinti. Mert mit tudom én, hogy a terroromnak, a
hatalmamnak igaza van-e? Az hogy nem zárom ki, valószínűnek tartom a lélekvándorlást, hogy voltam és leszek, semmi alól nem ment fel. Itt minden érvényes, a roszszabbik esetre kell felkészülni.
― Lábat rajzolsz most is, a Shakesbeer-sörbár asztalára, azért mégis csak ez a központi problémád…
― Ez az a capitoliumi lábfej…ja, …te jó ég ez egy bal láb… aha… itt van az a dolog
a lágy részben, hol kisebb, hol nagyobb. Ma este veszek egy forró kádfürdőt, az
segít. Forró kádfürdő, egy üveg hideg sör és egy jó könyv…
― Fontosak neked ezek a kis élvezetek?
― Huhuhú, hát, ha még a zenét is bekapcsolod!

― Az elmúlást az ember alig éli túl, ismeretes, hogy egyeseket, amikor már nem fiatalok, milyen borzalmas mértékben foglalkoztat ez a gondolat. Engem nem nagyon
érdekel, furcsa mód nem is félek, mégis, úgy négy-öt éve tudomásul vettem, hogy
az élet lezajlott. Már nem növekszem, nem érek, a porckorongok elkopnak, néhány
milliméterrel kisebb vagyok, a 185 centinek, ami Jovánovics György volt felnőtt korában, lőttek, már csak 184,5 vagy inkább 183,5 vagyok, a napok fogynak. Érdekes,
az ember nem kezd csecsemőkorától visszaszámlálni, holott csecsemőkortól kezdenek fogyni a napok, mindenkinek más-más korban fogy el. Én néhány éve visszaszámlálok. Tudom, hogy van egy megjeleníthető naptári nap, ami közel van.
― A közel relatív fogalom…
― Gyerekkoromban mérhetetlenül hatott rám az az adat, hogy valahol az idők távlatában, messze 2000-ben visszajön a Halley-üstökös, és én hatvan éves leszek akkor,
talán megérem, de borzalmasan öreg leszek. Ezt most nem mondhatom, mert öt év
múlva hatvan éves vagyok, és még nincs ősz szakállam, ősz hajam, a Halley-üstököst nekem még bőven meg kellene érnem, meg azután is, mert még volna mit csinálni, de ha én gyerekkoromban úgy gondoltam, az már elég, az már nagyon öreg,
akkor most van öt év és jónapot.
― És utána…?
― Nagy kérdés…Van egy művem − nem ismert, nem hozok mindent nyilvánosságra −, a hetvenes évek elején csináltam, ami arra utal, hiszek a lélekvándorlásban,
abban hogy egy embernek több élete van. Úgy gondolom, az előző életemben én az
a szobrász voltam, akitől azok az óriási töredékek vannak, a posztamensről visszamaradt híres lábfej, kézfej a nagy Konstantin-féle szoborról a római Capitoliumon,
azt én csináltam. Egy hindu teozófus barátom ezt nekem megsúgta. Nem tudom más-
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― Beethoven valamelyik kései vonósnégyesére gondolsz?
― Pontosan. Hamvasnak van egy csodálatos tanulmánya az öregkori művek melankóliájáról. Ami nem mindenkinek adatik meg, Mozartnak és József Attilának nem
adatott meg. Fő típusa a beethoveni öregkori vonósnégyes. Az én szememben
Beethoven az első avantgárd művész. Az ő sorsában jelenik meg az az individuális
sors, egyéni felelősség, ami a XX. század és a mai, világvége előtt álló világ fő témája. A szabad, Istennel egyedül szemben álló individuum az emberi létben. A kései
vonósnégyeseknek művészetfilozófiai jelentőségük van. Ezek az első avantgard
művek arra tanítanak, mit tud kihozni az ember saját magából, mire kell figyelnie,
hova kell az emberiségnek felnőni, hogy ne Szarajevó, meg világháború, ügynöktörvény, meg besúgóból lett népvezér problémák primitív szintjén történjenek az
események, ne ezen a szinten létezzünk, igyekezzünk valahogy Isten közelébe jutni,
ahova Beethoven és az öregkori Rembrandt eljutott. Hogy megsejthessünk valamit
abból, mi is a világ, mi az Isten, a teremtő, mi a dolgunk.
Az élvezeteknek az a szintje, amire céloztál, nem nagyon érint, ha a köznapi létemben adódik például, hogy jó idő van, vagy nem fáj a lábam, hogy kellemes egy
együttlét, vagy csodálatos ízű a töpörtyű, hát ez van, de nem téma. Az én alapélményem ugyanis, hogy anyámtól a szenvedést és az örök, bajra való hajlamot örököltem. Az egész életem erről szól. Én akkor szenvedek legjobban, amikor végre
hozzájutok az alkotáshoz, mert akkor van a legnagyobb brusztom a Jóistennel és a
világgal. Az első szellemi élményem Schopenhauer volt, korán összeakadtam vele.
A pesszimista, rosszkedvű, szenvedő Schopenhauerrel.
Ez determinálódott bennem.
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― Pedig én optimista, jó kedélyű, vitatkozó, nyílt Jovánnak ismerlek.
― Ez a totális álca, ez az egy aztán nem vagyok. Az életem a rosszkedv és a szenvedés paroxizmusa. Minden más látszat. Gilles a nagy bohóc. Bármilyen óriási meglepetést okoztam is a barátomnak, amikor megtudta, hogy én a Jóistennel örök
küzdelmet folytatok amióta élek, az 54 év és 215 nap 24 órájának minden perce erről
szól. Állandó küzdelem az értelmezésről. Mi ez az egész? Ahogy a Budapest Szálló
presszójában sok-sok éven át tartó éjszakai magányunkban, Erdély Miklós az utolsó
konyakkal felteszi a kérdést, mi ez az egész? És mi az, hogy parketta, vagy mi az,
hogy csavarhúzó, hogy lehet összehozni a Jóistent a csavarhúzóval?!
― Na és mi ez az egész? Sikerült közelíteni, vagy csak a töprengés maradt?
― Én a kurzustól és a divattól függetlenül azt mondom, rálicitálva a dualistákra, a
panteistákra és sok mindenkire még, hogy a tartam, az idő − amivel Bergson és Einstein, a modern fizika és mi mindnyájan a XX. században, olyan sokat foglalkoztunk
− óriási jelentőségű. A világ végtelen számú tartamból áll, minden létező tapasztalatainak az összessége. De föl lehet-e sorolni az összes ilyen egységet? Nem. Az
eredmény is egyenként olvasódik le, ezt az olvasatot primitív szóval lehet világképnek is nevezni… Hogy milyen világképe volt Platónnak, XIV. Lajosnak, Beethovennek vagy Gerő Ernőnek, milyen a világképe az én házmesteremnek, érvényes
kérdés. Minden egyén világképe totalitás.
Én tehát azt mondom, az Isten olyan világot teremtett, amelyben felfoghatatlan
számú isten létezik, és az egyedi lét, a megfejtés, a felőlem való nézés nagy titka az,
hogy véges képességeim vannak, hogy nem tudunk végtelen számú mondatot idézni,
a végtelenségig visszaemlékezni. Az embert kiválasztásának a statisztikai hozadéka
jellemzi, az, hogy a világmindenségből, az Istenből és az összes többi istenből, aki
az összes létező együtt, mennyit lát, milyen világkép van az ő vetítővásznán. Hogy
az egyes képből az egészre vonatkozóan mi adatik meg, milyen sokat lehet átfogni,
mi az az összhangulat, ami az egy agyvelőből a két szemen át valamilyenfajta mégis
méltó viszonyt mutathat a teljes egésszel? És milyen viszonyban van ezzel az az
egyetlen nézőpont, ami én vagyok? Ha ezt a küzdelmet nem hajtja végre mindenki
sikeresen, akkor jönnek a katasztrófák. Aki nem hajlandó Joyce utolsó műve olvasatán elgondolkodni, vagy azon, miről elmélkedett Cézanne az utolsó éveiben, hogy
milyen lett volna Beethoven következő műve, ha nem hal meg, − esetleg elmegy, és
egy család apraja-nagyjának kilövi a szemét hangtompítós pisztollyal. Bár sosem
tudom megfejteni, minden napomat kitölti az, hogyan lehetne valami olyat csinálni
amilyen a következő Beethoven vonósnégyes lett volna, s bár nekem nincs akkora
képességem, hogy ezt megcsináljam, erre törekszem, ez foglalkoztat, semmi mással
nem törődöm, és eszembe sem jut, hogy a másik emberbe belerúgjak, vagy kilőjem
a szemeit.

ő és az ő egyháza gondol. Általános támadást indít az egyén szabadsága ellen. Én ezt
elutasítom. Nincs más, mint az Isten és az egyenként való, egyenként létező ember,
és a közbülső megoldások, amikor Isten és az egyén közé, Isten képviseleteként egyfajta általánosságot helyeznek, mindig veszélybe sodorják a szabadságot. Ebben a
században, a fasizmusok századában, nagyon kell vigyázni.
― A Sátán és a Rossz közreműködik?
― A gonosz, az ördög meg az összes tészta nincsen, nem tudom beilleszteni ebbe a
rendszerbe, mert primitív és fölösleges lenne. Ezeket csak költői szimbólumoknak
tartom. A gonosz és a rossz létezésének feltételezése, megjelenítése az emberi mitológiában, nem más, mint a hibaszázalék. Az én hibáim, a felejtésem, a különböző
biológiai tulajdonságaim, hogy például irigy vagyok vagy bosszúálló… Milyen
rémes! Már maga a szó, emlékezet feltételezi, hogy nem emlékezem mindenre. Megszülettem, és a születésemtől egészen a mostani pillanatig nem vagyok igazán én,
mert kiesnek másodpercek, amikről nem tudok, veszejtem el magam, felejtek, ami
katasztrófa. És akkor ez ellen vannak technikák, fölírom, magnóra veszem, használom a számítógépet, de az egész élet nem lehet reprodukálás, át kell adnom magam
a biológiai létnek, ami a felejtés, a leépülés és a halál. Ebbe a folyamatba a mitológia képeket és ügyeket illeszt, különböző formát ad a rossznak: jön a gonosz ember
fekete köpenyben, jön Mefisztó, a barokkban jön a jó angyal és a bukott angyal, az
ember művészi érzékére van bízva, mit teremt ennek a megjelenítésére. A gonosz, a
hiba. Nem látom külön.
― Az örökös töprengés, szenvedés és küzdelem lecsendesítésében időnként segítségül hívod az alkoholt, a nikotint, a drogot?
― Soha életemben nem szívtam el egyetlen cigarettát sem, és ettől gátlásaim vannak, nem értem, a dohányosok egy része miért nem ért engem, sajnálom… Az alkohol, a sör nem nagy mennyiségben megnyugtat, a töményekről leszoktam.
A drog nekem olyan ezoterikus, hogy egyetlen, egész életre szóló hatalmas LSDutazás kisajátította a hozzá való viszonyomat. Visszafelé is meg előre is, örökre meghatározott mindent. Nem tudtam az életemben arra a köznapi szintre domesztikálni,
amilyen a sörrel való, nyugodt és harmonikus viszonyom. Nekem a drogra csak 15
évenként van szükségem. A 15 év lejárt, 5 éve gondolkodom, a többit nem tudom,
vagy megint beadom, vagy pótólom absztrakcióval, tisztán gondolati síkon, pszeudo,
mert félek tőle. Akkor csodálatos volt, mindent megtudtam, mintha Szókratészt odalökték volna nekem tanárnak, vagy Senecát, vagy Descartes-ot, netán Cézanne maga
mellé vett volna a műtermébe, esetleg Beethoven tanított volna összhangzattanra. A
mai napig tartó döntő élmény volt, fantasztikusan fölhívta a figyelmemet szellemileg minden irányba, rávezetett az absztrakcióra és a végtelenre.

― Tehát a világ két pólusa az absztrakció és az abszolútum…
― …a rajtam kívül levő minden, aminek a szimbóluma az Isten, és én magam, és
ez annyiszor ismétlődik, ahány fűszál, ahány madár, és ahány fekete, sárga és fehér
ember van, és nem ma, hanem vissza- és előre mindig is.

(Magyar Narancs, 1994. február 17.)

Ez a dolog nagyon hasonlít, mert az absztrakciós szintjei meg a verbális szintjei hasonlítanak, ahhoz a mindennapi jelenséghez, amit úgy hívunk liberalizmus. Ami ma
nagyon aktuális. Figyelem ezt a fantasztikus vitát Ugvári Rudolf és a ferences rendbeli szerezetes, Szántó Konrád között. Az egyik, aki az Istent szolgálja, azt mondja,
a liberális ember Jézus Krisztus ellensége. Az egyéni szabadság elé helyezi azt, amit
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A MŰVÉSZ HALVA JÓ?
Budapest Art Expo ’94
„Becstelen embernek rossz az írása és rossz az ecsetvonása” (Antoni Tapies)
Persze majd’ mindenki elégedetlen. A galeristák egy része azért, mert az egyéni művészek jóval alacsonyabb összegért jutnak kiállítási térhez; a nem-támogatottak azért,
mert nem őket szponzorálta az Art Expo Alapítvány; a legszegényebb alkotók azért,
mert alapállásból kiszorultak; a művészek azért, mert állítólag nélkülük zajlott le a
szakmai protokoll; van, aki a reklám, a propaganda alacsony színvonalát kifogásolta; a műgyűjtők, a vásárlók pedig a nyugati illetve keleti árak differenciáltságát.
Még M. Bryan Montgomery, az UFI (a vásárok nemzetközi szervezete) elnöke, a
BAE egyik szponzora is morgolódhatott, hiszen a pécsi Képzőművészeti Mesteriskola standjában tett látogatása során csevegés közben véletlenül letörte az egyik, harangként funkcionáló, nagyon nehéz technológiával készült szobor csúcsát
(hétszázezer forint). Lehet, hogy ez lesz az egyetlen, nagyobb szabású, ámde kényszerű vásárlás az idei Art Expón? Biztos, ami ziher az Expónak helyet adó, társrendező Hungexpo nyereségesen zárja a kiállítást.
Szóval 1994. március 16−20. között a BNV F pavilonjában ismét megnyílt, a sorrendben immár negyedik Budapest Art Expo. Lehet örülni, hiszen a színvonal magasabb lett, szép a katalógus, szűnőben a Budapest-centrikusság, bekapcsolódott
Győr, Miskolc, Pécs, Szentendre, Székesfehérvár, a legfontosabb magyar galériák,
műhelyek alkotóközösségek (kivéve a tiltakozókat: Várfok/Roczkow/Pandora), a
Képzőművészeti Főiskola, a Pécsi Mester Iskola, és az alternatívabb utat választó
Lappangó elem csoport képében megjelent az utánpótlás. A környező országok nagy
része képviseltette magát, és − idén először − itt voltak a múzeumok, intézmények
is: a Krakkói Triénnálé, a Rijekai Múzeum, a Vasarely Múzeum. Felsorakoztak a
művészet háttérintézményei, a művészeti lapok: az Új Művészet, a frissen indult
Balkon (angol nyelvű szám az Expo alkalmából) és az Árnyékkötők Electrographic
Art. Örömmel jelentem, hogy − mint azt az igen erős egységes fotóanyaggal bemutatkozó Pajta Galériában megtudtam − a Pelikán Kiadó gondozásában hamarosan
ismét megjelenik a Fotó újság, de antikváriumok, kiadók, grafikai stúdiók és a legkülönbözőbb művészellátó cégek is itt voltak.
Nekem a legnagyobb örömet az okozta, hogy − az egyébként folyamatosan egymásra acsarkodó művészek, és az egymás kiszorításáért versengő művészeti irányzatok/stílusok itt békésen megfértek egymás mellett, rendkívül színesre és valóságosra festve így a palettát. Továbbá, hogy néhány tehetségre is rácsodálkozhattunk, ilyen a Van Dam Galériában − volt tanárai társaságában − bemutatkozó Deli
Ágnes szobrász, a Pesti Műhelyben immár évek óta szerepeltetett Bányász Éva és
Saxon Szász János; a Svájcból érkezett, és az egyik legütőképesebb standot adó Nádasdi Mihály, a kolozsvári Ujvárossy László, és a művészet-élet-politika egységét
valló belgrádi Grupa Fia csoport (lsd: fotográfia).

Kérdésemre, vajon etikus-e ez így?
Szalóki Károly a Várfok Galéria tulajdonosa válasza: „Azzal kezdeném, hogy én
Art-Expo párti vagyok, tudom, milyen nagy szükség van Magyarországon a művészeti vásárokra. Eddig valamennyi BAE-n jelen voltunk. Távolmaradásunk oka a
pénzhiány mellett, a figyelemfelkeltés. Így próbáljuk demonstrálni, nem értünk egyet
azzal, hogy a galériáknak lényegesen többet kell fizetni a területért, mint az egyéni
művészeknek. Megpróbáljuk felhívni a figyelmet erre a problémára. Emiatt a magyar
művésztársadalom karakteres rétege idén nincs jelen. Ez persze rontja az Expo színvonalát, tudom. Bukta, El Kazovszkíj, Böröcz, Szirtes vagy a Pandorás Klimó, Nádler, Sós, Záborszky és a Roczkow Galéria művészeinek hiánya rányomja a bélyegét
az Expo egészére. Az meg, hogy támogattak vagy nem támogattak…? Úgy gondolom, egy induló vásár és egy nagyrészt állami támogatásból működő alapítvány esetében nem kegy, hanem kötelesség a legjobb galériák folyamatos meghívása. A
szervezők jól tudják, hogy egy galéria nevének bejáratása, elfogadtatása 5-10 évet
igényel, vagyis nem egy évig, egy alkalommal kell támogatni egy galériát, hanem folyamatosan, addig, amíg meg nem erősödik.”
Pénz, pénz, pénz. Árak. Alakulófélben. Van, aki keleti áron árusít, van, aki nyugatin.
Naiv festmény már kapható hat-tízezerért; egy legkisebb (30×40 cm) Bak Imre festmény százhúszezerért, áfa nélkül; Szikora Tamás pszeudo-dobozai darabonként ötvenezerért; Fehér László nagyon menő képeinek valamelyike − mondjuk a rekamién
szunyókáló Menschikoff, a művész galéristája − egymillió nyolcszázezerért; a fénymásoló művészetben néhány éve színre lépő Dávid Vera százezerért, míg Halbauer
Ede, ugyanazon művészeti ág nagy veteránja − ha egyáltalán szándékában állna az
eladás − öt-tízezernél többet nem fogadna el senkitől.
Fajó János három standdal is szerepel: a Pesti Műhelyben grafikákat, illetve néhány
meghívott művészt: Harasztÿ István, Konok Tamás, Bányász Éva, Saxon Szász
János, mutat be; a német Binder Stúdióban plasztikákat, magánemberként saját műveit. Fajó magyar árak használata mellett érvel: „Addig megyek, le az árakkal, ameddig csak lehet. Egy Pfahler-mappa Németországban tízezer márka, itt háromszáznegyvenezer forintért hozzájuthat az érdeklődő, akkor is, ha nyugatról érkezik, ezért
éri meg neki, hogy ideutazott…
A galéria, a műkereskedelem a szükséges rossz. Le kell nyelnünk, hogy meg kell feleznünk az effektív értéket azzal az emberrel, aki csak egy telefonszámot tud, mi
meg egy picit többet. Aki szerint − és ezt egy svájci galerista egészen komolyan
mondta nekem − a művész halva jó, mert akkor rögtön felszökik az ára, át lehet venni
a kapcsolatait, és nem kell tovább tűrni a rigolyáit.”
(Magyar Narancs, 1994. március 24.)

A Várfok, a Pandora és a − bizonyos betörési problémák miatt innen is távol maradó
− Roczkow Galéria tiltakozó akciója egy − a büfében elfoglalt − asztalnál zajlott.
A Várfok Galéria tavaly azon kevesek egyike volt, akit az Art Expo Alapítvány támogatásban részesített, így a befizetendő összeg feléért juthattak kiállítási területhez.
Idén − az önerőből történő részvétel helyett − tiltakozó akciót szerveztek.
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NINCS BÖLCSEK KÖVE
Beszélgetés Hegyi Lóránd művészettörténésszel
Dárdai Zsuzsa ― Többféle mende-monda keringett arról, hogyan lett ön a bécsi
Modern Művészeti Múzeum igazgatója. Valójában hogy történt?
Hegyi Lóránd ― Az előző igazgató − szerződése lejárta előtt egy évvel − elment
Bécsből Hannoverbe. A szokásoknak megfelelően egy nemzetközi pályázatot írtak
ki, amin én nem vettem részt. A nemzetközi zsűri két fordulóban senkit sem talált a
pályázók közül alkalmasnak, így a múzeum további fél évig igazgató nélkül működött. Egy rendelet értelmében, ha a nemzetközi zsűri többszöri összeülés után sem
talál alkalmas egyént, a mindenkori tudományügyi miniszter meghívhat egy szakembert. Erhard Busek miniszter egyszemélyes felkéréssel engem választott. Két
dolog vezette: egyrészt külföldi művészettörténészt szeretett volna Bécsbe − mert a
múzeum egyik nagy problémája éppen az elszigeteltség volt, a helyi művésztársadalom úgy használta a Modern Művészeti Múzeumot, mint egy kiállító helyiséget −,
másrészt az akkori nemzetközi politikai helyzetre való tekintettel üdvözölte azt is,
hogy valaki Közép-Kelet-Európából kerüljön oda.
― Milyen érzéssel fogadta ezt a kihívást?
― Az első pillanattól ambivalens érzéseim voltak. Én akkoriban Magyarországon
sok mindent csináltam, volt egy elképzelésem, elkötelezettségem, amit nem szívesen adtam föl. Éppen akkor, amikor tudtam, lehetne változtatni, az évek alatt kiépített nemzetközi kapcsolatokat kamatoztatni! Amit végül is kamatoztattam, csak nem
Budapesten, hanem Bécsben. Ez az elején adott egy morális bizonytalanságot. A
másik oldalon viszont ott volt az óriási kihívás: hogyan lehet Közép-KeletEurópából egy nyugati intézménybe bekerülve megkísérelni az integrációt? Fantasztikus, vonzó perspektíva! Bebizonyítani, hogy itt és Prágában, és Varsóban, és
Zágrábban ugyanolyan autentikus művészet van, mint Párizsban, Düsseldorfban
vagy Londonban, csak az infrastrukturális fejletlenség miatt, ez nem jut el a nemzetközi közvélemény szintjére. Ezt az áttörést és művészettörténeti feldolgozást megkísérelni, több mint személyes érdeklődés, komoly művészettörténeti vállalás.
― Kemény napok következtek?
― Az első hetekben, hónapokban úgy tornyosultak a problémák, mint a Duna-partról a Gellért-hegy! Egy másik országban, más nyelvi kontextusban − bár én jól tudtam németül, de a szakmai nyelv és a hivatalnoki között vannak különbségek −, hogy
fogok az évi negyven millió shillinges büdzsével gazdálkodni, 98 alkalmazottat, két
nagy épületet, ezt az óriási nagyüzemet működtetni? Hogyan fogadnak el engem
ők? Hogy fogok a politikusokkal, a gazdasági kérdésekkel megbirkózni, és mindezeken túl a legfontosabb, hogy lesz ennek a múzeumnak személyes profilja? A legnagyobb örömet az okozza, hogy akár negatív, akár pozitív kritika ér, szinte
valamennyi megegyezik abban: a gyűjteménynek, kiállításoknak és a múzeumpolitikának egyéni arculata, speciális íze van.

francia-osztrák-orosz alkotót mutattam be. Mindenki úgy fogta fel, ahogy én is gondoltam: ez az én ars poeticám. És ez azóta is érvényes. Engem nem érdekel, mi az
adott városban, adott körben a divatlista. A top-divatosakat, és azokat, akik hosszú
évek óta nem jelentek meg − holott nagyon jó művészek, csak a galériák és művészeti piacok által némiképp manipulált divathullámokban most nem szerepelnek −,
együtt állítom ki.
― Ön biztonsággal ismeri a kortárs európai művészetet?
― Igen, ez szakmai követelmény, sok száz művészt ismerek, és bárhol vagyok Milanóban, Barcelónában vagy Párizsban, felkeresem őket, találkozom velük. Ahogy
annak idején Magyarországon is volt huszonöt-harminc művész akikkel rendszeresen együttműködtem, ugyanúgy van most hatvan-hetven, nemzetközi vonalon. Amikor én művészeti koncepciókról, témákról gondolkodom, ezeknek az ismeretében
teszem, és fordítva, az hogy éppen velük dolgozom együtt, az én koncepciómból
jön.
― Idevágó egy régi − az ön által szervezett Új szenzibilitás kiállítással kapcsolatos
− gondom: ki csinálja hát a művészetet az alkotó vagy a művészettörténész? Talán
még emlékszik 1983-ban a kalocsai Schöffer-szemináriumon, Nicolas Schöffer −
éppen az ön felszólalására reagálva − milyen élesen fogalmazott: Teoretikusok mögöttünk a helyetek!
― Emlékszem. Nagyon szimpatikus gondolat, de nem igaz. Millió és egy példa van
arra, hogy a művészettörténész vagy teoretikus által verbálisan megfogalmazott gondolat a művész számára olykor megvilágosodásként hat. De ez fordítva is igaz.
Nekem is megvilágosodást ad, ha látok valami olyat, ami engem foglalkoztat. Ezért
számomra nem létezik az a probléma, ki talált ki valamit előbb, a művész vagy a
teoretikus.
Az Új szenzibilitás azért provokálta a magyar művészeti közvéleményt, mert én úgy
dolgoztam, mint szuverén művészeti kritikus, én soha nem azt mondtam, csak ez
van, hanem én ezt csinálom, ha más a véleményed, te csinálj mást, és ha neked is
más, te is csinálj mást, és ha harminc különböző csoport lett volna, és harminc különböző teoretikus, akkor lett volna vita! Ezt a szuverenitást fogadták el nehezen. Azt
mondták, manipulálom a művészeket, önkényes vagyok stb., mindent lehet mondani, a kérdés mégis az, miért nem csinálta meg Beke, Bán vagy Hajdu a maga koncepcióját? Az emberek félnek a cselekvéstől, ugyanakkor leszólják, kritizálják a
másikat, aki mer, ez volt az alapvető probléma, és én ezt morálisan nem fogadom el.
Sokkal inkább tartom partneremnek azt, aki valami egészen mást csinál, mint aki
nem csinál semmit.
Ugyanezt folytatom Bécsben, és ez őket is ugyanúgy irritálja, mint a magyarokat.
― Én mégis azt gondolom, a művész önálló, különös tehetséggel megáldott lény, aki
a saját útját kell járja, az ő dolga az alkotás, nem a teoretikusok követése!

― A legelső kiállításom, amit itt megrendeztem kicsit sokkolta a bécsi közönséget.
A Palais Lichtenstein gyönyőrű barokk − ez ideig tabunak számító − dísztermében,
három egészen fiatal művészt, egy nyugat-európai, egy közép- és egy kelet-európai,

― Igaza van, de ne felejtse el, a művész nem elszigetelten alkot. Az Új szenzibilitás nagyon nyitott csoport volt. Bak Imre, Hencze Tamás éppúgy beletartozott, mint
El Kazovszkíj, vagy Kelemen, és a rengeteg új fiatal. Nem lehetett meghatározni ezt
a csoportot egyetlen stílusjegy alapján − ahogy a szó is mondja −, újfajta érzékenységet fejeztek ki, ami merőben különbözött a reduktivista, minimalista elanyagtalanított tendenciától, ami a 70-es évek művészete volt, és amit én nagyon szeretek,
csak éppen a 80-as években már nem tartottam elég autentikusnak, hitelesnek.
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― És ez milyen?

― Éppen az említettek, Bak Imre és Hencze Tamás érkeztek ebből a hidegebb világból, ahogy fogalmazott…
― Érkeztek a posztmodern korba…
― …önnel, és közben eltávolodtak előző énjüktől, művésztársaik némelyike szerint
divat-hullámlovasok lettek.
― Ez engem nem érdekel. A művész szuverén joga, hogy vált. És hogy ki befolyásolja a művészt, a nemzetközi művészet alakulása, három-négy kritikus, a saját élete,
vagy a politika, az is szuverén joga. Miért ne befolyásolhatná egy teoretikus? Mint
ahogy a teoretikust is befolyásolja a művész! Én sem a levegőből szedtem az új szenzibilitást! Láttam, hogy a nemzetközi művészetben Amerikától Európáig mindenütt
megfigyelhető egy nagyon markáns változás.
― És ez nem a divat követése?
― Amiről én beszélek, sokkal mélyebb. Az egy szemléletváltás, ami megjelenik a
divat szintjén is, és ez logikus. Schiele is volt divat, mégsem divatművész, akkor se,
ha minden bécsi festő Schielét utánozta. A szecesszió is volt divat, a schönbergi zene
is, nagyon sok rossz Schönberg-utánzó van, ez mégsem rontja le Schönberg értékét.
A művész nem élhet hermetikusan zárt világban. Amikor van egy nagy nemzetközi
változási folyamat, alapvetően kétféleképpen reagál: vagy megerősíti a saját, korábbi pozícióját, és azt mondja, nem, én erről nem veszek tudomást, zárom a kapukat, folytatom tovább. Ez értékelhető pozitívan is, hiszen következetes, és negatívan
is, hiszen ismétli önmagát.
A másik reakció, a nyitás az új felé. Olyan művészről, mint Bak Imre − akit én az
egyik legjobb magyar művésznek tartok −, nem feltételezhető − és az új művei is ezt
bizonyítják, mert jók −, hogy felületi változást élt át. Sokkal inkább mélyen megemésztett szellemi munka eredményéről van szó, ami alapján megfogalmazódott
benne: az a fajta szellemi homogenitás, amiben hittem, nem működik többé, ami
engem érdekel, az a különböző kultúrák, különböző jelrendszerek eklektikus konfrontációja. És ez a kilencvenes évek multikulturalitásában, a kulturális nomadizmusban, a kulturális, szociológiai térképen abszolút jelen van.
― Tehát ön a multikulturalitást és az eklektikát közös nevezőre hozza?
― Igen, igen. Nagyon erősen befolyásolják egymást, mondhatnám azt is, hogy az
esztétikában megjelenő eklektika szociológiai alapja a multikulturalitás. Az a felismerés, hogy nincs birtokunkban egyetlen, homogén rendszer sem filozófiai, sem
esztétikai, amivel leírhatjuk a valóságot! Nem tudjuk leszűkíteni egy-két alapelvre,
és ennek megfelelően redukálni mindazt, ami eltér, hogy egy csoda-képlethez, a bölcsek kövéhez érkezzünk. Nincs bölcsek köve, sok bölcsek köve van!

― Ezeket a kérdéseket eddig is feltehette magának!
― Természetesen, de azért most speciálisabb az európai helyzet! Egy csomó illúzió,
− amit pár évvel ezelőtt még nagy tömegek, Közép-Kelet és Nyugat-Európában
egyaránt tápláltak − eltűnt. Helyét átvette a kiábrándulás, a bizonytalanság, a félelem, a döbbenet, az oroszországi változások, a jugoszláviai háborús helyzet, és itt van
az iszonyú morális hatása az egész olasz válságnak. Egy majdnem ötven éves politikai struktúra egyik hónapról a másikra összeomlik maga alá temetve intézményeket, személyiségeket, pártokat, hitelrendszereket. Nincs többé.
És itt van ez a vajúdó Európai Gazdasági Közösség, a maastrichti szerződés, ki tagja,
ki nem, aki tagja, mi az előnye, aki nem, mi a hátránya, az európai protekcionizmus,
hol van Európa határa, hol zárjuk le, lezárjuk-e? Ha nem zárjuk le, eltűnik, ha lezárjuk, akkor is eltűnik. Ezek a kérdések ma. És ezek sokkal erősebbek, mint öt éve,
amikor azt mondtuk, majd eltűnik a vasfüggöny, és minden jó lesz. Nem lett jobb.
Sőt, egy csomó olyan új veszély van, ami akkor nem volt. Ez nem azt jelenti, hogy
a falnak nem kellett leomolnia, hanem azt, a politikai realitások sokkal komplexebbek, mint a kapitalizmus-kommunizmus és közte a misztikus határ, naiv modellje.
A nyugat nagy politikai tévedése, hogy a fokozatos gazdasági liberalizálás helyett azt
a taktikát választotta, bármi jobb, mint a kommunizmus, tehát minden, minél hamarabb omoljon össze. De ebből a romtelepből nem a nyugat-európai liberális demokrácia jött létre, hanem egy szélsőséges indulatoknak kiszolgáltatott instabil
Közép-Kelet Európa, óriási fegyverarzenállal, óriási potenciális kriminalitással, ami
lassan kezelhetetlenné válik, és lassan beszívódik Nyugat-Európába, ami kivált egy
nyugat-európai protekcionizmust, kiváltja az ultrajobboldal reakcióját, kiváltja a
Fehér-Európa, meg a különböző, már nem is igazán nemzeti fasiszta, hanem eurofasiszta magatartást. Ezzel nem számolt senki. Ezek a kérdések állnak emögött a kiállítás mögött. Ez teljesen letapintható. Mindenki éjjel-nappal erről beszél, a művészeket is érinti, keresik, hol vagyunk mi, tévedtünk, nem vettük észre, mi történik?
― Ez a kiállítás tehát az ön hitvallása?
― Igen. Meggyőződésemet, hogy Európa csak együtt tud létezni, és esztétikai meggyőződésemet az eklektikáról, hogy itt minden technika, minden művészeti médium,
minden stílus jelen lehet, ha van valami mondanivalója a témához.
― Meddig marad Bécsben?
― 2000-ig. Meghosszabbították a szerződésemet további öt évvel, mielőtt lejárt
volna az első öt.
(Magyar Narancs, 1994. május 5.)

― A Kommentar zu Europa 1994, a Modern Művészet Múzeumban megrendezett
legutolsó nagy kiállítás koncepciója mindannak a sűrítménye, amiről itt beszélgettünk?
― Ez az alapbázisa minden kiállításomnak. A mostani kifejez egy fokozottabb érdeklődést az iránt a társadalmi, politikai, morális közeg iránt, amiben az európai művészet ma leledzik, tehát nem csak esztétikai kérdéseket fogalmaz meg, amikre a
művészek válaszolnak, hanem a művész egy kicsit körülnéz, és azt mondja: hol dolgozom én, hol a művészet helye, hol az én helyem, mi a szerepem?
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URUGUAYTÓL PÁRIZSIG
Beszélgetés Carmelo Arden Quinnel
Carmelo Arden Quinnel 1983 telén találkoztam először Fejér Kázmér szobrász párizsi lakásán. Együtt vacsoráztunk. Már a sajtnál tartottunk, amikor az egyébként is
élénk vita: a terrorista vagy forradalmár? témában hirtelen felerősödött, Carmelo
arca lángba borult, és az ősz hajú anarchista „Az argentin forradalmárok nem voltak
terroristák!” – felkiáltással egy jómódú bankár felesége, Madeleine felé repítette a
kezében lévő kerek President sajtot, aki szerencsésen elhajolt, a sajt a falon landolt.
Madeleine zokogva kirohant a lakásból.
Carmelo Arden Quin képzőművész, költő, teoretikus 1913-ban született Uruguayban.
Festészetet, filozófiát, irodalmat tanult Argentinában, aktívan harcolt a spanyol fasizmus ellen, tagja volt a montevideói Nemzetközi Brigádnak, 1941-ben újságíróként
anti-náci akciókban vett részt. Buenos Airesben és Párizsban több avantgárd művészeti-irodalmi folyóiratot és művészeti csoportot alapított: Sinesis 1938; Group Arturo 1940; El Universario 1941; MADI 1946; Ailleurs, Párizs,1962. A MADI alapítói
között található Martin és Ignacio Blaszko, Rhod Rothfuss, Estaban Eitler, Gyula
Kosice. A csoport, nem sokkal megalakulakulása után bemutatkozott a Lucio Fontana és Emilio Pettoruti vezette ALTAMIRA művészeti iskolában, Buenos Airesben.
Carmelo Arden Quin 1948 októberében Párizsba költözött, és ott is megalapította
MADI-csoportját. Munkáit még ebben az évben bemutatta a Galerie Denise René,
itt találkozott Jacobsennel, Pillet-tel, Brançusival, Bozzolinivel. Továbbá ismeretséget kötött többek között Marcelle Cahnnal, Herbinnel, Arppal, Del Marléval. 1950ben a legújabb geometrikus tendenciákat magába foglaló MADI először alakítja ki
különös, egyéni terét (Salle Espace) a Salon des Réalités Nouvelles keretében.
1952 végén a MADI csoport együttműködik Oteróval, Sotóval, Kosnick-Klossal, az
1953-as Salon MADI-termében pedig az „optika és vibráció” tematikával és mobilszobrokkal színre lépő madisok mellett találjuk Picabiat, Arpot, Vasarelyt, Le Corbusiert, Ruben Nunezt és Guevarat.
A MADI-kiállítások, -konferenciák sora végeláthatatlan: Sao Paulo, Nizza, Nantes,
Berlin és mindenekelőtt Párizs (Sorbonne, Club Paul Valery, Galerie Denise René,
Musée de Saint-Étienne, Galerie Charley Chevalier, Galerie Quincampoix, Retrospective á la FIAC, Galerie de la Salle, Galerie Donguy, UNESCO, Claude Dorval,
Galerie Lahumiére). Az egyik legjelentősebb MADI-gyűjtemény – a mozgalomra
elsőként figyelő – Galerie Bartha tulajdonában található.
A művészet-politika egységét valló nyolcvanegy éves Carmelo Arden Quin a század
avantgárd újítóinak egyike, ma is tevékeny életet él a Párizstól mintegy harminc
kilométerre fekvő Savigny-sur-Orge-i műteremházában…
Dárdai Zsuzsa ― Uruguayban, a brazil határ közelében fekvő Riverán születtél.
Honnan került ebbe az országba a családod?
Carmelo Arden Quin ― Mint általában az amerikai földrész lakóinak nagy része,
az én családom is európai eredetű. A nagyszüleim baszkok voltak, a másik vonalon
pedig portugálok.
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― Mégis, mit jelent neked Uruguay?
― Nem sokat. Hogy az ember hol születik meg, az mindegy. Egyáltalán nem vagyok
nacionalista. Uruguay egy kicsi, mondhatni demokratikus ország vegyes kultúrával,
ami megszokott Latin-Amerikában. Nem túl gyakran megyek oda − jó ötven évig
nem is voltam Uruguayban −, bár nagyon szeretem, mint ahogy szeretek minden országot a Földön. Minden intellektuális készültséget Argentinában, Buenos Airesben
szereztem. Ugyanakkor a rám jellemző kulturális tradíció európai, főleg francia, bár
spanyol eredetű vagyok. A latin-amerikai, dél-amerikai államok függetlensége a francia forradalom nyomán keletkezett mozgalmakból jött létre. Még a spanyol kultúra
is − ha eltekintünk a nyelvtől − Franciaországból jött Latin-Amerikába. Például a
múlt század harmincas éveiben, a függetlenségi mozgalmak idején nem a spanyol,
a francia romantika terjedt el a mi kontinensünkön. Victor Hugo, Lamartine gyakorolt ránk nagy hatást, a francia nyelvhez és kultúrához kötődtünk, a szabadság,
egyenlőség eszméjéhez.
― Argentina a tanulmányaid színtere, Buenos Aires a latin-amerikai avantgárd központja abban az időben, amikor Európa a nácizmus, fasizmus őrületében fuldoklik.
Ezek a történelmi, politikai viszonyok formálják a huszonéves Carmelo Arden Quint
is. Hogyan?
― Természetesen én is klasszikus tanulmányokkal indultam, a görög és latin irodalom, művészet és filozófia: Platón, Arisztotelesz, majd Szókratesz, a szókrateszi
szerzők, később a nagy római és latin költők Ovidius, Vergilius és különösen Horatius hatottak rám. Aztán a pályám úgy alakult, hogy hűtlen lettem a klasszikusokhoz,
elsősorban a dadaistákkal, kubistákkal, futuristákkal foglalkoztam, akiket a klasszikus művészeti álláspont elátkozott. Persze én is olvastam Balzacot, mindazokat, akiket kellett, sokat foglalkoztam például Stendhallal, a pszichológiai regényből kívántam diplomát szerezni még Argentinában, de egy nap beállítottak hozzám Peron
rendőrei, és dikatúraellenes irodalmat keresvén minden írásomat összeszedtek, elvitték a teljes könytáramat.
Filozófiai tanulmányaim során erősen hatott rám a dialektikus és történelmi materializmus, amelyekhez ma is kötődöm. De, mert individualista beállítódású vagyok,
soha nem voltam tagja egyetlen pártnak sem, inkább az anarchizmussal szimpatizálok, na persze nem az Action Direct módszereire gondolok. Mélyen hiszek a szocializmusban, úgy gondolom, csak erre haladhat az emberiség jövője, mégha ez a mi
korunkban nem is igazolódott be. Nagyon remélem, hogy húsz, maximum harminc
év múlva Európa szocialista lesz.
― Az adott történelmi-társadalmi nyomás alól hogyan préselte ki magát a művészet: a képzőművészet, a költészet, a zene és a filozófia? Kik voltak ebben a társaid?
Hogyan, milyen közösségek szerveződtek Buenos Airesben?
― Azt gondolom, az emberben működik egy kollektív program és egy individualista
program, tehát együtt kell csinálni a mozgalmat és az egyéni művészetet. Az én művészi, emberi fejlődésemben meghatározó volt, hogy 1935-ben egy, az európai avantgárdot bemutató konferencián találkoztam Joaquin Torres Garciaval. Fiatal festőként
kerültem mellé, sokat beszélgettünk, és minden egyes beszélgetés egy-egy leckét, tanulási folyamatot jelentett művészeti fejlődésemben. A háború miatt el voltunk szigetelve az információktól, egyedül Torres García Európában szerzett tapasztalataira
támaszkodhattunk, általa jutottunk művészeti ismeretekhez, könyvekhez, újságokhoz.
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Az egyikben megláttam Moholy-Nagy László fantasztikus fénymasináját, a másikban a futuristák manifesztációját, Tatlint és az ő tornyát, nagyon rossz reprodukción
Péri László formázott képeit, Rodcsenko függő szobrait… Mindez revelációként hatott rám, azonnal a tiszta geometria hatása alá kerültem. Előzőleg kubista tanulmányokat folytattam, mígnem egy alkalommal találtam egy kivágott, sokszögű formát,
amelyet valaki ráapplikált egy négyzetes alapra. Leszedtem az alapjáról és egy szabálytalan sokszögű önálló formát tartottam a kezemben, amely a térben kijelölte a
saját helyét.
Ez adta az ötletet, hogy a továbbiakban formázott kubista képeket, objekteket készítsek. Elképzelésemet megmutattam Torres Garciának, mire ő elővette híres geometrikus hal-képét, amelyet 1930 körül készített: kivágott elemi formákból összerakott hal, a szeme egy lyuk. Igazán MADI-hal volt. De én nem erre gondoltam. Kialakítottam egy – a dialektikus materializmusra épülő – elméletet. A változás, fejlődés, módosulás nyomvonalait ennek segítségével próbáltam, próbálom letapogatmi.
― Konkrétan mit jelent ez?
― A MADI-t az impresszionizmus, kubizmus, fauvizmus, futurizmus, dada, szürrealizmus, az orosz szuprematizmus és a konstruktivizmus formálta, az ő örökségüket viszi tovább.
Ha analizáljuk ezeket a mozgalmakat, mindegyik egy-egy koncepció mentén haladt:
a fauvizmus az első a közvetlen természeti látványtól való elszakadásban; a kubizmus a látvány szilárd vázát keresve mértani formákká, háromszögekké, négyszögekké, körcikkekké bontotta fel a képi motívumokat; a gyorsaság, a dinamizmus, a
mozgás koncepciója a futurizmusé, mondhatjuk, az első mobilt a futuristák készítették; a dadáé a provokáció, a tagadás, de az abszurd is, a szabadversek, amelyek
megalapozták a szürrealizmus álom-automatizmus koncepcióját; a tárgynélküli világ
Maleviccsel és a szuprematizmussal érkezett meg, és a konstruktivizmus kibontakozásához vezetett…, természetesen minden az impresszionistákkal kezdődött, az
impresszionizmus vetett véget az akadémizmusnak, nyitotta meg a művészetet a tér
felé, hozta el a szabadság levegőjét.
― Különös módon a művészeti mozgalmak mindegyike ugyanazt az utat járja be: van
egy primitív, egy analitikus, és egy szintetikus korszaka…
― Igen, így van. Vegyük például az impresszionizmust. Az impresszionisták nagy
része rettentő szegényen élt, mégis megvolt bennük az életöröm, mert fölfedeztek valami alapvetőt: a teret, az időt, az étert, a lelket fedezték fel pszichológiai értelemben is. Az impresszionizmusnak is van egy fejlődési íve: a pipacsokat festő Monet
nem azonos a katedrálisokat festő Monet-val, és nem azonos a nimfákat festő Monetval. A klasszikus szakaszt felváltották az újítók: Cézanne, Van Gogh, Gauguin. A
vallásos Cézanne a festészetében forradalmár volt, a dráma Van Gogh-gal érkezett
meg, ugyanakkor Van Gogh nem hagyott fel az impresszionista ecsetkezeléssel, itt
Gauguin lépett tovább, tőle eredeztethetők a fauve-ok, szerintem az egész absztrakt
festészet, a nagy síkok festészete. Tehát nincs „impresszionizmus”, impresszionizmusok vannak.
― Tehát a kontinuitás vonalát kell követni?
― A művészet ugyanazt az utat járja be, amit a többi emberi elmetevékenység. Nyilvánvaló, hogy a mai fizika Einstein után nem tér vissza Newtonhoz, de ettől még
Newton örök, igaz dolgokat fedezett föl. Ugyanez a helyzet a kémiával, a filozófiá-
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val, miért lenne másként a művészettel? Ha belegondolok, hogy még itt Párizsban,
a művészet fővárosában is hogyan tanítják, magyarázzák a művészet mibenlétét!
Pedig olyan egyszerűen kellene közelíteni hozzá, mint ahhoz, mit jelent például egy
szál virág, mit ábrázol? Mit szimbolizál? Semmit. Egyszerűen van. És ez csoda.
Hogy ez a csoda miből áll össze, ha felbontjuk? Az alakból, a színből, az illatból. És
mit jelent például egy illat? Önmagán kívül semmit.

― Filozófus vagy, költő, író, festő és szobrász. Hogyan váltogatod ezeket a tevékenységi formákat?

Ugyanez mondható el a zenéről, a hangok elsősorban önmagukkal azonosak. Egy
Bach-fúga vagy egy Beethoven-vonósnégyes elsősorban önmagát jelenti. Hogy mit
sugall, milyen gondolatokat ébreszt, az egy másik kérdés. És ez érvényes a geometrikus művészetre is, ami szintén önmagáért van, az ami. A mű nem fejez ki, nem ábrázol, nem jelent semmit. A mű van. Egy érzet, ami letapogatja az egyetemest.

― Ez konkrét költészet lenne, olyasmi, mint a konkrét festészet, zene?

Valójában két szócska köré szerveződik az élet, a miért és a hogyan köré. Miért születünk, miért halunk meg, mi az, hogy világegyetem, mire jó mindez, és hogyan tudjuk megközelíteni, milyen módon az élet lényegét? Örök rejtély. A művészetet a
folyamatos jelen − hogy mindig, minden korban keresi a válaszokat − teszi egyetemessé, örökkévalóvá. Létrejötte, milyensége az adott kor technikai, gazdasági,
anyagi körülményeinek függvénye.
Az impresszionizmus itt született Párizs környékén, az Ile de France történelmi, társadalmi, gazdasági körülményei között. Egy mai művész, aki plexiből átlátszó tárgyakat készít, nyilván nem egy afrikai törzsből kerül ki, ahol ezt az anyagot talán
nem is ismerik. Ez a technikai másság azonban nem jelenti azt, hogy a mi művészetünk magasabbrendű az afrikainál. Az afrikai művészet üzenete ugyanúgy univerzális. Csak Afrikában a saját anyagaikból, fából, földből, agyagból készítenek
műalkotásokat és nem plexiből, így készülnek a csodálatos maszkok például. Csupán arról van szó, hogy a mi kultúránkban mások a hogyanok.
― Kérlek jellemezd az 1946-ban általad és társaid által létrehozott művészeti mozgalmat, a MADI-t! (Mozgás−Absztrakció−Dimenzió−Invenció)
― A MADI is a kontinuitás része, 1946-ban hoztuk létre Argentinában, de nem a csodával határos módon hullott ránk az égből, a MADI is a mi korunk szülötte.
A kezdetekhez térünk vissza. A régi görögökhöz, panta rhei − mondta Hérakleitosz.
Egy véletlenszerű rend elérésére teszünk kísérletet, a véletlen megragadására, ami
alapvetően és lényegileg az esemény területén található, vagyis nem más, mint ami
éppen történik a maga vegytiszta állapotában. És én csinálom az eseményt. A megtervezett dolgok ereje és rendje abban van, hogy minden tervezésen túllépnek. Tehát
a mű részben mindig meghatározatlan. A kint és a bent elágazási pontjai meglepő és
váratlan összefonódásokat hoznak létre. Új ritmus születik, és ez a ritmus részét képezi világunknak, amennyiben a világ örökkön-örökké folytatódik, a maga véletlenekből álló rendjében.
A dialektikus összefüggések kötelező módon jönnek létre a forma és a tartalom között ebben a művészetben. Már az építészetben is vannak erre példák. Például Bretagne-ban egy svéd építész könnyűszerkezetből tervezett egy olyan házat, ami saját
tengelyén állandóan a Nap felé fordul. Hongkongban jártam olyan étteremben, ami
szintén saját tengelye körül forog.
Ebbe a kategóriába tartozik a repülőgép is, ami szintén egy házépület, ami röpül,
helyet változtat. Egy hajó is olyan ház, ami állandóan mozgásban van. Csodálatos elképzelni egy olyan épületet, amilyen a hajó.
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― Amikor úgy veszem észre, hogy kezdem magam ismételni, leállok a képzőművészettel, és rátérek az írásra vagy a költészetre. Szeretnék létrehozni egy MADIírásmódot.
― A konkrét művészet sajnos mesterségessé vált, nem veszi figyelembe az eredetét, a dadát. Kétségtelenül érdekes kísérletei vannak, de én az abszolút szabadság
hive vagyok a művészet terén is. A szabadsághoz a tévedés szabadsága is hozzátartozik. A lényeg az, hogy mindenki önmagát adja, szabadon. A technikai tökély másodrendű. Olyasmi ez, mint az automatikus művészet.
― El tudnál mondani egy MADI-verset?
― Ez leheteten. Mondok egy példát, miért. Mallarmé írt egy, a költészet számára nagyon fontos könyvet, a címe: Egy kockadobás soha nem semmisíti meg a véletlent.
Ezt a mondatot állíthatom, tagadhatom, de nem mutathatom meg. Viszont, ha veszek egy kockát, és eldobom, az egy valóságos kockadobás lesz. Ha ezt a kockát közönség előtt dobom el, majd felmutatom Mallarmé könyvét: Egy kockadobás soha
nem semmisíti meg a véletlent, az már egy MADI vers. A realitás és a metafóra
együttes alkalmazása. A MADI költészet aspektusa ugyanaz, mint a MADI festészeté, szobrászaté, zenéé, táncé: kilépni a keretekből, a könyv formai keretéből éppúgy, mint a fordítási, nyelvi keretekből. Mondjuk, bemutatok a közönségnek egy
cserepes virágot, majd egy szöveget: A virág is szomjúhozza az igazságot. Itt a metafóra a víz, az igazság, amire a virágnak szüksége van az életben maradásához.
― A MADI tehát valamennyi művészeti ágban megjelenik. Konkretizáljunk. Kérdésem első tagja mindig ez lesz:
Mit jelent a MADI festmény?
― Szín és kétdimenziósság, poligonális síkstruktúrák, hajlított konvex, konkáv, mozdítható felületek.
― A MADI szobor?
― Mobil szobrok, üres terek, artikulált mozgások, kristály és plexi, táncoló acélhuzalok.
― A MADI zene?
― Speciális hangok, tematikus zajok, zajvonalak, zajsíkok.
― A MADI költészet?
― Öncélú kijelentések, fogalmak és metaforák, amelyeket nem lehet más módon
létrehozni, mint beszéddel.
― A MADI regény, vagy novella?
― A téma reális hely- és reális idő nélküli, szigorú nyelvezet, paradoxális azonosság.
― A MADI könyv, a tipográfia?

97

― A forgatókönyv alkalmazkodik a tárgyak és a szereplők elmozdulásaihoz. Teljesen önkényes, ok-okozati párbeszédek.
― A MADI tánc?
― A MADI tánc: a test mozgása független a zenétől. A plasztika témájával megegyező mozdulatok és gesztusok egy pontosan körülírt vagy fantáziált térben.
― Hogyan működik a MADI?
― Nem csinálunk soha különösebb protokollt a MADI-nak, ám az utóbbi időben
egyre többen fordultak hozzánk, ezért létrehoztunk egy egyesületet, könyveket, folyóiratokat, kiadványokat adunk ki.
De a szabadságot mi nagyon komolyan vesszük. Egyetlen kitétel a geometrikus formákhoz és a poligonalitáshoz való kényszer nélküli ragaszkodás. Ami tág teret nyit
a lehetőségeknek, hiszen a plasztikai tér, mint forrás kimeríthetetlen az értelem számára, amely állandóan készen áll az újabb és újabb kísérletekre. Így aztán a MADIművészek is sokfélék: van, aki adekvát formát keres a születő gondolatnak, más
játékos formapárosítással kísérletezik, megint más a színvariációkban merül el, és
olyan is van, aki a keret szétfeszítésének lehetőségét filozófiai, tudományos gondolatok kifejezésére használja.
Jelenleg két jelentősebb csoportunk van, az egyik Olaszországban, a másik Franciaországban. Más országok felé is nyitottak vagyunk.
― Talán mi is létrehozunk egy MADI-csoportot Magyarországon.
― Magyarországon ezt feltétlenül meg kell csinálni, mert ott ilyesfajta hagyományok
már léteznek. Moholy-Nagy, Péri, Fejér, és természetesen Kassák és a Ma, az ő örökségüket tovább kell vinni…
― Ma = Aujourd’hui…

BUDAPEST ART EXPO
Kerekasztal beszélgetés Beke Lászlóval
Ötéves a Budapest Art Expo (BAE) Nemzetközi Kiállítás és Vásár. A kortárs képzőművészet legnagyobb szabású éves eseményét idén is a Tavaszi Fesztivál időszakában rendezték, március 16−19. között. A helyszín, immár harmadik éve, a BNV F
Pavilonja. Az Art Expo körül, mint mindig, most is felerősödtek a kritikai hangok,
fellángoltak a viták.
Dárdai Zsuzsa ― Az író, költő könyve után illő honoráriumot kap kiadójától, a filmrendező filmje elkészítéséhez sok-sok pénzt kér, a színész is havi gázsiból él, de ha a
képzőművész áruba bocsátja művét, megbélyegződik, mert az elvárások szerint nem
foglalkozhat evilági dolgokkal: állítólag csak így érheti el azt a mágikus állapotot,
amelyben megszületik a Mű.
Beke László ― Ez sok évszázados probléma. A művésznek a műalkotáshoz szükséges anyagot elő kell teremtenie, fizikai és szellemi energiáját fenn kell tartania
ahhoz, hogy dolgozni tudjon. Ismertek a Michelangelóról és a pápáról szóló történetek, de ellenpéldaként említhetném a középkori szerzeteseket is, akik nem honoráriumért csinálták a miniatúrákat. Bennünket most azért ráz meg a probléma, mert
az elmúlt negyven év során az állam szinte magától értetődően gondoskodott az alkotók anyagszükségletéről, megélhetéséről. A művészek kisebb − és olykor értékesebb − hányada tudomásul vette, hogy neki ebből nem jár. Megkereste másutt a
megélhetéshez szükséges pénzt, a művészi tevékenységet meg teljesen szabadon
folytatta. Azonban mindig volt, és most is van egy jelentős réteg, amelyik úgy gondolja, hogy a politikai, gazdasági helyzettől függetlenül jár neki az, hogy eltartsák.

UTÓIRAT: A magyarországi Lappangó Elem képzőművészeti csoport Carmelo Arden
Quin hatására, a MADI képzőművészeti programjához kapcsolódóan „Formázott”
címmel kiállítássorozatot szervezett, amely a győri Műcsarnokban (1993. december
15 − január 30.) és a budapesti Kassák Múzeumban (1994. február 5 − március
12.), közel húsz kortárs magyar képzőművész részvételével valósult meg. A csoport
tervei között szerepel egy nemzetközi hazai bemutató is.

Nagyon lényegesnek tartom azt a gondolatot, melyet Szentjóby Tamás szokott hangoztatni, hogy a művész, ha részt vesz egy kiállításon, kapjon honoráriumot. Ugyanúgy, mint a költő vagy az operaénekes egy estért. Kezd rögeszmémmé válni egy
másik gondolat is: ha a Magyar Köztársaság fontosnak tartja a kultúrát, akkor továbbra is vállalja a mecénás szerepét, mégpedig úgy, hogy fizessen havi fixet a művészeinek. Nem biztos, hogy ettől jobb lenne a művészet, nem biztos, hogy gazdaságosabb lenne, de hallatlanul jó közérzete támadna a művésztársadalomnak, és ez a
megoldás a világon renoméban legalább annyit jelentene Magyarországnak, mint az
autólízing meghonosítása.

(Új Művészet 1994/6; bővített változata megjelent a MADI art periodical No 1. számában, 1998-ban; valamint a MADI Univerzum c. albumban 2014-ben.)

― Azt hiszem, ezzel hirtelen megnőne az amúgy sem alacsony művészlétszám, mivel
szó szerint kifizetődővé válna a munka minőségétől függetlenül ez a fajta tevékenység. És még mindig ott lenne az alapprobléma: ki dönti el, hogy ki a művész?
― Szerintem ezt néhány hozzáértő ember 98%-ban el tudná dönteni. Én például egy
ilyen zsűriben nem restriktív módon bírálnék, hanem expanzívan. Vagyis, akit csak
lehet, bevonnék a támogatottak körébe. A havi fixet megfeleltetném a mindenkori
havi létminimumnak, és ha a művészek ettől függetlenül üzleteket akarnának kötni,
vagy megbízásokat kapnának, akkor szünetelne a havi fizetésük.
― Valamilyen szinten ez már működik is.
― Nemigen, mert egyre komplikáltabb a szponzori struktúra. Például azért, mert a

98

99

mai tisztázatlan szponzorálási mechanizmusban megjelent egy újfajta spekuláció, a
támogatók és a támogatottak rétege. A támogatók olyan neves közéleti személyiségek, akik a támogatott művészek kérésére ajánlásokat adnak, amelyek segítségével
aztán ők meghatározott cél eléréséhez anyagi támogatást kérnek. Én ebben az évben
eddig 29 ilyen ajánlást írtam, és ez a szám év végéig valószínűleg több százra ugrik.
Rettegek attól, hogy eljön az az időszak, amikor az ajánlók olyanok lesznek, mint a
New York-i közjegyzők. Minden utcasarkon megtalálhatók, és 10 dollárért bárkinek
adnak aláírást, közjegyzői hitelesítést, vagyis az egész mechanikussá, vagy ami még
rosszabb, korrupttá válik.
― A BAE-ra milyen kihatással vannak ezek a problémák?
― A Budapest Art Expo körüli anomáliák is hasonlóak. Anomália már önmagában
az a tény, hogy nem csak galériák, hanem egyéni művészek is részt vesznek a kiállításon. Szinte kizárólag olyan művészekről van szó, akik szponzori segítséget kapnak, ami nem oldja meg a művészek többségének nehézségeit, ugyanis akik nem
csatlakoztak galériákhoz, és nem tudnak szponzorpénzeket fölhajtani, így is kimaradnak. Még meggondolandóbb, hogy a mi alapítványunk, a jellegzetesen nonprofit jellegű Budapest Art Expo Alapítvány nagyon sok résztvevőt támogat. Teszi ezt
abból a pénzből, amit jobb lenne mondjuk az art expo menedzselésére fordítani.
― És kik szponzorálják az alapítványt?
― A Tavaszi Fesztivál a legnagyobb szponzorunk, és bizonyos értelemben a Hungexpo. Három évvel ezelőtt kötöttünk velük együttműködési megállapodást. Ez azt
jelenti, hogy a Hungexpo önállóan gazdálkodik, bevétele a pavilonok bérleti díjából
és a belépődíjakból áll össze. A mi alapítványunk pedig adja a szakértelmet. A vásár
harmadik összetevője az eladás, a galériák és a művészek magánügye.
― Idén a 123 kiállítóból 49 egyéni művész volt. Lehet, hogy ez a tendencia azt a
jövőt jelzi, hogy a világban kialakult megoldással ellentétben a művészek saját kezükbe veszik sorsukat, és a galériák szerepe háttérbe szorul?
― Szerintem, amennyiben Magyarországon nyugati típusú piacgazdálkodás lesz, a
műkereskedelem nagy részét nálunk is galériák fogják lebonyolítani, tehát az egyéni
résztvevők száma rohamosan csökkenni fog. Ma azonban még sokkal kaotikusabb
a helyzet. Az állami mecenatúra maradványai − az államiba beleértem az önkormányzatot is − együtt élnek egy alakulófélben lévő szponzorálási szisztémával,
emellé lassan felsorakoznak a galériák, mint kereskedelmi magánvállalkozások, és
van egy kontrollálatlan szektor, amelyben az egyéni, önfenntartó művészek működnek. Van, aki éppen éhen hal, van akit a felesége tart el, van aki mindenhova pályázik, és van olyan is − és itt térek vissza a kérdésre −, aki saját magát menedzselve
elad. Nem tragédia, hogy ez mind egyidejűleg létezik, csak ez az állapot rengeteg
nehéz helyzetet okoz.
Vegyünk egy gyakran előforduló esetet. Egy galerista exkluzív szerződést köt egy fiatal reménybeli művésszel, aki kötelezi magát, hogy egy-két évig csak a galérián
keresztül ad el. Ez a művésznek egyrészt némi biztonságot jelent, másrészt tény,
hogy erre az időszakra ki van szolgáltatva a galeristának. Ha betegre keresi magát a
művész is és a galéria is, akkor nagyon jó. Ha csak egymást fojtogatják, és nem engedik egymást dolgozni, nagyon rossz.
― A közvetítő láncszemek okozzák a legtöbb gondot.
― Így van. Művészetkedvelő szép lelkeket biztosan riaszt, amit mondok, de az, hogy
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a műalkotásokon hol van általános forgalmi adó, hol nincs, komplikált helyzeteket
szül. Szerintem a műalkotás eladása speciális dolog − nem olyan, mintha vasércet
árulnánk −, csak támogatásban szabad részesülnie. Ehelyett a galeristáknak ugyanannyi ÁFA-t kell fizetniük, mint bármilyen kereskedőnek, vagyis kénytelenek az
ÁFA-val megemelt áron eladni az alkotásokat, márpedig a magas ár a keresletet
csökkenti. Ezzel szemben a művész, aki műteremből ad el, nem fizet ÁFÁ-t csak
jövedelemadót. Tehát a művészek pillanatnyilag arra vannak ösztönözve, hogy egyénileg kereskedjenek.
A másik probléma a vámrendszer. Külföldieknek például a vámelőírások miatt is
nagyon nehéz részt venni a magyar vásáron, miközben mindenki számára világos,
hogy Magyarországon még nincs kialakult piaca a külföldi műalkotásoknak. A harmadik kérdés: mi öt évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy elsősorban közép-keleteurópai művészeti vásár leszünk, igen ám, de nincs közös fizetőeszközünk, nem
tudjuk, hogy a nem kemény valuták, hogyan kompatibilisek egymással.
― Mindezek alapján mik voltak az idei Art Expo pozitívumai és legfőbb jellegzetességei?
― Az Art Expónak az a legnagyobb erénye, hogy koncentrált lehetőséget jelent a
művészetnek és a galeristáknak mindenfajta kapcsolatok létesítésére. Tehát, ha el
nem is adnak, kötnek barátságokat, meghívások születnek, ösztöndíjak, később eladások. Úgy gondolom, a művészek, galeristák, menedzserek, gyűjtők, újságírók
már számon tartják, hogy Magyarországon van egy hasonló művészeti vásár, mint
mondjuk Kölnben, még ha kisebb is. Egyébként idén meghívtunk néhány művészeti
főiskolát is, mert szerintem egy művészeti főiskolának a műtárgypiac valóságával is
konfrontálnia kell a hallgatót. El is jött sok ukrán, francia, román, magyar főiskolai
hallgató.
Az Art Expónak érdekes színfoltja volt Lévay Jenő értéktőzsde ötlete is. Általában az
olyan, nem klasszikus áruk bemutatása, mint az Árnyékkötők című elektrográfiai művészeti folyóirat, vagy az Eike-Hecker-Nagy-Vince művésznégyes. Műkereskedelmi
vásárokon nem jellemző, hogy alternatív művészeti csoportosulások is jelen lennének.
Ez a három műfaj komoly alternatív túlélési lehetőséget kínál, pozitív javaslatokat a
másfajta, nem feltétlenül üzleti jellegű művészeti kapcsolatokra. Külön kiemelném
Lévay Jenő tőzsdekísérletét. Ő a Dunában, Esztergom közepén talált egy furcsa építményt, egy csillefordítót. Történelmileg is nagyon terhelt hely, rengeteg munka, történet tapad hozzá, bányászok, bánya és vízhajók találkozása. Lévay Jenő galériát és
alkotóházat szeretne kialakítani belőle, és akkor jött az ötlete, hogy egy metaforikus
tőzsdei tevékenységet is hozzákapcsol, az eszmetőzsdét. Az Art Expo ideje alatt kilencvenen jegyeztettek szép vagy konstruktív gondolatokat. Szerintem az eszmetőzsde
előbb-utóbb konfrontálódni fog az igazival. Saját gondolatom tőzsdei bevezetésével
arra inspiráltam a kitalálót, hogy valamilyen módon vigye el ezeket a részvényeket az
igazi tőzsdére. Még ha nulla árfolyamon is, mégis ott forognának, jegyeznék őket, és
könnyen lehet, hogy valami váratlan megoldások pattannak ki belőle.
***
Fajó János festőművész, Pesti Műhely ― A privatizált műtárgypiac térnyerése nálunk létkérdés. Nincs külön magas művészet és kereskedelem. Műkereskedelem van
a szó legnemesebb, legpolgáribb értelmében. A jó műkereskedő olyan, mint a jó művész. Invesztálnia kell. Ez nem a szerencselovagok pályája. Ebből a tevékenységből
az első 5−10 évben ugyanúgy nem lehet megélni, mint ahogy a festészetből sem.
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A műkereskedelem magasan kvalifikált egyént feltételez. A galeristának ugyanolyan
egyéniségnek kellene lennie, mint a művésznek. Karakteres aurája kell, hogy legyen. Ez fogja megadni galériája szellemi arculatát, hitelességének zálogát. Nagy
baj, ha a vevő többet ért a művészethez, mint az eladó. A jó műkereskedő hivatása
az értékszűrés. A szennyet, a bóvlit, a hamisítványt nem engedi eljutni az emberekhez. Hosszú távon ebben érdekelt.

― Egy alkalommal és nem teljes összegben. Akkor részt is tudtam venni. Véleményem szerint az idei Art Expo az eddigi leggyengébb, pontosan azért, mert azok a galériák, amelyek komoly művészetet árulnak, önerőből finanszíroznak, kevés
támogatást kapnak: nem tudnak az Art Expóra áldozni.

― Sajnos néhány vezető magyar műkereskedelmi galéria, a Pandora, a Várfok, a
MisszionArt az idén is távol maradt az Art Expo-tól. Arra hivatkoznak, hogy nem
tudják megfizetni a magas részvételi díjat. Önök nemcsak részt vesznek, de növelni
is tudták kiállítási területüket, sőt egyéni művészeket is szponzorálnak, miközben bizonyos cégek önöket is szponzorálják.

― Szerintem más helyszín kellene, olcsóbb, gazdaságosabb. Például a Zichy kastélyban van egy 1600 négyzetméteres terület, amelyet senki sem használ. Itt most
egyébként 3800 négyzetméteres pavilonban 1200 négyzetméteren épült meg a kiállítás. Az sem biztos, hogy egyetlen épületben kellene ezt csinálni, hanem egymáshoz közeli helyiségekben, mint ahogy a Velencei Biennále is működik… Ezen kívül
sokkal erősebb reklámkampányt folytatnék, és sokkal hatékonyabban támaszkodnék a galériákra. Miért jó az, ha egy kereskedelmi vásáron éppen a galériák hiányoznak?

Csák Máté, a Körmendy Galéria tulajdonosa ― Rendkívül fontos dolognak tartom
az Art Expót. Amióta a világ világ − kivéve a mágikus jelentésű műveket a barlangfalakon −, a művészet valamilyen formában mindig áru volt. Harmadik alkalommal
veszünk részt. Egyébként én építészmérnök vagyok, a feleségem ügyvéd, és egész
jól megélnénk, ha nem foglalkoznánk művészettel.
Bár újabban már ezen a területen is vannak sikereink. Vásárolt már nálunk amerikai
nagykövet, német nagyiparos, de holland üzletember is. A magas színvonalú művészetért már felkeresik Magyarországot. Támogatási rendszerünk kiépítését pedig
széles spektrumú üzleti vállalkozásunk teszi lehetővé. Mivel sikeres vállalkozók vagyunk, megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy áldozzunk a hobbinkra. Mintegy két tucatnyi galériával együtt mi is tagjai vagyunk a Műkereskedők Egyesületének, ám az Art Expón összesen ketten vagyunk itt. A többiek nem azért maradtak
távol, mert elvileg ellenzik a vásárt, hanem mert úgy érzik, a dolog nem kapja meg
azt a nyilvánosságot, amit megérdemel.
Marosi Ilona, egyéni művész ― Én már arra gondoltam, hogy elmegyek az újságíró-iskolába, és ráhangolok a művészetre fiatal újságírókat. Nem tudósokra van
szükségünk, hanem információt, híranyagot továbbító szakemberekre, hogy ne csak
az Utazás ’95 kiállítás prospektusaiért jöjjenek be ide az emberek. A képzőművészetnek életbevágó szüksége van a sajtópropagandára, hiszen a művek általában műtermekben vannak. Éppen emiatt tartom az Art Expót hihetetlenül nagy jelentőségűnek. Szinte műtermi enteriőrben látható az a speciális nagy értékű képzőművészeti munka, amit az alkotók egész évben végeznek.
― Ön a Pandora galériában kulturális missziót teljesít, nívós, komoly művészettel
foglalkozik. Távolmaradásával mégis „bojkottálja” a színvonalas műkereskedelem
meghonosításáért tett erőfeszítést.
Baranics András, galériatulajdonos ― Egyáltalán nem vagyok Art Expo-ellenes, ez
félreértés. Az Art Expóra szükség van, csak nekem nincs rá pénzem. Az a kevés,
amit a galériámra tudok költeni, megszabja a cselekvési lehetőségeimet, rangsorolnom kell. Nem tudok 180 ezer forintot kiadni erre, és amikor el kell döntenem, hogy
az Art Expót válasszam, vagy megcsináltassam a világításomat, esetleg új kiállítást
rendezzek, akkor urambocsá’ előtérbe helyezem a saját galériámat, amelynek fennmaradásáért naponta küzdök. Értem az Art Expo Alapítvány koncepcióját, szíve joga,
hogy külföldi művészeket és galériákat is támogasson, de jobb volna, ha engem is
támogatna.

― Ha Önön múlna, hogy állna össze egy ilyen Art Expo?

― Szóval úgy gondolja, az egyéni művészek, akiknek a jelenléte a BAE egyik sajátossága, tűnjenek el?
― Igen, szerintem ugyanis miattuk romlik a BAE színvonala. Egy galéria esetében
mindig garantált a minőség. Az egyéni kiállítók esetében viszont hiányzik a szűrő.
Az is a hazai műtárgykereskedelem kialakulása ellen van, hogy ilyen magas árakon
dolgoznak a magyar művészek. Végeztem egy kis felmérést: kiderült, hogy a külföldi
művészek lényegesen olcsóbbak. Például a lengyeleknél egy 70×100 centiméteres
egyedi grafika 20−30 ezer forint, a nyugatiaknál 60−80, a magyaroknál 100−120
ezer forint. Egy egyméteres olajfestmény 150 ezer forint, ugyanez a hollandoknál 80.
Ez művész ár, mert a művész árulja saját alkotását. A galériában ez lényegesen magasabb lesz, hiszen rá kell tennünk az ÁFA-t meg az egyéb költségeket, és így horribilis összeg jön ki. Ezért is gond, hogy a művészek egyénileg állítanak ki. Ugyanis
az a művész, aki életében egyszer már eladott 150 ezer forintért képet, soha többé
nem fog lemenni 30 vagy 50 ezer forintra.
***
Délceg Katalin, a Dovin Galéria tulajdonosa ― A Dovinban előteremtettük az öszszeget, mert úgy gondoltuk, nekünk kötelező részt venni a Budapest Art Expón. Már
ötödik éve figyelemmel kísérem, harmadik éve részt veszek rajta, pontosan tudom,
mik a hiányosságai. Ennek ellenére úgy érzem, kötelességem itt lenni. Úgy érzem,
a szakma és a közönség is nívósnak tartja a galériámat. Tehát részvételemmel én ezt
a rangot emelem. Erre mindenáron elő kell teremteni a pénzt.
― Honnan?
― Amikor 1988-ban megalapítottuk az első művészeti kft-t Magyarországon, a kortárs műkereskedelem mellett több tevékenységgel is indultunk pontosan azért, hogy
több lábon álljon a cég. Arculattervezéssel, belsőépítészeti tervezéssel, kivitelezéssel, ingatlan beruházásokkal is foglalkoztunk. Tehát az eladott ingatlanokon épülő
irodaházat külső építész bevonásával mi terveztük meg, becsempésztük az arculattervezést, a belsőépítészeti tervezést és a folyamat legutolsó pontjaként a képzőművészetet. Ebből a konstrukcióból vált ki a Dovin Galéria, amely ma már teljesen
önálló. Ez az árukapcsolás nálunk jól bevált. Szerintem ez így teljesen normális,
mert ma Magyarországon a nívós kortárs művészetből nem lehet megélni.

― Tudtommal erre már sor került néhányszor.
(Élet és Irodalom, 1995. április 28.)
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GYERE ELVTÁRS, VÁR A KORTÁRS!

TUDÓSÍTÁS A LABIRINTUSBÓL

Kortárs Művészeti Múzeum

Vonal

Végre nekünk is van, mint Bécsnek, New Yorknak vagy Párizsnak! A Várban.
A Munkásmozgalmi helyén. A megnyitó napján, munkáspárti férfi szidja a művészetet, művészeket, elvették tőlük, amit maguknak építettek. Igaz: a vörös márvány
súlya körbeér és agyonnyom. Segít a meditáció: mi lenne, ha az egészet fehérre festenénk? Vörös ékkel zúzd szét a fehéreket! (El Liszickij) − helyett −, Fehérekkel zúzd
szét a vörösöket! (Saxon)…
Bachman a földszinten már el is kezdte!
Az épület tele, amitől sajna, nem vagyok eltelve. Pedig repülnek, pörögnek, lógnak,
állnak, fekszenek, hangzanak a művek. Jók, rosszak, közepesek. Ez utóbbiból a legtöbb. Egyelőre. Majd, ha továbbgördül az idő, mint főítész, majd, ha a minőségérzék javul, ha az állampénz értékeket céloz, akkor sokan le-, sokan meg fölkerülnek.
Addig ennek kell örülni! Annál is inkább, mert van néhány remek darab. Lovas Ilona,
Keserű Ilona munkái, Jovánovics György szobra, Fajó János, Deim Pál, Mulasics
László festményei, Swierkiewitz Róbert meteorológiai jelentése, Gémes Péter árnyék-kéz-fény homokórája… Meg − hála Ludwigéknak − néhány ritka érték: Picasso
két muskétása, egész kis kollekció amcsi popoktól: Lichtenstein, Warhol, Oldenburg,
Rauschenberg, Jasper John, Van Joe Tilson, Penck, Keith Haring − Joseph Beuys is…
Ha elfáradtál, de agyilag még bírod a strapát, játssz bizalommal Yoko Ono fehérfehér sakktábláján, amíg a teremőr néni nem csap a kezedre. Ha megtörtént, Csörgő
Attila levegőben ficánkoló papírgöböcskéitől (azok a kis fehér izék a képen) kárpótlásul megtudhatod: Hogyan szerkesszünk narancsot?
Persze ezek is fehérek, és mindjárt arra asszociálok: hogyan fessünk narancsot?

Három hete halk sípoló hang a bal fülemben, nagyon mélyen. Rám tört a pánik, így
marad örökre!? Azóta minden nap, miközben reménykedve evickélek az álom felé,
hogy talán már vége (persze, ha én vagyok a célállomás…?), a valahonnan valahova
tartó hang-vonalak − a rövidebb, hosszabb kódok ritmikusan változtatott útvonalon
a magas frekvenciatartományból − megérkeznek. Se múltidézés, se jövőterv, se meditáció, se olvasás nem tereli az agykoncentrációt. Miközben a fül, mint érzékszerv,
mondják tökéletesen egészséges, az én elveszetten bolyongó labirintusában. Nem
marad más hátra, figyelem őt és a többieket, mint például Waclaw Szpakowski,
Mircea Teodorescu, Vera Molnár és Megyik János képzőművészeket, akik viszont
grafitceruzával, körzővel, komputerrel piszmognak gondolatlabirintusukban.
Szpakowskit, aki Varsóban egyetlen vonal mentén, kizárólag derékszögben változó,
magát sohasem metsző útvesztőben fejtette föl ezerkilencszázhetvenháromig a természetben meglelt Isten-térképet, a fűszálrendet, a szélhullámok szinuszait, a felhők összefüggő mozgásvonalait − a fraktálvalóságot.
Az ideológiai alkalmazkodásra képtelen „álom-gondolkodó” Mircea Teodorescu grafitlenyomatatait, a művész halála után megtalált széljegyzetekkel kísért tervrajzokat, amelyek rájátszás nélkül idézik Leonardo da Vincit, az ezerkilencszázötvenes
évek Bukarestjéből: repülőgépek, tengeralattjárók, a hegedű, mint galaxis-tok, az
operáló kés éle, amely néhány óra múlva a húsába vág − tömör költészet.
Már kicsit régebben figyelem a Párizsban élő Vera Molnárt, aki a szigorú rendre, a
geometriára építve húzza, húzatja anyagtalan komputer-vonalait: egyenesbe görbülő
egyenesek, parabolák és hiperbolák szeletei, dadogó, elinduló, lassuló, táncoló, síró
vonalak fonják körül és mesélik el életét.

A képek egyelőre maradnak.

És a bécsi (talán néhány hónapja már budapesti?) Megyik Jánost, akinek műszaki
tervrajzai, a soha nem realizált nagy mű, a táblakép strukturális előzményeiként a
híres pálcikakonstrukciókban nyertek valóságos létet.

(Magyar Narancs, 1996. január 16.)

„Amíg beér a házba, időt kell hagyni az embernek, hogy elfeledkezzék arról, a dolgát végezte“ (Mircea Teodorescu) Megpróbálom én is… Ma este, újra.

Vigyázat! Ha a légnyomás esik, a fehér narancsok lepotyognak a földre…

Ernst Múzeum, 1996. december 12. − 1997. január 5.
Kurátor: Dr. Beke László
(Magyar Narancs, 1997. január 9.)
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HOMMAGE À KASSÁK

FEHÉREN FEKETÉN

Húsz éves a Kassák Múzeum

Fehér László a Fészek Galériában

Kassák Lajos ismét szelet vetett. Úgy látszik, akár a fizikai, akár a szellemi régióban létezik, neki ez a szerep jut. A napokban, nyilván beleunt törzsállomása, az idén
éppen húsz éves Kassák Múzeum (egykoron Zichy kastély) élettelen miliőjébe − mi
sem állt tőle távolabb, mint ez a halotti távolságtartás a világtól −, egy óvatlan pillanatban, átugorva egy-két dimenziót megjelent a legnagyobb példányszámú magyar napilap hasábjain.

Hegyi Lóránd, P. Szűcs Julianna, Sinkovits Péter, Vadas József, P. Szabó Ernő, Lóska
Lajos, Forgács Éva, Néray Katalin, Frank János, Pataki Gábor…, hadd ne folytassam azon magyar műítészek sorát, akik − írásaik alapján úgy tűnik − valamennyien
hódolattal adóznak Fehér László festészetének.

A viharjelek egyelőre csak por formájában kavarognak körülötte. Mivel mi, evilágiak
képtelenek vagyunk a dimenzióugrásra, nem tudjuk venni Kasi jeleit. Pedig ő az
egyetlen, aki hitelt érdemlően rá tudna mutatni azokra a festményekre, amelyek akár
életében készültek, akár eltávozása után − hamisítványok. Nem mondom, hogy
könnyű dolga lenne, de talán művészettudósainknál − akik nagy vehemenciával állítják pro és kontra az „objektív“ igazságot − autentikusabban ismerné föl saját ecsetvonásait.
És vajon, mit válaszolna a szigorú Kasi, Ma a műítészeknek, akik számon kérik rajta,
esetenként miért festtette képeit tanítványaival? Vagy kiszolgált, remegő ujjaival
miért utált képaláírni? Vagy élete különböző periódusaiban készült festményeit, miért
dátumozta − individuális tartással − előrébb illetve hátrébb? Mint hallom, Kukorelly
Bandi átírja korai verseit. Azt mondja, megteheti, az övéi. Vajon mi szab határt az alkotói szabadságjognak? A tiszta szálak hol kuszálódnak össze a hamissal? Egyáltalán mi tekinthető hamisnak és mi nem? Megérne egy tényfeltáró riportot, bizonyára
sokan kíváncsiak vagyunk, mielőtt újra elül a por, ki aratja le a vihart…?
Ki teszi fel, Kassák után az I-re a pontot?

Mindegy, hogy egyikük-másikuk az absztrakt művészet zászlóvivőjeként ismert − a
letűnő posztmodern eklektikába ez is belefér. Különben is mi a válasz? Nem a stílus számít, hanem a minőség. Én meg úgy gondolom, ha az agyam az absztraktra
mozdul, ha nekem a festészet nem anekdotázást, szentimentális lelkizést jelent,
hanem formákat és színeket, és tiszta szellemiséget, akkor semmiképpen nem keveredek irodalmi fordítómunkába.
Először Tom Wolf Festett malasztjában csodálkoztam rá a sztárcsinálás mechanizmusára, másodszor a nyolcvanas évek elején, amikor egy magyar művészettörténész, Hegyi Lóránd, hasonlóan Steinberg/Greenberg/Rosenberghez ideologikus
elszántsággal verbuválta össze „frissen festve” csapatát, és vitte őket európai szórásba. A harmadik, a jelen példa, Fehér Lászlóé, aki elvégezvén a főiskolát hosszú
távú menetelésbe kezdett a siker útján. És úgy gondolom, ebben nagy segítségére
voltak a fent említett tudós kollegák.
Figyelem ezt a férfi festőt. Ahogy rátalál a kafkai szituációkra, ahogy felnőtt fejjel
vallást cserél, és a mindennapjaiban teljes komolysággal éli azt, ahogy földet vásárol Tácon, hogy megálmodott múzeumát felépítse…, s ahogy a nap huszonnégy órájában kicsinyíti, nagyítja, színezi, duplikálja képeit a megrendelők kénye-kedve
szerint…

Hommage à Kassák, Kassák Múzeum, Óbuda Fő tér 1.

Receptoraim farsot fognak. Mondják, kettő van belőle. Az egyik Fehér szereti a pénzt
és érte sok mindenre hajlandó, a másik Fehér festés közben vajúdik, mélyre bukik
és szorong.

(Magyar Narancs, 1997. január 30.)

Melyiket higgyem el?
Fehér László, Dunai Vasműben lézerrel kivágott vonalemberei február 14-ig láthatók a Fészek Galériában. (Bp. VII. Kertész u. 36.)
(Magyar Narancs, 1997. február 6.)
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ÉLETMŰVÉSZET
ADD COLOR PAINTING

KAPVA A LÉGBŐL
Súly-talan

Yoko Ono a Galéria 56-ban
Kinek mit jelent a Life art? Van, akinek azt, hogy bénán futóversenyt kell nyernie,
van, akinek azt, hogy félig vakon festőművésznek kell lennie, vagy süketen zeneszerzőnek, a legtöbb embernek meg azt, hogy az életet zsigerből túl kell élni.
Yoko Ono japán fluxusművész a mindenki művész, minden művészet koncepció jegyében a ’60-as évek óta magát a művészetet fürdeti az élet vizében. A Galéria 56-ban
sajnos nem a Vágd fel az ereidet és figyeld, hogyan csöpög a véred radikális lifeinstrukcióval hívta ringbe a nagyérdeműt (ez esetben a megnyitón egymást taposó
szakmai elit, érzésem szerint a szélrózsa minden irányába spriccelt volna szét),
hanem a kockázat nélküli Add Color Painting (Adj hozzá színt) közösségi festménnyel. A Galéria 56 konceptuális művészetet bemutató sorozata utolsó állomásán a művésznő csak virtuálisan volt jelen.
Az, hogy a konceptuális művészet a XX. századi avantgárd legnagyobb és egyben
utolsó „dobása” − mert ezt követően meghal az avantgárd, egy picivel később meg
maga a művészet − olyan agydurranás, amely önmagára lő vissza. Ugyanis a teória
ez esetben is megelőzi az alkotásokat, és nem azokból kristályosodik ki. Meghalt az
avantgárd? Éljen az avantgárd! Meghalt a művészet! Éljen a művészet! Ilyen egyszerű.
A megnyitón hat szűz vászon várta a beavatottak kezdő ecsetvonásait, de a művészi
akaratot lazán elsöpörte a túlerő. Azóta is csak pakolják, pakolják a vásznakra (hol
van itt már a vászon?) a festékdarabokat, a falakon összefolyó ábrák, színmaszatok,
a dossziéban gyülekező fotók.
A dokumentáció, a koncepcionális művészet elengedhetetlen kelléke. Hivatásos festők, értsd, a falakat karbantartó munkások úgy döntöttek, egy héttel több időt kérnek
a tér renoválására. Csak így tudják garantálni, hogy március 11-én megnyílik az
Andy Warhol kiállítás, a múltszilánk egy újabb darabja.
Galéria 56, V. kerület Budapest, Falk Miksa utca 7., január 9-től március 1-jéig.

A képzőművészet elanyagtalanodásának folyamata napjainkra elérte (s lassan már elhagyja) a szobrászatot is. Mielőtt azonban a digitális virtualitás végleg beszippantja
a valós térépítkezés utolsó csíráit, a művészek végső gesztusként leróják tiszteletüket a plasztikai múlt előtt/után. Valahogy úgy, mint a Holdra telepített falusi ember,
aki mögött végleg összezárul a kozmikus város műanyag- és elektronikus dzsumbuja, éppen ezért, még egyszer utószor friss levegőt szippant tüdejébe, ujjaival beletúr a termőföldbe, vagy a fa tövére pislant…
A Kortárs Művészet Múzeum második szintjén hál’istennek ismét időszakos tárlatokat láthatunk. Tavasznyitó kiállításuk a súly-talan gondolatkör jegyében mutat be
egy csokorra való tünedező szobrot, nemlétező plasztikát, illetve plasztikus gondolatot közép- és nyugat-európai (elsősorban osztrák és magyar), valamint amerikai
művészek munkáiból.
Bár némely légből kapott alkotáson érződik az adott tematikát becserkészendő erőltetett agyalás, a többség hihető, ha nem is annyira látható. A mikro- és makrokozmosz vizuális birtokbavevői Pepi Maier, Franz Vana, Karin Hazelwander; a dimenzióbukfencezők: Fred Sandback, Richard Tuttle és Csörgő Attila; az elektromos fény
és a biológiai folyadék közvetlen konfrontációjával kísérletező Valie Export, Brigitte Kowanz fénymorze szerkentyűje, Richard Long természeti elemekből felépített
óriás köre − hogy csak a hozzám legközelebb állókat említsem − a szellemiség megkülönböztető bélyegét viselik.
A kiállítás végére én is elérem a súly-talanság állapotát, és hangosan felnevetek amikor a prágai Iván Kafka piros-fehér meteorológiai légzsákjai töppedt állapotukból,
a szemem előtt teleszívják magukat levegővel és nyújtózkodni, dagadni kezdenek,
mint égnek meredező csíkos sárgarépák − nyuszinak nézve a látogatót. (Húsvéti aktualizálás.)
Súly-talan: Kortárs/Ludwig Művészeti Múzeum,
Budavári Palota „A“ épület, április 6-ig.
Kurátorok: Peter Assmann (Linz), Néray Katalin (Budapest), Hubert Winter (Bécs)
(Magyar Narancs, 1997. április 3.)

(Magyar Narancs, 1997. február 13.)
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MADI MA
A szabad geometria áramlása
Argentinában kezdődött, Buenos Airesben, a második világháború idején…
Az „Arturo” című művészeti folyóirat és az „à La Fragata” kávéház körül fiatal
avantgárd művészek csoportosulnak − lázadnak a peronista diktatúra ellen. Edgar
Bayley, Lidy Prati, Gyula Kosice, Thomas Maldonado, Carmelo Arden Quin és társaik életre hívják az első, újító szándékú geometrikus művészeti irányzatot LatinAmerikában, az invenció, mint művészeti koncepció jegyében.
Az Arturo-generáció erőteljes személyiségei, egymással feleselő vitái pontosan tükrözik a modern Argentina politikai krízisét. A harmincas évek politikai-gazdasági
válságai – a hírhedt évtized − táptalaja volt a peronizmus kialakulásának, a sajátos
argentin diktatúrának, amelyben jól megfér egymás mellett a populizmus, a szakszervezeti jogokért való harc, a fasizmus és a militarizmus.
Juan Domingo Perón és a geometriai absztrakció színre lépése között egymást kizáró,
ellentétes irányú strukturális kapcsolat fedezhető fel. A peronista kultúrpolitika véleménye a modern művészetről (La Nation, 1949): „Morbid művészetnek, absztrakt
művészetnek nincs helye abban az országban, amely ifjúsága virágát éli. A peronistáknak nincs idejük fauvistákra, még kevésbé a kubistákra, az absztraktokra és a
szürrealistákra. Egy peronista olyan személy, aki minden érzékszervével a szépséget, a gyönyörűséget csodálja.”
A lázadó szellemű radikális csoport élénk figyelemmel kíséri az európai avantgárd
modelleket, de nem elégszik meg szolgai másolásukkal. Bár nagyra értékelik azokat
a forradalmi kísérleteket, amelyeket az absztrakt művészek a tabló keretén belül
folytattak az impresszionizmus, futurizmus, a dada, az orosz konstruktivizmus és a
szuprematizmus idején, úgy érzik az elődök legnagyobbjai sem tudták/akarták szétfeszíteni a képkeretet, mint szabadságkorlátot. Márpedig meg kell találni a kijáratot!
Ezért fordulnak olyan intenzív érdeklődéssel a vizuális nyelvet forradalmi módon
megújító Moholy-Nagy László teljes munkássága és Péri László formázott alkotásai felé.
1944 nyarán, az Arturo megjelenése után néhány hónappal azonban egyre világosabbá válik, jóllehet valamennyien a geometria univerzális nyelvén alkotnak, a továbbfejlődés útját legalább kétféleképpen képzelik el.
Az egyik csoport, amelyhez tartozott többek között Carmelo Arden Quin, Gyula Kosice, Rhod Rhodfuss és Martin Blaszko, a Collège Français d’Etudes Superieures
de Buenos Airesben található Galerie Van Rielben megrendezett kiállítással, 1946ban indítja útjára a MADI-t (Mouvement−Art Abstrait−Dimension−Invention)
A másik, Thomas Maldonado és diákjai pedig 1945-ben az „Association Art Concrète Invention”-t, amely az uruguayi születésű, európai hírű geometrikus festőművész – a „Cercle et Carré” és az „Abstraction−Création” európai absztrakt iskolák
egyik résztvevője – Joaquin Torres Garcia örökségét viszi tovább. (Ez a csoport kollektív mozgalomként funkcionált, a kommunista eszmék mellett kötelezte el magát,
noha tagjai nem léptek be a Kommunista Pártba.)

ragaszkodtak az aranymetszés szabályai szerinti képszerkesztési módhoz, a műalkotások kulturális minőségéhez, esztétikai irányultságuk fokozatosan visszavezette
őket a téglalap alapú kerethez. 1948-ban, Maldonado és társai kapcsolatba léptek
Max Bill-lel és a zürichi művészeti iskolával, és fokozatosan beolvadtak az európai
konkrét művészek táborába.
A MADI egyik alapító művésze, Arden Quin művészetfilozófiáját is nagyban befolyásolta honfitársa és mestere, Torres Garcia dialektikus materializmus iránti érdeklődése. Sok kulcskoncepciót és rendszert átvett tőle, elköteleződött a purista
esztétikával, de szabadabban kísérletezett a művészeti elemekkel, játékosabban fogta
fel azokat. Vagyis a MADI-művészeket mindig is jobban érdekelte a dada mobilitása,
mint az elszigetelt, esztétikai minőséggel létrehozott munkák. Nem az volt a céljuk,
hogy megalapozzanak egy geometriai rendet, vagy rendszert, mint amilyen a neoplaszticizmus, sem nem az, hogy objektív kifejezését keressék a valóságnak, ami a racionalizmus jellemzője.
A MADI a panta rhei alapeszméjét hirdeti, az életet jellemző mozgást kívánja megragadni egyszerű színekkel és elemekkel, poligonális síkstruktúrákkal, a keret és a
környezet festménybe emelésével, a szobrok „üres” tereivel, lebontott formáival.
Nem áll meg a klasszikus téglalap alapnál, a plasztika statikusságánál, a tömeg zártságánál. Leszámol a kint és a bent merev szétválasztásával, elutasít mindenfajta behatárolást és behatárolódást. A lényege a teljes szabadság. A művészet mibenlétét
egy virág hasonlattal fejezi ki: Mit jelent például egy szál virág? Mit ábrázol, mit
szimbolizál? Semmit, egyszerűen van. És ez csoda. Hogy ez a csoda, miből áll össze,
ha felbontjuk? A formából? A színből? Az illatból? És mit jelent a forma, az illat, a
szín? Önmagán kívül semmi mást. Ugyanez érvényes. a geometrikus művészetre is,
ami szintén önmagáért van. Az, ami.
A MADI-művekben a dialektikus összefüggések törvényszerűen jönnek létre a tartalom és a forma között. Nézzünk meg egy építészeti példát! Bretagne-ban egy svéd
építész könnyűszerkezetből tervezett egy olyan házat, ami saját tengelyén állandóan
a Nap felé fordul, Hongkongban hasonló elv szerint működik egy étterem, de MADIépületnek fogható fel a mozgó, helyét változtató repülőgép is, vagy a vízen úszó
hajó…
A MADI nagyon szabad mozgalom, bárki csatlakozhat hozzá, és akkor hagyja abba,
amikor akarja. Egyetlen kitétel a geometrikus formákhoz való kényszer nélküli ragaszkodás. Ami tág teret nyit a lehetőségeknek, hiszen a plasztikai tér, mint forrás
kimeríthetetlen az értelem számára, amely állandóan készen áll az újabb és újabb
kísérletekre. Így aztán a MADI-művészek is sokfélék: van aki adekvát formát keres
a születő gondolatnak, más játékos formapárosítással kísérletezik, megint más a színvariációkban merül el, és olyan is van, aki a keret szétfeszítésének lehetőségét filozófiai gondolatok kifejezésére használja.
A világ különböző pontjain újra és újra egymásra találnak a MADI-művészek: kiállítások, konferenciák, fesztiválok nyílnak Dallasban, Milánóban, Montevideóban,
Nápolyban, Budapesten és Madridban. Mindez azt jelzi, hogy a MADI nem egy lezárt művészettörténeti kategória, hanem felszabadult, vidámsággal, játékossággal,
szellemességgel és szellemiséggel telített élő valóság.

Az eltérő művészeti célok eltérő művészi gyakorlatot eredményeztek. A konkrétok

Ötven év elteltével a világ legkülönbözőbb pontjain, újra és újra egymásra találnak
a MADI-művészek. MADI-kiállítások, -konferenciák, Fesztiválok nyílnak Új-Mexikóban és Madridban, Párizsban és Budapesten, Milánóban és Montevideóban...
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Ami azt jelzi, hogy a MADI nem megkövesedett, elöregedett mozgalom, amely „az
utolsókat rúgja”, hanem felszabadult vidámsággal, játékossággal, szellemességgel
(és szellemiséggel) telített élő valóság. És ez nem véletlen. Hiszen a különböző országokban élő „madisok” azonos szellemi gyökerekbe kapaszkodnak
Magyarországon ezeket a gyökereket Moholy-Nagy és Péri mellett Schöffer, Vasarely munkássága jelenti, és mindenekelőtt a bécsi emigrációból a húszas évek második felében hazatért, és élete végéig Magyarországon alkotó/sínylődő Kassák, aki
1921-ben, amikor létrehozta a képarchitektúra műfaját, így fogalmazott: „Az abszolút kép a képarchitektúra… A képarchitektúra nem hasonlít semmire, nem mesél
el semmit, és nem kezdődik el sehol, és nem végződik be sehol. Egyszerűen van.”
Bár a háborús évek, majd a művészetben egyeduralkodóvá vált szocialista realizmus hosszú ideig Magyarországon is elnyomta a geometrikus irányzatokat, a hatvanas években színre lépő második generációs avantgárd művészek (Bak Imre, Fajó
János, Keserű Ilona, Csiky Tibor, Hencze Tamás…) tudatosan nyúltak vissza ehhez
az örökséghez, és szervesen építkeztek rá: a ’60-as évek második felében Bak Imre
– Frank Stella hatására − formázott vásznakat kezd készíteni, Fajó János ösztönösen
szabad formájú képeket, valamint síkokból negatív terű lemezplasztikákat, Keserű
Ilona gipszes vászon objekteket, Harasztÿ István játékos mobilokat. A ’80-as években Joláthy Attila, Hencze Tamás és Maurer Dóra ugyancsak szabad formájú művekkel rukkolt elő. A művészettörténeti tények azt jelzik, hogy a magyar geometrikus-konstruktív művészek nemcsak a MADI megszületésénél bábáskodtak, de elődeik nyomvonalain haladva, mintegy lappangó elemként folyamatosan alkottak is
annak szellemében.
Ezért, amikor Saxon Szász János és jómagam ’91-ben Párizsban találkoztunk a „madisokkal” és személyesen Arden Quinnel, elhatároztuk, hogy megismertetjük a kortárs magyar, konstruktív-geometrikus művészeket a nemzetközi mozgalommal. A
műterem-látogatások során nem volt nehéz ezekben az életművekben a kereteket
szétrobbantó formázott festményekre, mobil szobrokra, plexiből készült, fénnyel és
űrökkel operáló geometrikus alkotásokra bukkanni.
A hatvanas évekig visszanyúló válogatásból először ’93-ban a Győri Műcsarnokban, majd ’94-ben Budapesten a Kassák Múzeumban rendeztünk, első nekifutásként
„formázott” tematikával meghirdetett MADI-kiállítást, közel húsz kortárs művész
részvételével. A formázott tematika szakmai és kritikusi körökben némi félreértésre
adott okot. Ugyanis a hazai művészettörténészek a formázott vásznak első megjelenését, a már említett észak-amerikai Frank Stellának, illetve a „shaped canvas” irányzatnak tulajdonították. Márpedig tény, hogy e gondolat első megfogalmazója Péri
László volt, és az is, hogy a MADI az irreguláris képalkotás problémáját elméletben
és gyakorlatban sokkal korábban – a ’40-es évek közepén – kifejtette, mint az amerikai művész. Különben is a MADI a legtöbb művészeti ágra kiterjed, nem redukálható le a formázott tematikára, arról nem beszélve, hogy a művészet nem sport, nem
holmi versenyfutás az idővel.

helynek tartja, amely puszta létével szembeszáll a műkereskedelem pénzéhes világával, megakadályozza az értékek eltűnését, és közkincsként megismerhetővé teszi
azokat.
A magyarországi MADI-történések egyik legfontosabb eseménye a ’95 júniusában,
Moholy-Nagy születésének 100. évfordulójára Győrött, a Csete Judit és Csete Zoltán által vezetett Vár-Art Galériában és a kapcsolódó helyszíneken megrendezett
Nemzetközi MADI Fesztivál volt. A MADI szellemiségének megfelelően a képzőművészeti kiállítás mellett, Reményi Attila zeneszerző MADI kompozíciójának ősbemutatóját hallhattuk a Győri Ütőegyüttes előadásában; volt mobil verses akció,
sárkánykészítés, tűzijáték, hajóról útnak indított palackposta, dokumentációs tárlat,
és nem utolsósorban izgalmas szakmai konferencia több magyar és külföldi művész
és teoretikus – köztük Carmelo Arden Quin – részvételével.
A világ különböző országaiból származó alkotók felajánlották műveiket egy magyarországi székhelyű, nemzetközi MADI múzeum megalapítására. A jelenleg mintegy száz darabból álló kollekciót a MADI Alapítvány gondozza. A még végleges
otthonra nem talált „Mobil MADI Múzeum” anyagából térségünkben folyamatosan
szervezünk bemutatkozó kiállításokat.
Legutóbb Budapesten, egy ikerkiállításon ismerkedhettek meg az érdeklődők a magyar MADI-csoport (Vízivárosi Galéria, április 8−25) és a külföldi MADI művészek (Francia Intézet) műveivel. A kiállításokat megnyitó Beke László így fogalmazott: „Született egy olyan geometrikus művészeti mozgalom, amely szinte minden lényeges vonásban megcáfolja a geometrikus művészet korábbi fejleményeit:
nem akar szigorú, dogmatikus lenni, sokkal inkább vidám, szellemes, játékos. És
ezek a művészek, a külföldiek és a magyarok is, elég szabadok ahhoz, hogy elszakadjanak minden olyasmitől a korábbi művészetben, ami megkötözné őket.”
Ilyen előzményekkel, a független Fény-Árnyék Művészeti Egyesület MADI-csoportjaként 1993-ban színre léptek a harmadik generációs avantgárd művészek,
Csiky-, Dargai-, Fajó-, Konok-tanítványok, akik az átörökített geometrikus-konstruktív szemléletmód birtokában tudatosan vállalják a szabad geometria áramlását.
Magyarországon is mozgalommá szerveződött a MADI.
Bányász Éva klasszikus MADI-alkotó, mondhatni genetikai kódként örökölte a
MADI-szellemiséget, formavilágot, az ötletességet, a színek játékosságát: „Szeretem
a behatárolt lehetőségek kihívását, amit a design jelent számomra, mert nagyfokú találékonyságot kíván, de közben olykor elkalandozom a szabad, öntörvényű formaés színrendszer felé. Ezek a melléktermékek a képeim. Gondolataim letisztulnak a
festés szabadságában, és ez segítség a design munkámhoz, az új feladatok pedig kitermelik az újabb képeimet és plasztikáimat. Körülbelül nyolc éve festek. A képek
legtöbbször párosával készülnek, bár önálló művek, nem sorozatok vagy elválaszthatatlan párok, csak miliőt teremtenek egymásnak, szeretik egymás társaságát, olyanok, mint az emberek.”

A Kassák Múzeum-beli esemény joggal nemzetközi visszhangra talált. A magyar
művészek ’94-ben meghívást kaptak Franciaországba, az első Nemzetközi MADI
Múzeum megalapítására, amelyben munkáik felajánlásával vettek részt. A múzeum
anyagát egy felújítás alatt álló 16. századi kastély fogadja magába, Maubeuges városában.

Ézsiás István pályakezdésében meghatározó volt, hogy a Győri Művésztelep/Nemzetközi Szimpozion hajdani szobrász csoportjában dolgozott: „Moholy-Nagy, Kassák, Malevics, Tatlin bűvöletében, választott mesterem, Csiky Tibor hatása alatt,
Fajó, Harasztÿ, Nádler, Lugossy, Bohus társaságában. Ezen szellemi örökség folytatásaként kapcsolódtam be a nemzetközi MADI-mozgalomba”

A MADI nagy jelentőséget tulajdonít a múzeumnak, a művészet templomának, szent

Fajó János mesterétől, Kassák Lajostól a hatvanas években átvette a stafétabotot:
„Vagy célba jutunk közösen, vagy elvisz bennünket az ördög!” − és a szakma leki-
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csinylő felhangja ellenében, miszerint nem halad a korral, magasra emelve viszi azt
tovább. A hetvenes évek kultúrpolitikai szorításában konstruktivista szemléletű galériát vezet − ahol formázott tematikájú kiállítás megrendezésére is sor került −, a
nyolcvanas évek elején pedig megalapítja ma is működő nyári szabadiskoláját. „Nem
ragaszkodom az ecset-vászon-festék klasszikus hármas egységéhez. Síkkompozícióim széle szerkezeti alapváz. Célom olyan felület létrehozása, amely önmaga
forma, nem pedig formákkal van teleszórva. A MADI az alkotói, szellemi szabadság kifejeződése, az a vágy, hogy minden születő gondolatnak azt a formát adjuk
meg, amely azt megilleti. A szobrászat bevonul a festészetbe, a festészet formázott
vásznaival belép a térbe. Helyreállhat az egység, a plasztikai totalitás.”
Haász István térobjektjein „a hiány és az árnyék meghatározóvá válik (…), a nem
direkt világítás esetén az élek kirajzolódnak a tárgy szélein és üregében, szerves részévé válnak a műtárgynak. Itt csak élek, vonalak, egyenesek vannak, az árnyék viszont lágyítja azokat, van ahol az egyenes hajlik, elgörbül. Haász magabiztosan
játszik a sík-tér kapcsolattal, a fénnyel és az árnyékkal, a legegyszerűbb eszköztár segítségével képes meghökkenteni, újat mondani. Elementáris erejű nagy vásznai után
tett egy kanyart a tér felé, újra elkezdett kis méretben, de nem kicsiben gondolkodni.
Nem nehéz megjósolni: legközelebb nagyméretű vásznait fogja objektekké alakítani, kiléptetni a térbe.” (Kozák Csaba)

művészi intuíció annál tisztább, minél kevesebb gondolati réteg fedi el a lényeget.
Ennek érdekében a dimenziósűrítésen, vagy dimenziótágításon átesett műveimet,
közvetlenül, az ábrázolás módját végleg elvetve beleágyazom/komponálom a valóságos síkba vagy térbe. Az így létrejött direkt kontaktus során a fizikai világ átlényegül, és végtelen szellemi dimenzió-struktúrák nyílnak meg előttünk.”
Reményeink szerint a MADI előtt is.
(A cikk a MADI 50. évfordulójára rendezett, „Arte Madí” kiállítás − Nacional Centro
de Arte Reina Sofia, Madrid 1997, ISBN 84-8026-089-0 − katalógus számára íródott; Magyaországon megjelent a Jelenlét No 17. számában, 1997 nyarán, valamint
az Átrium Építészet Design folyóirat 1999/2, májusi lapszámában.)

Horváth László „rendkívül érzékenyen ötvözi a rozsdás, megmunkálatlan szemcsés
felületű fémek organikus-asszociatív hatásait és a tükörfényes, karcsú, szögletes −
legtöbbször krómacél – formaelemeket. Leggyakoribb alakzatai háromszögek, keresztek, elemi formák, amelyek kitüremkednek a térbe, kiemelkednek a kaotikus
alapból, és rendet kényszerítenek a környezetükre, vagy rendszert visznek az adott
viszonylatokba.” (N. Mészáros Júlia).
Kovács Tamás László bár formavilágában, stílusjegyeiben közel áll a MADI-hoz,
tartalmi közösséget nem vállal vele. Lao-Ce idézettel reagál: „Lao-Ce szerint a világegyetem hálója hatalmas, senki sem kerülheti ki azt − így én sem a MADI-t, a
MADI sem engem. A MADI külső megítélés tárgya, amihez formailag, a kifejezés
eszköztárával kapcsolódom.”
Marafkó Bence egyetemi hallgató: „Organikus formáim, aszimmetrikus, de harmonikus formakapcsolatok, konkrét jelszerű formahangzatok. Formázottságuk és kiterjedésük révén aktivizálják környezetüket, kilépnek a térbe, a tér pedig beléjük
hatol. Egy valamikori egységről üzen zártságuk, amely éppen kezd felbomlani, meghasadnak, megnyílnak, szertelenek lesznek, egyszersmind játékosak is. A MADI számomra egyaránt szól a térbe való kilépésről, a formák felszabadult létéről, a játékos
ütköztetésekről és az elmélyült, tudatos építkezésről.”
Matzon Ákos az építészet felől érkezik a MADI-hoz: „Számomra a képzőművészeti
alkotás elsősorban egyfajta építési folyamat, formai − zömében geometrikus − elemek elhelyezése és kapcsolatainak keresése egy relatív létező térben. Képépítészet
tehát, amely a MADI szabadságával élve logikusan visszanyúl és kapcsolódik egy
valóságos makro-térhez − a világhoz −, és megjeleníti azt. A MADI sokféle lehetőséget vet fel, nekem hangsúlyosan egy kifelé − az esztétikai, művészeti, szabadságra
törő − offenzív gondolkodást, tevékenységet kínál.”
Saxon Szász János a MADI célkitűzéseit továbbértelmezi, és a formai szabadság
adta lehetőséggel szellemi síkon lép tovább: „Kezdettől meditatív struktúráimmal,
spirituális jeleim sík-tér vetületeivel kapcsolódtam a MADI-hoz. Munkám során a
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PÉRI LÁSZLÓ APROPÓJÁN
Beszélgetés Passuth Krisztinával
Idén ünnepeljük Péri László 100. születésnapját. Művészeti lapunk a MADI (mozgás−absztrakció−dimenzió−invenció) Invenció részében bemutatjuk Périt, így nagyon örültem a Szépművészeti Múzeum-beli kiállításának. A kiállítást Passuth
Krisztina és Körösényi Tamás együtt rendezték abban a sorozatban, amely a magyar
szobrászat korábbi, kiemelkedő képviselőit mutatta be. A katalógus előszavát a művészettörténeti periódus szakavatott ismerője, Passuth Krisztina írta.
Dárdai Zsuzsa ― Bár Péri Lászlóról szeretnélek kérdezni, egy kicsit messzebbről indulok. Párizstól, ahol hosszú ideig éltél, illetve ahol − ingázva − ma is élsz. Hogyan
kerültél ki Párizsba, és mikor költöztél haza? Mik voltak az indítékaid a távozáskor,
és a hazatéréskor?
Passuth Krisztina, az ELTE Művészettörténet Tanszék vezetője ― Hadd, ne beszéljek erről, mert nagyon sok személyes ok játszott közre, és nem akarnék semmiképpen azzal hivalkodni a kiköltözést illetően, hogy ez politikai jellegű eltávozás
volt ’77-ben. Teljesen személyes motívum alapján döntöttem úgy, hogy egy időre elmegyek, pontosabban, hogy olyan megoldást választok, ami egyébként lehetővé
tette, hogy bármikor hazajöhessek Magyarországra. Az első év kicsit rázós volt, mert
akkor még nem volt kint sem munkám, sem lakásom, dehát ez azután, egy idő után,
tehát l978-ra megoldódott. 1992-ben költöztem haza, ugyancsak személyes motívumok miatt, de az is szerepet játszott, hogy akkor még azt reméltem − sokakkal együtt
−, hogy itt egy többé-kevésbé normális szellemi élet fog kialakulni, és, hogy olyan
vágyakat lehet megvalósítani, amelyekre sem korábban itt, sem később Franciaországban nem nyílt módom. Hát, ez sajnos tévedés volt…
― Kérlek, avass be bennünket a párizsi évek alatt végzett szakmai munkádba.
― A kelet-közép európai művészetet − leszűkítve annak egy darabját, a tízes-húszas évek avantgárd művészetét − próbáltam a francia kultúra számára érthetővé
tenni. Két évig a Centre Pompidouban dolgoztam, mint a Párizs-Berlin (1978. július
12. – november 6.), majd a Párizs−Moszkva (1979. május 31. – november 5.) kiállítások társ, illetőleg segéd-rendezője. A berlini bemutatónál sikerült elérnem, hogy
a német és francia művészeken kívül, kelet-közép európai alkotók is szerepeljenek.
A kiállítás a tízes-húszas évekről szólt, de elment egész Hitlerig. Mind a mai napig
úgy emlegetik a franciák, mint a legfontosabb tárlatok egyikét. Kis mértékben sikerült a francia hegemóniát megkérdőjelezni, és ezzel egy új szemléletmódnak utat
nyitni Franciaországban.

téseket a Cahiers múzeumi folyóiratba. 1988-ban publikáltam egy kelet-európai
avantgárdról szóló könyvet, amely a Flammarion Kiadónál jelent meg, elég nagy
visszhangot váltott ki: Les avant-gardes de l’Europe centrale. 1907–1927; Paris,
1988. Részt vettem a Hazan Kiadó (l’Editions Hazan) kortárs művészeti lexikonjának szerkesztésében: a kelet-közép európai címszavak összeállítására kértek fel. Úgy
tudom, ez volt az első alkalom, hogy egy sor kortárs és klasszikus avantgárd művész
neve bekerült egy nemzetközi művészetet feldolgozó színvonalas francia lexikonba.
Ugyanakkor, mindez egyfajta szélmalomharc volt, apró eredményekkel.
1989-ben, a politikai változásokat követően viszont hihetetlen érdeklődéssel fordultak a franciák (és mások is!) a csehek-lengyelek-magyarok felé! Ezt az érdeklődést a csehek ügyesen kihasználták, két hónappal később már óriási cseh kiállítások
voltak, például, a Défense negyedben, kortárs anyagokat mutattak be, adtak ki. Mi
magyarok meg voltunk valamiért sértve, vagy nem ébredtünk fel időben, szóval,
legalábbis kezdetben semmi nem történt, hogy a hazai, ellenálló művészetet bemutassuk, noha a franciák arra lettek volna kíváncsiak. Számos francia diák vagy újságíró elment akkor a Párizsi Magyar Intézetbe, amely alkalmas lett volna, hogy ilyen
ügyekben valamit megszervezzen, ehelyett az érdeklődőket elküldték hozzám. Holott nekem nem az volt a munkaköröm Párizs Város Múzeumában, hogy az újságírókat arról tájékoztassam, mi van a magyar művészetben, hanem az, hogy a
könyvtárat vezessem. Tehát volt egy rövid fellobbanás, amely a magyaroknak is
szólt, de ezt nem aknáztuk ki, s a pillanat elmúlt. (A korábbiakban, 1983-ban olyan
apróságokra futotta még, hogy amikor az „Electra” /Elektromosság/ kiállítást rendeztük a Ville de Paris-ban, sikerült beprotezsálnom Harasztÿ-Édeskét. Egyébként
Csáji Attila is kiállított ott.
1989-után úgy döntöttem − annak ellenére, hogy nagyon kötődtem Párizshoz −, hogy
hazajövök. Itthon nem találtam mindjárt állást, mert azt a helyet, amit itt hagytam –
a Szépművészeti Múzeum osztályvezetője −, már betöltötték. Közben meghalt Németh Lajos, az ELTE művészettörténeti tanszék mindenki által szeretett vezetője, s
a helye egy évig üres maradt. Az állást aztán meghirdették – erről én nem tudtam,
de akkor véletlenül itthon voltam. A határidő előtt pár nappal szóltak nekem, hogy
pályázzam meg ezt az állást, beadtam a pályázatot, majd visszamentem Párizsba.
Egy évig semmi nem történt, majd ’93 januárjában kineveztek a tanszék vezetésére,
amit igen nagy örömmel elvállaltam, s azóta is igyekszem a feladatnak valamelyest
megfelelni.
― Hogyan találtál rá fő kutatási témáidra, a húszas évek avantgárdjára?

Még ugyanebben az időszakban, pontosabban 1980-ban − Szabó Júlia és Romvári
Ferenc indítványára − rendeztem egy, a magyar avantgárdról szóló kiállítást a Párizs
Városi Múzeumban (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris), ahol 1981-től mint
a könyvtár vezetője dolgoztam. Továbbá, ezt megelőzően, 1979−1980-ban, a Centre
Pompidou kiadott egy szerény, de korrekt folyóiratot, amely a Kelet- Közép-Európával foglalkozó legújabb kutatásokat ismertette, ebben is, és az „aktivizmusról” készült anyag szerkesztésében is részt vettem. A könyvtár és dokumentáció gyarapítására értékes, korai kiadványokat tanulmányoztam, majd megvásároltam a Centre
Pompidou számára. Az orosz művészetre vonatkozó kiadványokról írtam ismerte-

― A művészeti érdeklődést apám, a modern irántit anyám oltotta belém. Közvetlen
élményt a művészekkel való személyes találkozás jelentett a Bábszínház műhelyében, ahol anyám dolgozott, mint bábkészítő. Rövid ideig én is ott dolgoztam, s mindazok, akiket „hidegre tettek”: Bálint Endre, Jakovits József, Vajda Júlia, Anna
Margit… Rendszeresen jártam Szentendrére, vagy Bálint Endre műtermébe – ő
akkor már hazajött Párizsból −, egy egészen új világot nyitott meg előttem. Nagyon
jól emlékszem, hogy Moholy-Nagyról éppen vele folytattam az első olyan beszélgetést, ami elég meghatározó volt. Valami olyasmit mondtam, hogy Moholy-Nagy
teljesen rideg, személytelen, ki nem állhatom… Erre Bálint, aki tökéletesen más festészetet csinált, mint Moholy-Nagy, de nagyon széleskörű tájékozottsága volt, elkezdett velem kiabálni, hogy „Moholy-Nagyról én gondolhatok, amit akarok, de
Moholy-Nagy alapja egy csomó dolognak, az ő művészete nélkül nem lehet továbblépni”. Akkor ez a gondolat megragadott, mert Bálinttól jött.
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Én, eredetileg Bálint Endre festészetével foglalkoztam és azzal a körrel, amelyik az
Európai Iskolához kacsolódott, valamivel később Vajda Lajossal, Ámos Imrével,
Anna Margittal személyes jó barátságban voltam, de valamilyen módon nem írtam
róla soha… A Bálint Endrével való személyes kapcsolat nagyon sok kérdésfeltevést
tett lehetővé, ellentétben az egyetemmel (P. K. ’56-ban volt egyetemista sic szerk.),
ahol a modern művészet oktatása teljesen hiányzott. Egy kurzusunk volt végzés előtt,
ebben eljutottunk Manet festészetének előzményéig, konkrétan Goyáig. Ennyit tanultam én a modern művészetről az egyetemen.
― S akkor jött Moholy-Nagy…?
― Előtte még más jött… Történetesen, valahogy összebarátkoztam Kassákkal. Elmentem hozzá, amikor megjelent a Kassák−Vasarely album, nagy, gyönyörű album,
amit Párizsban Denise René adott ki. Kassák őrült büszke volt erre, és én megint
mondtam valamit, hogy az op-art és Vasarely engem nem érdekel…, engem csak a
húszas évek érdekelnek. Ahogy előtte Bálint, most Kassák okított ki: „aki modern
művészettel foglakozik, az nem zárhatja ki a kortárs művészetet az érdeklődési köréből, mert akkor az egész dolog nem ér semmit, a művészet nem áll meg, mindig
változik, és az is nagyon érdekes benne, ami a legújabb, legfrissebb.”
A hatvanas években a Nyolcakkal foglalkoztam, róluk írtam a szakdolgozatomat, és
később a disszertációmat is. Ma nehéz elhinni, de a „Nyolcak” szentségtörőnek számítottak az akkori viszonyok között, amikor Pogány Gábor, Aradi Nóra és mások
diktáltak. 1970-ben, mikor már a Szépművészeti Múzeumban dolgoztam a modern
osztályon, megbíztak egy kiállítás rendezésével, amely a ”külföldre szakadt” magyar művészekről szólt, hivatalos neve „Huszadik századi magyar művészek külföldön”. Ezt a kiállítást menet közben, l970 nyarán megpróbálták egyes művészek,
kritikusok, politikusok „megfúrni”. Egyébként most már megvan az egésznek a története, nagyon izgalmas, előkerült a Pártközpont iratanyagából az egész história.
Végül sikerült a tárlatot – bizonyos kompromisszumokkal – a Műcsarnokban megrendezni, az l956-ban disszidáltak nem vehettek részt benne, s a kiállítás mindössze
három hétig tartott nyitva.
A lényeg az, hogy amikor a rendezés elindult, feladtam egy hirdetést, hogy aki ilyen
és ilyen nevű művészeket ismer, vagy azoktól műve van, kérjük, jelentkezzen a Szépművészeti Múzeumban. Többek között szerepelt Moholy-Nagy László neve is. Fogalmam sem volt arról, hogy Moholynak van itthon valakije. Egy nap fölhívott Nagy
Levente telefonon és elmondta: ő az unokaöccse, szívesen látnak, de rögtön megmondja, hogy nekik képük nincs. Elmentem hozzájuk, egy szép lakásban nagyon
kedvesen fogadtak.
― Akkor még élt Levente édesapja? Moholy-Nagy testvére?
― Hogyne, vele csináltam interjút, bementem a lakásba, gyönyörű bútorok és mindenütt nagyon szép metszetek voltak…, leültem, hoztak kávét… A plafon magasságában egy tájkép volt felakasztva, ami engem rettenetesen idegesített, mert nem
tudtam, ki csinálta. Mivel ők megmondták, hogy Moholy-Nagy képük nincs, és én
életemben nem láttam Moholy-Nagy tájképet sehol…, Tihanyira gondoltam. Egy
ideig ott ültem, aztán nem bírtam tovább, és megkérdeztem kié az a kép ott!? Erre
kitört a nevetés, azt mondták: elhatározták, ha észreveszem, megmondják, ha nem,
nem szólnak semmit. Utána még mutattak néhány korai akvarellt. Ez elindította bennem az érdeklődést Moholy-Nagy iránt. Kutatni kezdtem a hozzáférhető irodalmat.
Vele kezdtem foglalkozni.
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― És Péri?
― Péri korábban, ’68-ban volt. Elolvastam Kállai Ernő könyvét, az „Új magyar piktúra”-t, ebben benne volt Péri is. Erősen hatott rám. A Művészettörténeti Kutató Intézet adattárában találtam egy cédulát, amin az állt, hogy Péri Angliába költözött.
Miatta jutottam ki először Angliába, Londonba.
― Akkor még élt Péri felesége…?
― Mind a kettő. Mindenfelé kérdeztem Périről, senki nem tudott ott róla helyben
semmit. Már közeledett a hazautazásom napja Londonból, amikor egy zseniális ötlettől vezérelve megnéztem a telefonkönyvet, amelyben rábukkantam a két özvegy
nevére, címére…, és megtaláltam a Péri-műveket az ifjabb özvegy pincéjében Camden Townban, a London melletti kertvárosban, ahol Péri élt. A konstruktivista művek
lent voltak a pincében, és életem legnehezebb feladata volt – azt hiszem fizikailag
mindenesetre –, amikor ezeket a nehéz betonreliefeket egy létrán fölcipeltem a
kertbe, ott lefényképeztem (a fotóim ma is megvannak), és utána vissza kellett vinnem őket létrán lefelé, mert az a kis húszéves özvegy ezzel nem foglalkozott. Amikor visszavittem, lefelé menet, az egyik betonrelief elindult velem. Ma sem tudom,
hogy úsztam meg, de sem a mű, sem én, nem törtünk össze.
― Láttam a kiállításon, hogy Péri műveinek nagy része Kovács Attilánál van.
― Kovács Attila nálamnál korábban fedezte fel Périt, a hatvanas években. Rajta
kívül, Wulf Herzogenrath, egy kölni – azóta nagyon ismertté vált múzeumigazgató
még diák korában – felfedezte magának Périt, vett is műveket tőle.
― És László Károly?
― Nos László…, sajnos nekem köszönheti az egészet, olyan értelemben, hogy én
megvásároltam a Szépművészeti Múzeum számára azt a két Périt, ami most díszhelyen van kiállítva. Amikor ezek megérkeztek ’70-ben a Múzeumba, a múzeum igazgatóhelyettese, Bíró Károly azt mondta, hogy fegyelmit érdemelnék ezért a vásárlásért, hogy ilyenekre szórom el a múzeum pénzét. Ha jól emlékszem, a két művet
együtt húszezer forintért vettük, amikor a forint nem volt még annyira sem konvertibilis, mint most. 1972-ben sikerült megnyitnom a Szépművészetiben a húszadik
századi állandó kiállítás-részleget.
A terem, amit erre a célra adtak nekem, renoválatlan volt, megmaradt háborús állapotában, egy olajos sárga vászon fala volt, erre kellett ráakasztani a képeket. Választhattam, vagy itt csinálok modern kiállítást, vagy sehol – fölakasztottam a két
Périt is. Egyszer megjelent László Károly, megnézte a kiállítást, és rácsodálkozott a
Péri-művekre, oda volt értük. Kérdezte, ezek mik, elmondtam neki mindent, amit
tudtam, kérdezte honnan van, azt is megmondtam, és megadtam neki a címet. Semmi
okom nem volt rá, hogy ne adjam meg, egyrészt ő is megtalálhatta volna a londoni
telefonkönyvben, másrészt velem a múzeum közölte, hogy ennek a kettőnek megvételét valahogy lenyelik, de több „Périt” nem fognak vásárolni, az biztos. Carl
László a budapesti látogatása után három héttel elment Camden Townba, és az összes
konstruktivista művet egyben megvásárolta a fiatal özvegytől. Hosszú ideig nála
voltak, majd eladta őket.
― Kinek?
― Nem tudjuk. Utána egy német művészettörténész csinált egy kitűnő disszertációt
Périről, ő tizenhat relief sorsáról tudott.
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― A László-gyűjteményben tehát már nincs konstruktivista Péri?
― Nincs, eladta, ezen már többször összevesztünk, de mindegy, eladta.
― Döbbenetesnek, mi több misztikusnak tartom azt a változást, ami a Péri-életműben végbement. Nem vagyok képes megérteni ezt a periódus-váltást… Hogy az úttörő „formázott geometriát” felváltotta a mondhatni szocreál...?
― Az nyilvánvaló, hogy a második, angol felesége, nem volt tisztában a konstruktivista művek értékével, lendületével, jelentőségével, de nem hiszem, hogy bármiben is befolyásolta volna Périt, aki egyébként is önfejű, makacs ember volt. Sokkal
inkább azt hiszem, hogy van olyan egy művésznél, hogy kimerül…

― Láttam a Péri kiállítást, örültem neki, a katalógus is tetszett (persze lehetett volna
éppen formázott is…), mégis van egy gondom vele, illetve azzal a szemléletmóddal,
amelyet már nem először tapasztalok itthon. Neked nem kell ecsetelnem, milyen irigylésre méltó, kiemelkedő konstruktív gyökerekkel bírunk, mi magyarok. Így teljesen
természetes, hogy a Périről írt tanulmányodban a következő módon szólsz az ő hatásáról: „Péri László alkotásainak aktualitását − a hetvenes évek elején − az a generáció fedezte fel, amely akkorra már megteremtette a „shaped canvas” (formázott
vászon) elméletét és gyakorlatát. Az ősök, előfutárok közül, egyszerre váratlan egyértelműséggel bukkant elő, az addigra már több évtizede elfelejtett magyar szobrász
időben teljesen lehatárolt konstruktív életműve”.
― Mi ezzel a gond?

― De olyan fiatalon…?
― Igen, hát ez érdekes… Péri művészeti korszakai egészen konkrétan politikai korszakokkal függnek össze, és ez nem véletlen. Az ő utolsó jelentős konstruktivista
kompozíciója a „Lenin-tribün terve”, 1924-ből. Lenin halála után megváltozott a
helyzet a Szovjetunióban, és megváltozott Berlinben is… Az avantgárd hullám, legalábbis az igazán baloldali, valahogy kimerült. Périnek és az orosz művészeknek az
lett a mániájuk, hogy a művészet, mint olyan, meghalt, értelmetlen, fölösleges, át
kell menni a reális életbe. Péri ezt úgy valósította meg, hogy Berlinben, a városi építészeti irodában beosztott rajzolóként dolgozott, de maga is rajzolt sorház terveket…
Ezek nyomasztóak, falanszterek, egyforma házakból álló városok. ’28 körül ebből
is kiábrándult, s kezdett visszatérni a figuratív szobrászathoz. Aztán jött ’33, Berlinből el kellett menekülnie, és mindent elölről kellett kezdenie: „bicsérdista” lett,
meg valamilyen vallási szektának a tagja Londonban, és azt hiszem egyidejűleg még
kommunista is maradt, és ezzel az akkori londoni társadalmi, művészi közösségből
gyakorlatilag kizárta magát. Akivel jóban maradt, az Anthoni Blunt brit művészettörténész volt, a Picasso monográfia szerzője, évtizedeken át a legmagasabb rangú
szovjet kém, ami csak élete utolsó időszakában derült ki. A másik barátja, John Berger művészetkritikus, költő volt, egy kifejezetten baloldali ember.
― Kassákkal milyen volt Péri kapcsolata...?
― Két ilyen abszolút önfejű ember… Kassákot nem nagyon érdekelte Péri, Moholyért volt oda, legalábbis emigrációban, 1921 után. A kis Moholyban felfedezte a
Nagyot…
― Nem tudom mennyire volt oda érte, de az biztos, hogy Kassák, Moholy-Nagytól
a budapesti MA-ban nem közölt egy tollvonást sem. Ugyanakkor őt választotta a
berlini Ma képszerkesztőjévé. Hm…
― Igen, ez Kassáknak nagyon kényelmes volt, hiszen nem tudott mozogni, útlevél
és egyéb okokból, nem tudta a nyelvet, örült, hogy valaki „jelen van” helyette, de ez
nem volt igazi barátság.
― Érdekes ennek a vetülete a mostani korra… én bármerre járok a világban, a húszas éveket említve mindig Moholyval kezdik a sort Moholy, Kassák, Péri…
― Kassáknak van egy rendkívül gazdag abszolút értékes szépirodalmi életműve,
plusz egy óriási szerkesztői és mozgalmi tevékenysége. A szorosan vett képzőművészeti életmű, nagyon kevés, mondjuk tizenöt-húsz hiteles műből áll… Amik a festményen kívül vannak és igazán fontosak, azok a grafikák, tipográfiák, amik most
nagyon szépek a Kassák Múzeumban.

120

― Van itt egy művészettörténeti baki, ugyanis nem a „shaped canvas”, azaz Frank
Stella fedezte fel Périt, hanem az 1946-ban Buenos Airesben létrejött MADI. Carmelo
Arden Quin, a MADI egyik alapítója, a vele készített interjúmban többször is úgy
emlékezik Péri Lászlóra, mint a MADI fundamentumainak egyikére: „Az én művészi, emberi fejlődésemben meghatározó volt, hogy 1935-ben egy, az európai avantgárdot bemutató konferencián találkoztam Joaquín Torres Garcíaval. Fiatal
festőként kerültem mellé, sokat beszélgettünk, és minden egyes beszélgetés egy-egy
leckét, tanulási folyamatot jelentett művészeti fejlődésemben. A háború miatt el voltunk szigetelve az információktól, egyedül Torres García Európában szerzett tapasztalataira támaszkodhattunk. Általa jutottunk művészeti ismeretekhez, könyvekhez, újságokhoz. Az egyikben megláttam Moholy-Nagy fantasztikus fénymasináját,
a másikban a futuristák manifesztációját, Tatlint és az ő tornyát, Rodcsenko függő
szobrait, nagyon rossz reprodukción Péri László formázott szobrait…”
― Nézd ami a MADI-t illeti… Ha megkérdezel kortárs művészettel foglalkozó művészettörténészeket − tehát nem barokkosokat −, aki ezek közül tudja, hogy a MADI
egyáltalán létezett, hát jó, ha egy van… Nem eléggé ismert. Másrészt, ami a konkrét idézetet illeti, ezt az összefüggést, amit te most mondasz nekem a MADI és Péri
között, én nem ismertem, ez egy teljesen új összefüggés. Én pontosan Stellával és
Kellyvel hoztam össze, annál is inkább mert az ötlet nem az enyém. ’73-ban Kölnben volt először kiállítva Péri, a kiállítás címe: „Laszló Péri and Shaped canvas” −
így volt tálalva akkor, úgy adták el a Périt, mint a shaped canvas előzményét.
― Sebaj. Frank Stella, a shaped canvas feltalálójaként (1960) vonult be a művészettörténetbe, ám legyen. Azonban tény, hogy Stella 1958-ban Párizsban járt, és a
Salon des Réalités Nouvelles termeiben találkozott Madi-művekkel, Madi-művészekkel, Arden Quinnel, majd visszatért Amerikába, és elindította a shaped canvast.
Talán nem is tehet róla, egyszerűen hatással volt rá a Madi… és Amerika, sokkal nagyobb port tud kavarni, mint Dél Amerika vagy Párizs. Ez egy kis fortély, ravaszság,
politika volt, de nem nagyon fontos, mert a Madi lényege a nyitottság, a művészet
pedig nem versenyfutás.
― A MADI csoporttal én nem hoztam összefüggésbe, ez igaz. Eszembe sem jutott.
― Pedig te még ismered is a MADI-t…
― Eszembe sem jutott…
(Az interjú 1999-ben készült eredetileg a MADI art periodical számára, a MADI szerkesztőségében Budapesten, a Tímár utca 17-ben. Jelen kiadványban első közlés.)
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FESTÉSZETEM EGY SZELLEMI,
SPIRITUÁLIS UTAZÁS
Beszélgetés Salvador Prestával
Salvador Presta, az olaszországi MADI mozgalom elindítója 1925-ben született Cosenzában (I). Két éves korában a szüleivel Argentinába települt, ahol 1965-ig élt.
’66-ban, Lucio Fontana biztatására hazaköltözött Olaszországba. ’84-ben Genovában megalapította a MADI Italia mozgalmat, amelyet ’90-ben Milánóban, az Arte
Struktura keretén belül újraindított. A movimento internazionale MADI Italia ma sikeres, erős képzőművészeti csoportosulás. A Sesto San Giovanniban (Milano elővárosa) élő idős mesterrel a Gallarátéban (Museo MAGA) megrendezett nemzetközi
MADI kiállításon találkoztunk, 1999. novemberében.
Dárdai Zsuzsa ― Ön 1946-ban, a MADI létrejöttekor huszonegy éves volt és Buenos Airesben élt. Hogyan emlékszik vissza a művészeti életben tett első lépéseire?
Salvador Presta ― 1943 óta részt vettem az ország kulturális életében, és barátaimmal együtt (Carmelo Arden Quin, Tomas Maldonado, Gyula Kosice, Lucio Fontana és mások) avantgárd művészetet műveltünk, amivel számos vitát váltottunk ki.
Először csatlakoztam a MADI mozgalomhoz, amelyet Carmelo Arden Quin alapított, majd 1959-ben megalapítottam a constructivo-arquitectural plasztikai integrációs mozgalmat, amivel részt vettem az első párizsi művészeti biennálén. 1960-ban
kiadtam Argentinában egy könyvet arte argentino actual címmel, ami három kiadást
ért meg, ugyanabban az évben megalapítottam a realizaciones folyóiratot, amelyet
négy évig vezettem a legjelentősebb argentin képzőművészek közreműködésével.
Dolgoztam néhány újságnak és művészeti folyóiratnak is.
A későbbiekben sajnos nem volt lehetőségem továbbfejleszteni a constructivismo
arquitectural-t, a festészet, a szobrászat és az építészet szimbiózisát, mint a MADI
elméletek folytatását, miután Argentina, de a világ sem volt érett erre, és talán még
ma sem képes elfogadni egy ilyenfajta urbanisztikai forradalmat. A tényleges eset,
ami miatt nálam betelt a pohár: Mer de Plata-n (ez egy nagy nyaralóhely Argentinában) egy, a geometria iránt fogékony építésszel lehetőségünk nyílt arra, hogy konstruktív villát tervezzünk, ám amikor a tervek elkészültek, az ottani hatóság kereken
elutasította azokat, mondván: egy ilyen stílusú villa rontaná a városképet.
― Miután érzékelte, hogy bezárulnak a lehetőségei, mit tett?
― Első felháborodásomban levelet írtam az akkor már Genovában élő Lucio Fontanának, és közöltem vele, hogy szeretnék Olaszországba menni. Fontana válaszában biztatott, mehetek hozzá, dolgozhatok a műhelyében. Másfél hónap múlva,
amikor már kissé lenyugodtam, újra írtam neki, megköszöntem az ajánlatát, és őszintén bevallottam, hogy megélhetési okok miatt nem merek belevágni a hazatelepülésbe. Fontana újra írt, megnyugtatott, hogy ő majd mindenről gondoskodik, jöjjek
nyugodtan. Egy Buenos Aires-i gyűjtőm felismerve a helyzetemet, kezembe nyomott egy oda-vissza jegyet, és ezt mondta, menj, s, ha nem érzed ott jól magad, gyere
vissza!
― Sajnos nagyon ritkán tapasztalható a képzőművészeti életben az az önzetlen, segítőkész magatartás, amely Fontanát jellemezte önnel kapcsolatban.
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― Fontana rendkívüli ember volt. Genovába érkezésem után kezébe vette a sorsomat:
lehetővé tette, hogy közös kiállításon mutatkozhassak be Picassóval; majd együtt állított ki velem az Apollinaire Galériában, ahova meghívta a saját gyűjtőit, és arra biztatta őket, hogy vegyenek tőlem műveket. Vettek is, és nem is keveset. Ötmillió líra
gyűlt össze! Akkoriban ez rengeteg pénznek számított, egy házat lehetett rajta venni.
Fontana azt javasolta, menjek el Madridba, Londonba, Párizsba, nézzem meg Európa
híres múzeumait, és csak akkor térjek vissza, ha elfogyott a pénzem. Hat hónapig jártam Európát, szállodákban laktam, délben és este éttermekben ettem, hatalmas öszszeget költöttem el. Amikor visszatértem, összesen ötszázezer lírám maradt, Fontana
kedvesen leszidott: − Nem megmondtam, hogy csak akkor gyere vissza, ha már minden filléred elfogyott? Még élete utolsó pillanatában is gondoskodott rólam, lehetővé
tette, hogy részt vehessek a különböző fontos kiállításokon, elmondhatom, hogy általa kerültem be az olasz művészeti élet vérkeringésébe.
― És újra visszatért a MADI-hoz?
― Igen, újra MADI műveket kezdtem készíteni, mert Fontana biztatott erre, véleménye szerint a MADI szellemisége még sokáig újító erejű marad. ’55-ben − egyetlen olasz művészként − részt vettem a Firenzében rendezett nemzetközi MADI
kiállításon. Olaszországba költözésem után sokáig egyedül dolgoztam, mígnem ’84ben három művésszel (Esposto, Loi, Contemorra) megalapítottuk az olasz MADI
csoportot. Sok kiállítást rendeztünk együtt, Arden Quin meghívására Párizsba is eljutottunk, de Genovában nem tudtunk előrelépni, mert a galériák túlságosan konzervatívak voltak. A csoport lassan szétesett, mindegyikünk a saját útját kezdte újra
járni. Én Milano felé vettem az irányt. Míg a genovai művészeti légkör nem fogadta
be mozgalmi elképzelésünket, a milanói Arte Struktúra Galéria teljesen nyitott volt
erre. Anna Canali − az Arte Struktúra Galéria vezetője, aki éleslátású, vállalkozó
szellemű és nagyon tevékeny egyéniség − azonnal felismerte a MADI jelentőségét.
’90-ben vele és az olasz MADI-művészekkel megalapítottuk, immár másodízben az
olaszországi MADI-csoportot. A mostani Gallarate-beli kiállítás az egyik legjelentősebb művészeti vállalásunk, hiszen a nemzetközi bemutató mellett, a Múzeumon
belül létrehoztunk egy állandó MADI-termet is.
― Ön szerint, mi a MADI jelentősége napjainkban?
― Azt gondolom, hogy maga a szó illetve szóösszetétel ma már elavult, amin túl kellene lépni. Az „invenció”, „absztrakció”, „dialektika”, „materializmus” olyan szavak,
amelyek a MADI létrejöttekor mást jelentettek, mint ma. A MADI-ban széles körű lehetőségeinek talán a névújításban is tükröződnie kellene (nem tudom persze hogyan,
hiszen a MADI szó ma már független jelentéssel bír, egyaránt jelez egy mozgalmat, és
egy stílust, nem beszélve a MADI szóösszetétel jelentés-variációinak sokféleségéről…sic). Véleményem szerint, a MADI jövője a levegőben, a térben, az űrben van
(spazio). Fontana a hasításaival elkezdett valamit: kikukucskált a térbe, felvetette a tér
ideáját, de valóságosan nem lépett ki oda. Én viszont szeretném ezt a lépést megtenni.
Szeretném, ha a kis kockáim az elektromágnesesség segítségével valóságosan is a térben lebegnének. Amikor a MADI jövőjéről beszélek, természetesen elsősorban a saját
„madimra” gondolok. Minden művésznek a saját, jövőbe vezető útját kell megtalálnia,
és hiszem, hogy meg is találja. Hiszen a MADI festők ma nem ugyanazt művelik, nem
ugyanúgy alkotnak, mint tíz évvel ezelőtt, és megint máshogy fognak alkotni holnap,
ez az, ami a MADI-t előreviszi, hogy a saját „kereteinkbe” sem vagyunk bezárva.
Ma az installáció, a performansz, a happening a divatos kifejezési formák.
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A művészek az emberi testtel, az utakkal, a tájakkal kísérleteznek, épületeket, hidakat csomagolnak be, és a képzőművészeti alkotásokat egyre inkább elborítják a szavak, a betűk, a jelentéstartalmak. Ténykedésüknek, amely nagyon is a földi, fizikai
világhoz köti őket, sokkal több köze van a színházhoz, mint a képzőművészethez.
Nem is értem, miért nem a színházban keresik a helyüket, és miért a múzeumok falai
között? És azt sem értem, hogy önmeghatározásukban miért nevezik festőnek magukat? Hasonló ez a zenész és a költő viszonyához. A költő is hallja a zenét, de amikor ír, a saját anyanyelvén ír, ha a művét el akarja juttatni egy másik országba, azt
valakinek le kell fordítani. Fordítani azt jelenti, hogy ferdíteni. Ellenben a zenének
nincs szüksége fordításra, a zene ugyanúgy hangzik Kínában, mint Japánban vagy
Oroszországban, Magyarországon vagy Franciaországban. A zene mindig ugyanaz
marad. A festészet olyan, mint a zene, mindig azonos, nincs szüksége fordításra, de
amikor te elkezdesz beszélni, gesztikulálni, annak nincs köze a festészethez, minden
hangsúlyod, mozdulatod, szavad jelentése az adott pillanattól függ.
― Különös kettősség tapasztalható az ön művészetében, hiszen a geometria eszköztárával vallásos műveket alkot.
― Hamisnak tartom azt az általánosítást, amely szerint a vallásos művészet eleve
korszerűtlen, maradi. Való igaz, én a geometria eszköztárával vallásos műveket alkotok. A legfontosabb keresztény üzenetnek, a szeretetnek kívánok közeget teremteni ebben az erőszakkal borított világban, amelyet a hit hanyatlása, a szellemi
álmosság, a beteg és profán megnyilvánulások tömeges jelenléte (a művészetben is)
és nem utolsó sorban a modern kultúra szellemi kiszáradása jellemez. „Lebegő kockáim” egy új művészeti forma kifejezéseiként azt kívánják felmutatni, hogy a festészetnek nem csak a „szép” létrehozása a feladata, hanem a szellemi üzenet − nem
didaktikus − hordozása is.
Ha a világ, és benne a művészet nem próbálja ki a szellemi újjászületést, a rosszal,
a bűnnel, a rémessel, az erőszakkal szembeni újjáéledést, akkor a civilizáció az emberi méltóság elvesztésére kárhoztatott, és jóvátehetetlenül elindul önmaga lerombolása, elpusztítása felé. Művészetem egyik központi elemét az életnek a halál felett
aratott győzelmébe vetett hitem alkotja, amely átlép minden faji, vallási és kulturális korlátot. Azt szeretném, ha a művem élvezője a befogadáskor a létezés emelkedettebb szintjére lépne. Mivel absztrakt műveket alkotok, fontosnak tartom, hogy
címekkel irányítsam a figyelmet a mögöttes filozófiai és vallási tartalomra. Sok munkámban a Feltámadást, a „Szent hit egy-egy szereplőjét” vagy a „Dolgok mosolyát”
is fel lehet fedezni, mint ahogy a Háborút, a Gonoszt, a Rosszat is, ami vagy aki folyamatosan megbecsteleníti, meggyalázza az emberi fajt.
Formailag a MADI lehetőségeit használom, hiszen „képeim” − mintegy azonosulva
az Abszolútummal − a faltól távol, keretek nélkül, szabadon rezegnek a térben. Kockáimmal a színek széles skáláját tudom megvalósítani. Kevés festőnek adatik meg,
hogy 46 különböző zöldet tudjon létrehozni! Nekem a kocka erre lehetőséget ad. De
ez még nem minden! A kocka engem is képvisel, mert én calabriai vagyok. Cosenzában születtem, így mint minden calabriai én is egy kocka vagyok, azzal a különbséggel, hogy én ezt el is fogadom, sőt megpróbálom felmutatni az egynemű kockák
különbözőségét.
A többiek ezt nem teszik meg, ezért ők ronda kockának tartják magukat. Érthető!
(Az interjú 1999-ben készült Milánóban a mester műtermében; megjelent a MADI art
periodical No 3. számában, 2001-ben.)
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A RÉGIÓK A KULTÚRA BÖLCSŐI
Beszélgetés Gottfried Honeggerrel
A svájci származású Gottfried Honegger szobrász és társa Sybill Albers nemzetközi
képzőművészeti gyűjteményüket a francia államnak adományozták. A tizennégy éve
húzódó hivatali procedúra 2004. június 26-án ért véget, s az adományozók által 1990ben létrehozott Espace de l’Art Concret (Mouans-Sartoux, Franciaország) kiegészítéseként, 15 új teremmel megnyílt a Donation Albers-Honegger. A gyűjtemény 164
művész 500 művéből áll, értékét és nagyságát adományaival növelte Aurélie Nemours illetve az amerikai Brownstone Alapítvány.
Az épület alapterülete: 1020 négyzetméter.
Építészek: Annette Gigon, Mike Guyer (Svájc)
Koncepció: Gottfried Honegger
Gottfried Honegger hangosan olvassa a MADI art periodical No 2-ben Carmelo
Arden Quin írását: „A geometria valami nagyon alapvető dolog”.
Gottfried Honegger ― Így is kezdhetném az interjút: „Amikor Isten úgy döntött,
hogy megalkotja a világot, előbb létre kellett hoznia a geometriát, mert csak a geometriával alkothatta meg a világot.” Kérdezzen!
Dárdai Zsuzsa ― A svájci zászló keresztje négy egyenlő négyzetet jelöl ki a síkból.
Hasonló módon osztja meg az országot a négy belső nyelv − svájci német, francia,
olasz, rétoromán −, ami egyben egymástól különböző kulturális kisebbségeket is
takar. Hogyan hatott ez a földrajzi helyzet személyiségének alakulására?
― Azt gondolom − nem a múltról, a jövőről beszélek −, hogy Európa holnap vagy
holnapután, vagy azután meghatározott területi egységekből, régiókból fog állni. A
régiók a kultúra bölcsői. Ami ma súlyos gond, az a kapitalizmus, a pénz szerepének
túlértékelése, ez a szemlélet fogja szétrombolni a régiókat. Mindent meg kell tennünk
azért, hogy ez ne következzen be.
Mert végül is, mi a művészet? Egy kép a társadalomról. Nem a művészek hozzák
létre a művészetet, hanem a társadalom, a föld, amelyből kinő. Maga magyar, elmegy Kínába, és egy étteremben lát egy fényképet Magyarországról, azt mondja:
„Ah, Istenem, ez az én hazám!” Ez az ön identitása! Ha ugyanebben a térben képeket lát Kínáról, az érdekes, de nem több, mert az nem az ön identitása. Látja mi az,
amit mi ma elveszíthetünk! Az identitás elvesztése világméretű katasztrófa!
A közép-kelet-európai országoknak − távol álljon tőlem a cinizmus − mondhatni,
szerencséjük volt, hogy hosszú ideig el voltak zárva a „világtól”. Mondok egy példát, mire gondolok: amikor a „Berlini fal” leomlott, a folyosókon kihaltnak vélt állatokat és növényeket találtak. Ez hasonlít önökhöz. Önök szenvedtek a szocializmusban, problémáik voltak, szegények voltak, de megőrizték az identitásukat. Franciaországban mi ezt már elveszítettük. Azt gondoljuk, hogy, ha „camember” sajtot
eszünk, akkor franciák vagyunk. A világban ma uniformalizálódás van.

gondolkodni. Mondrian, Van Doesburg és a többiek tévedtek, amikor az anonim
nemzetköziséget keresték. Erkölcsileg ez egy nagyon szép elképzelés volt, de embertelen, mi nem tudunk nemzetköziek lenni, ez lehetetlen…
Az első dolog, amely felbukkan az idő végtelenjében, az a művészet, mert a művészet mindig is magán viselte az identitás jeleit.
Visszatérve magamhoz, svájci vagyok, ami egyszerre máris két identitást reprezentál: grison és német. Hosszú ideig éltem Amerikában és Angliában, negyven éve
pedig Franciaországban élek, így elveszítettem az identitásomat. Már nem tudom
azt mondani, hogy svájci vagyok, ha az is vagyok, mert például, nem ismerem a minisztert, nem ismerek semmit. Ugyanakkor Franciaország sem az én hazám. Volt
egyfajta identitásom Párizsban, ahol majdnem negyven évig éltem, de mióta elhagytam Párizst és a Côte d’Azur-on lakom, egy kicsit elveszett vagyok, látja? Manapság egyszerű lenne azt mondani, hogy nemzetközi vagyok, egyetemes identitással, ugye? De nem tudom ezt mondani, mert fogalmam sincs arról, mi történik
például Mexikóban vagy, mi történik Kongóban, azon kívül, amit az újságokban
esetleg olvasok…
Azt gondolom, hogy a konkrét művészet és a konstruktivizmus jövőbeni követelménye az lesz, hogy megőrizze egy-egy régió identitását. Ez nem azt jelenti, hogy
szentimentálissá kell válnunk, vagy folklórt kell festünk. Az identitás a gyökerekben
van, abban a földben, amelyből a művész táplálkozni tud, az anyanyelvben.
Az identitás a nyelvvel kezdődik. A négy különböző svájci kultúra problémákat vetett föl, és ez befolyásolt engem, kétség kívül. Néhány évvel ezelőtt csináltam egy
kiállítást Párizsban, a Fondation Cartier-ban „Métamorphoses” címmel, amelyben azt
akartam felmutatni, hogy a művészetemben hogyan váltam az elmúlt negyven évben
egyre inkább franciává. Elmagyarázom, mire gondolok: amikor még grison voltam,
olasz, érzéki, szükségét éreztem annak, hogy megérintsem a dolgokat, az embereket. A franciák nem érzékiek, intellektuálisan közelítenek a dolgokhoz, s lassanlassan én is felhagytam az „érintéssel”, egy metamorfózison estem át.
― Akkor, hát tévedett, amikor elhagyta Svájcot?
― Igen. De én ezt nem akartam, a körülmények kényszerítettek.
― Amikor ön a tanulmányait folytatta, Európában tombolt a nácizmus és a fasizmus.
Ez a történelmi helyzet, hogyan hatott önre, az az idő tájt formálódó fiatalemberre?
― Ez ismét egy érdekes kérdés, milyen reményeink voltak a fasizmus alatt? A fiataloknak, így nekem is, a kommunizmus volt az egyetlen reményünk. Marxot olvastunk, és arról ábrándoztunk, hogy a nép át tudja venni a hatalmat. Bár tudtuk,
hogy a szabadságot nem adják ingyen, arra gondoltunk, a társadalmi normába ágyazottan, valamilyen szinten mégis elérhetővé válik. Így aztán dilemmában voltam, s
bár soha nem lettem tagja a kommunista pártnak, marxista voltam és ma is az vagyok. Nem léptem be a kommunista pártba, mert nem tudtam elfogadni a festészettől követelt szocialista realizmust. Látja, ez egy elég nehéz helyzet volt. Léger,
Picasso, Max Ernst… beléptek a Kommunista Pártba, de én nem tudtam belépni.
― Mit csinált?

Amit itt tőlem kérdez, rendkívül fontos. Az én anyanyelvem nem német volt, hanem
rétoromán, grison, annak ellenére, hogy német nyelvterületen születtem. Amikor itt
látok egy grisoni rendszámú kocsit, azt gondolom, ah, én vagyok! Látja, ez egyfajta
identitás! Szükségünk van erre az identitásra, mert az agyunk, nem képes globálisan

― Beléptem a svájci Szociáldemokrata Pártba, mert ugyanakkor én is a jobboldal
ellen voltam.
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― Harcolt?

― Igen, tagja voltam a Központi Bizottságnak, és nagyon sok szónoklatot tartottam. De elsősorban a művészettel harcoltam a fasizmus ellen, és ma is azt teszem.
Ugyanis a művészet nem csupán egy deklaráció, hanem valóságos szabadító. A művészet miatt égette el Hitler és Sztálin a festményeket, távolították el a színről a művészeket; mert ők nagyon jól tudták, hogy a művészet felszabadít, olyan eszköz,
amely képes megadni az embereknek a függetlenséget, az önállóságot. Sajnos a mai
demokrácia sem használja másra a művészetet, mint hogy exkluzív bemutatókat tart
a nagyközönségnek. A magyarok eljönnek Párizsba, hogy a Louvre-ban megcsodálják a Mona Lisát, s egy negyedóra után már indulnak is a következő múzeumba.
Tehát, én abban az időben nagyon nehéz helyzetben voltam. A fasizmus ellen harcoltam, de nem tudtam elfogadni a kommunizmus kulturális követelményét, és még
kevésbé Maxim Gorkíj „szocialista realizmus” elképzelését.
A műveim egy kompromisszum eredményét tükrözték: az absztrakt és a realista művészet közötti senki földjén születtek. Elég szórakoztató látni az akkori alkotásaimat.
― Hogyan tudott a művészet kiszabadulni ebből a politikai és társadalmi csapdából Svájcban?
― 1935–40 között Svájcot bekerítették a németek és az olaszok. Tehát, egyrészt
nem volt semmilyen kapcsolatunk a külvilággal, másrészt Svájc kétszáz éve semleges, és egy társadalom, amely semleges, sterilitásra van ítélve. Ha azt kérném öntől,
hogy tíz évig ne legyen semmiről véleménye, megszűnnének a gondolatai. Svájc
semleges volt, aminek eredményeképpen a művészek nagy része konformistává vált
– „egy kis szépség” ideával. Aki nem tudta elfogadni ezt a semlegességet az emigrált: Le Corbusier, Giacometti, Lohse s én magam is. Nem élhettem egy olyan társadalomban, amelynek nincs véleménye. Egy rossz vélemény is jobb, mint a semlegesség. Max Bill és Fernand Léger például otthon maradtak és ellenálltak. Műveikkel az intoleráns társadalomra úgy reagáltak, hogy ők is intoleráns formát választottak: 2×2 = 4. Ez minden. Érdekes is, meg szép is, de számomra elfogadhatatlan.
Nekem ugyanis 2×2, néha 5, néha 3.
― Hogyan lett művész?
― Anyám földművelő családból származott, apám kőműves volt. Nálunk a kultúra
nemigen jött szóba. Mégis, amikor kerékpárversenyző szerettem volna lenni, vagy
valamilyen szerelő, hogy pénzt keressek, anyám úgy találta, hogy választásaim nem
illenek a paraszti kultúra értékrendjébe. Egy nap azt mondta nekem: Nem, nem lehetsz kerékpáros. Akkor én: mi lenne, ha autószerelő lennék? Anyám válasza ismét
„nem” volt. Akkor az az ötletem támadt, hogy kirakatrendező, dekoratőr leszek, ez
szép, megbecsült szakma. Anyám ezt elfogadta, így lettem dekoratőr egy élelmiszeráruházban. De ekkor már Párizsban éltem. Amikor kitört a háború, kötelező volt
visszatérnem Svájcba, ahol öt éven keresztül katonai szolgálatot teljesítettem.
― A semleges Svájcban mit kellett „védenie” egy katonának?
― Védeni Svájcot a németekkel és az olaszokkal szemben, nevetséges volt. A háború
alatt összeházasodtam egy reklámgrafikussal, aki megtanította nekem ezt a mesterséget, így grafikussá váltam, plakátokat készítettem stb., ez lett a megélhetésem forrása. Hosszú ideig nem mertem művésznek tekinteni magam, pedig folyamatosan
festettem. Azt gondoltam, hogy a művész szent, elérhetetlen magasságban trónol.
Soha nem írtam be az útlevelembe, hogy „művész”. Aztán egyszer Nem Yorkba
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mentem, mint grafikus, ahol egészen véletlenül olyan művészekkel kerültem kapcsolatba, mint Sam Francis, Rothko, Alther és mások. Sam Francis vásárolta meg az
első festményemet, és emlékszem ő volt az, aki azt mondta nekem: „Nyugodtan
jegyezd be az útleveledbe, hogy művész vagy”, és én megfogadtam a tanácsát, bejegyeztem.
Tehát a háború alatt marxista voltam, és a művészetet választottam hadseregül, hogy
szembeszálljak a fasizmussal, és ez ma is így van. Vadul ellenzem azt a társadalmi
gyakorlatot, amely megbünteti a jövő kultúráját és művészetét, akkor, amikor a biznisz, a pénz, a sznobizmus, a spekuláció körül forog, sajnos ez a múzeumokat is
eléri. A múzeumok ma a művészet temetői. Itt, Mouans-Sartoux-ban az Espace de
l’Art Concret-ban „didaktikus kiállításokon” mutatjuk be a kollekciónkat. Mert a
célunk az, hogy látni tanítsunk, hogy valamit meg tudjunk tanítani a gyerekeknek és
a felnőtteknek. Politikus vagyok, aki a művészeti elképzeléseivel politizál és nem teóriák gyártásával.
― Kik voltak az ön mesterei a művészetben?
― Ez nehéz, be kell valljam, nem voltak mestereim. Mondok erre egy példát. Amikor figuratív portrékat készítettem és tájképeket, nagyon jó barátságban voltam Max
Bill-lel és Lohse-sal, de a családi örökség, ami nekem jutott, nem engedte meg, hogy
túl messzire menjek. Ezért aztán, nagyon későn „érkezem meg”. Soha nem akartam
senkit másolni, mindig megvolt a magam véleménye. Így nehéz lett volna mestereket találnom. Hatással volt rám Van Gogh, Picasso, majd Albers, Vantongerloo, Miro.
Elsősorban a konkrét művészet elképzelése vonzott, amelyben a művészet nem szakad el a hétköznapi élettől. A konkrét művészek bútorokat készítettek, szőnyegeket,
építészetet − inspirálta őket az emberi világ. És ez vonzott. Emiatt hagytam abba a
festést, és váltam szobrásszá. Nagyon érdekel a művészet térben való megjelenése,
kapcsolata az emberekkel, akik naponta elmennek egy-egy mű előtt, érintik, viszonyba kerülnek vele, a mű nincs bezárva egy múzeumba.
― Napjainkban mit jelent a konkrét művészet? Egy töretlen művészeti mozgalmat,
amely 1930 óta létezik, vagy egy sátrat, amelyben minden geometrikus tendencia
megtalálható?
― A konkrét művész először tervet készít, amit aztán megvalósít. Nem jellemző,
hogy elővesz egy vásznat, és spontán festeni kezd. Mindig van egy elképzelése,
programja, amit meg akar valósítani. Nem tudjuk megtalálni a mindennapi élet problémáira a megoldást, ha nincs előzetes elképzelésünk. Először gondolkodni kell,
aztán cselekedni. A konkrét művészet ennek a modellje. Ma elfelejtik a gondolkodást. Ma mindenki csak szórakozni akar…
1995-ben, Franciaországban 15 művész aláírásával megalkottuk a konkrét művészet új manifesztumát, az 1930-as manifesztummal és Max Bill, Lohse és Albers
ideáival szemben. Tágabbra nyitottuk a konkrét művészet kapuját. Csodálkozna, ha
azt mondanám, hogy Pollock nekem konkrét művész? Konkrét művész, mert a konkrét művészet nem csak geometriát jelent. A lényege továbbra is az, hogy nem akar a
kinti világ illusztrációja lenni, nem portré, nem tájkép, nem spirituális reflexió,
ugyanakkor nem is csak geometria. Ma olyan társadalmat építünk, amely hajlandó
elfogadni a másságot, az egymástól különbözést, és véleményem szerint nem lehet
létrehozni egy toleráns, humanista Európát Albers rendszerével, Max Bill 2×2 = 4
modelljével. Szélesre kell tárni az ajtót.
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A konkrét művészet nélkülözhetetlen, mert egy akció keretén belül megadja a szabad gondolkodás képességét a nézőnek. Ha például azt mondom önnek erre a napszemüvegre, hogy ez egy szobor, és azt kérdezem öntől, vajon mit reprezentál ez a
szobor, ön azt fogja válaszolni, hogy egy napszemüveget. Tehát abban az esetben, ha
a művészeti tárgy közel van a figuralitáshoz, a befogadónak kevesebb szabadsága
van az interpretációra. Egyet értek Marcel Duchamp-pal aki szerint: „A néző saját
elképzelése alapján ad jelentést egy műnek”.
― Ismeri a MADI-t?
― Kevéssé.
― Mi a véleménye a művészeti mozgalmakról?
― Nagyon szeretem a mozgalmakat, és sajnálom, hogy ma a művészek mindegyike
a saját külön kis zugában alkot. Ha a mozgalom meghagyja az egyén szabadságát,
akkor elfogadom, ha „vallássá” válik, akkor elutasítom.
― Véleménye szerint a geometrikus művészet folytatódik a XXI. században is?
― Semmi nem tud létezni geometria nélkül. A természet maga geometrikus, a világegyetem, nem tudunk kilépni a geometriából, ellenkezőleg, folyamatosan közelítünk hozzá. A művészetben nincs fejődés, ellentétben a tudománnyal, amely
fejlődik. Hála Galileinek, már jó ideje tudjuk, hogy a föld kerek. Minden egyes nemzedéknek megvan a maga autentikus művészete. A művészet által felvetett kérdések
változnak, de a művészet maga nem lesz „fejlettebb”, „jobb”. Ez a különbség a művészet és a tudomány között. A művészet igazságtartalma soha nem veszíti el az érvényességét. A művészet a kultúra tanúja.
― Milyen funkciói vannak a művészetnek?
― A művészet legerősebb funkciója társadalmi. Ez világos. Az agyunk nem tud másként gondolkodni, mint képi formában. Az információk körülbelül nyolcvan százaléka képi formában jut el hozzánk. A maradék a fülünkön, az orrunkon, a
tapintásunkon keresztül…
Az agyban tárolt képek vezetnek bennünket az életben. Itt lép be a politika. A művészet tehát politika. Nem jobb- vagy baloldali, de politika, mert az általa keltett érzések, gondolatok meghatározzák az agyunk minőségét. Nem a politika vezet
bennünket, hanem a képek. Agyunk úgy van kondicionálva, hogy abszolválja a képeket. Egy született vak embernek nincsenek képei. Vannak álmai, de ez nem az általunk tudott valóságból ered. Ha a képek hazugok, a hazugságot memorizáljuk. A
vandalizmus, amely ma a nagyvárosokban és vidéken is dúl, azért van, mert az elkövetők agya a televízió által van kondicionálva, a számítógép által, a mindent beborító, fenyegető reklámok által.
Ezért aztán a művészet szerepe a társadalomban alapvető. Sajnos a fasizmus ezt az
alapigazságot kiválasztotta magának, és lejáratta, ezért a demokráciák ma nem tesznek semmit, ez azt is jelenti, hogy ma a demokrácia vezetői nem értenek semmit. A
művészet funkciója az identitás megőrzése mellett az ember esztétikai szükségleteinek kielégítése. A harmadik, a művészet presztízse. Jó érzés, ha van az néhány szép
kép otthon, a falon. A művészet lefedi az ember valamennyi szükségletét. A mostani
pápa például levelet írt a művészeknek, amelyben azt fejtegeti, hogy a szépség fogja
megmenteni a világot.

művészet terén , véleménye szerint mi a szerepe a galériának, a múzeumnak és a műgyűjtőnek? Milyen kapcsolatban vannak egymással?
― Minden egyes helynek megvan a maga szerepe. A galéria feladata kettős: biztosítani a művészek megélhetését, és felfedezni fiatal tehetségeket.
A múzeum szerepe ma kevéssé ismert. Ma a múzeum egy adott kurátor presztízsének helyszíne. A múzeum feladata nekem, a nevelés. Tájékoztatni kell a látogatókat
a művészet funkciójáról. Mi itt az Espace de l’Art Concret-ban olyan kiállításokat
rendezünk mint: „nézni és leülni”, „kiszabadított látás”, „művészet és öltözködés”,
„az űr félelme”, „eltört tükör”, „hallgatva látni” etc. etc. Sajnos ma a nézők úgy állnak szemben a műalkotásokkal, hogy nem értenek belőlük semmit, így aztán a munkások, akik fizetik a múzeumokat, nem is járnak oda, nem beszélve arról, milyen
drágák a belépőjegyek! Meg kell változtatni a múzeumi gyakorlatot, át kell alakítani
a múzeumokat!
A műgyűjtők egy-egy kollekció, identitás létrehozói. A művek szellemi örökségek,
át kell adni őket olyan helynek, amely alkalmas rá, megérdemli, tud velük mit kezdeni. A gyűjtők a közvetítők a művész és a társadalom között. Ez az, amit próbálok
megvalósítani az Espace de l’Art Concret-ban. A három egymáshoz való viszonya:
a háború.
― Ön szobrász, festő, teoretikus, pedagógus…, hogyan tud egyensúlyt tartani a különböző tevékenységek között?
― Ah…, igen, igen, igen.., ez nehéz, több mint nehéz. Ez az én problémám. Mondrian egész életében körülbelül 180 képet festett. Én, körülbelül 2000 képet és 500
szobrot. Írok is. Sok esztétikai könyvet írtam, elsősorban a gyerekeknek. Tárlatvezetéseket is végzek az Espace de l’Art Concret-ban, kétszer vagy háromszor havonta. Megpróbálok egyszerre művész és állampolgár lenni.
Állampolgárként ugyanolyan felelősségem van a társadalommal szemben, mint egy
taxisofőrnek. Az állampolgár helyszíne az Espace de l’Art Concret. Sajnálom, hogy
a művészek Franciaországban nem vesznek ebben részt. A pénz és a dicsőség, ez
minden, ami érdekli őket, így elég egyedül vagyok Franciaországban. Németországban kicsit jobb a helyzet és Svájcban is. A svájci művészek ma aktívak. Minden
faluban, városban van egy-egy privát múzeum, sok a gyűjtő… és a kulturális nevelés is magasabb fokon áll Svájcban, mint Franciaországban.
A jövőben szeretném egy kicsit csökkenteni az állampolgári feladataimat, hogy több
helyet adjak a művésznek. Hogy még élek, ez egy csoda, 83 éves vagyok, ha reggelre
meghalok, az természetes − hát szeretném kihasználni az időt, ami még van, hogy
megvalósítsak néhány tervet. Nem tudom miért, ez egy szerencse, az agyam még
jól forog…
(Az interjú 2000. nyarán készült Mouans-Sartoux-ban, Franciaországban, megjelent a MADI Art Periodical No 6. számában, 2004-ben.)

― Ön híres művész, a kor neves embereinek barátja, számtalan tapasztalata van a
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A KONKRÉT MŰVÉSZET ÉVSZÁZADA
Beszélgetés Serge Lemoine-nel, a kiállítás kurátorával
Az Espace de l’Art Concret (Konkrét művészeti tér) 1990-ben jött létre MouansSartoux-ban (F), egy svájci műgyűjtő-házaspár Sybil Albers és Gottfried Honegger
(aki egyben világhírű geometrikus szobrász is), valamint a kisváros polgármestere,
André Aschieri gyümölcsöző együttműködésével.
A gyűjteményt az Albers-Honegger Alapítvány a francia államnak adományozta,
azzal az ígérettel, hogy a jelenlegi, viszonylag kis alapterületű „château” mellé többszintes korszerű múzeum és pedagógia műhely épül.
Ott jártamkor − amikor ez az interjú készült − a Pedagógiai Műhely már működött.
A környékbeli iskolák osztályai időpont-egyeztetéssel egész napot töltenek itt: délelőtt megismerkednek az éppen aktuális kiállítással, a parkban elfogyasztják szendvics-ebédjüket, majd az adott művészeti ismeretek birtokában a „gyermek műteremben” több órán keresztül alkotnak, Gottfried Honegger „látva tanítani” koncepciója alapján.
Miután végigjártuk a kiállítás tereit, az Espace kertjében egy padon üldögélve beszélgettem Serge Lemoine-nel, a kiállítás kurátorával, a Musée de Grenoble igazgatójával. Vendégként jelen volt Lemoine kutyája, akivel elválaszthatatlanok.
Dárdai Zsuzsa ― Keresve sem találhattak volna Franciaországban alkalmasabb
személyt a kiállítás kurátorául önnél, aki a konstruktivista művészet Mekkájának, a
grenoble-i múzeumnak az igazgatója. Konstruktivizmus, konkrét művészet, geometrikus absztrakció, MADI…, a 20. század mai napig élő, ható művészeti mozgalmai,
alkotási módjai egyszerre, egy térben. Különös módon ezek az irányzatok nem csak
átsuhantak Párizs művészettörténetén, de gyökeret is eresztettek, annak ellenére,
hogy a francia közvéleményhez nem áll közel a geometrikus absztrakció.
Serge Lemoine ― A konstruktivizmus a franciák számára csupán egy általános fogalom, amely nem jelent nagy dolgot ma, a múlt részének, lezárult művészettörténeti korszaknak tekintik.
Kezdetben egy mozgalmat jelölt, amelyet orosz és szovjet művészek csoportja alkotott, akik az orosz forradalom pillanatában dolgoztak együtt. Később kiterjedt a
német művészekre és közép-európaiakra, akik elősegítették a Bauhaus kutatásait.
Bár Doesburg vagy Mondrian nem a forradalom eszméje szerint dolgozták ki rendszerüket, de ugyanolyan forradalmárok voltak a művészetben, mint Tatlin vagy Rodcsenko.
Szívesebben használom a konstruktív kifejezés helyett a geometrikus absztrakt koncepciót, mert az építő, szerkesztő, tervező (konstruktív) művészetben találhatunk
olyan fontos festőművészt is, mint például Willi Baumeister, aki szinte egész életében figuratív maradt. A kurrens orosz művészek és Mondrianék egymás kiegészítőiként gondolkodtak el a festészet problémáiról, arról, hogyan helyezkedjen el a
művészet a társadalomban, milyen hely illeti meg; hogyan kellene átalakítani egyszerre a környezetet is és az emberi viselkedést. Személyesen én azt gondolom, hogy
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ez egy utópia volt. A művészetnek nem kell azt keresnie, hogyan tudná megváltoztatni az ember viselkedését. Az a politikai messianizmus, ami 1920-ban megjelent,
ma nem érvényes!
― Napjainkban miben változtak az eredeti értelmezések, hová helyeződött a hangsúly?
― Napjainkban a konstruktivizmus folytatja a bemutathatatlanságot, de máshogyan,
mint ahogy azt Tatlin és Van Doesburg dimenzióművészetében láttuk. Ma az ő
egyenértékűségüket Donald Juddban vagy Carl Andrében látom.
Itt van Richard-Paul Lohse esete, akinek én csináltam az első retrospektív kiállítást
Franciaországban. Az ő művészete mindig is politikai művészet volt, egy modell
arra, hogyan kellene megváltoztatni a társadalmat. Egyforma négyzeteket készített,
majd összegyűjtötte ezeket egy nagy négyzetben. A négyzetek között semminemű
hierarchikus kapcsolat nem állt fenn, mindegyik a másiktól függött „egymástólfüggő” volt, formában és színben is. Nem volt benne egy csöpp véletlen sem: egyegy négyzetnek, és egy-egy színnek egy adott koncepció szerint meghatározott helye
volt. Ez egy politikai modellje volt a társadalom szervezésének, ezek voltak a „demokratikus tablók”.
― A kiállítás hangsúlyosan foglalkozik a Zürichi Konkrét Iskolával.
― A konstruált művészet történetében különösen fontos helyet szánok a zürichi
konkrét művészeknek, akik a 30-as évek végén tűntek fel, és akik erősen rányomták
a bélyegüket a XX. század művészetére a negyvenes-ötvenes években: Graeser, Bill,
Lohse, Loewensberger… Honegger egy későbbi generáció, a 60-as éveké, Rothko
és Barnett Newman ideje...
A svájci konkrét művészet, és különösképpen a Zürichi Iskola, mindvégig nagyon élő
maradt: Glattfelder érdekes dolgokat hozott magával innen, Nelly Rudin is nagyon
szép, ha nem is elég eredeti, Marguerite Hersberger ugyancsak jó művész, több mint
helyi művész. Az említett művészek magas szintet képviselnek, műveik szépek, szigorúak, de nemzetközileg mást kell csinálni.
― Mire, kire gondol?
― Franciaországban számomra François Morellet a konkrét művészet „number
one”-ja , mert bár neki is ugyanazok a forrásai, mint a ötvenes években induló más
művészeknek, ő egy egészen új dolgot tudott kitalálni, nem állt meg saját művészete
módosítgatásánál. Fernand Léger és Schwitters tudta még ezt csinálni, feléleszteni
és indítványozni, javasolni újabb és újabb dolgokat. Honegger elégedett a kidolgozott módszerei alkalmazásával. Ő már nem talál föl többet, folytatja a befogott örökség feldolgozását, tehát az ő munkássága 1960 óta folyamatos fejlődés.
A Musée de Grenoble kiállította Leon Polk Smith-t. Ő, Morellet-hoz hasonlóan, saját
eredetiségéből kiindulva tudott véghezvinni egy forradalmat, jóval túlhaladta azokat,
akik előtte jártak, és akik kitalálták a „hard edge-t”. Ellsworth Kelly-vel ők ketten
nagy reprezentánsai a konkrét művészet absztrakt festészetének. Más nagyok is vannak, akik a konstruktív élvonalban dolgoznak, például Arnulf Rainer vagy Dieter
Roth.
― A Musée de Grenoble egyik kiállításán új fogalom jelent meg: néo-geo ?
― Érdekel a „néo-géo”. Grenoble-ban volt ilyen tematikájú kiállítás, friss szemléletű fiatal művészeket mutattam be: John M. Armledert és Gerhard Merzet, majd
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1989-ben, Helmut Federlét. Ezek a művészek azért érdekelnek, mert jól reprezentálják saját korukat, de már szabadok a régi mozgalmaktól, amelyekről most beszéltünk. Federle számára az ő kora a valóság.

MENNY ÉS FÖLD KÖZÖTT
Beszélgetés Aurélie Nemours-ral

― Federle mit ért ezen?
― 1) az absztrakció szükségességét 2) a geometrikus formák használatát a kompozíciókban, amelyeket ő bárhonnan elvesz, ahol rájuk talál, beleértve a primitív művészetek terepét. Federlével talán ugyanaz a helyzet ma, mint Honeggerrel volt
1960-ban: sokkal több figyelmet szentel az amerikai festészetnek, mint Zürichnek,
Moszkvának vagy a Bauhausnak.
Armleder ugyancsak nagyon élő és paradox: újít, de ezt mindennemű ünnepi komolyság és agresszió nélkül teszi.
― A konstruktív művészetnek van jövője? Egyre sürgetőbben kopognak más irányú
érdekek, értékek...
― A konstruktív művészet sivár és nehéz, kevesen akarják megnézni. Az északi országok, Németország, német Svájc jól tűrik, érzékenyek erre a művészetre. Franciaországban, tisztelet a kivételnek, nem sok a gyűjtő. Ugyanakkor Franciaország
az ismert történelemi és politikai okok miatt mindig is nagyszámú konstruktív művésszel számolhatott. Ők folyosót nyitottak Párizsban ennek az irányzatnak a két világháború között: Mondrian, Vantongerloo, Van Doesburg, Torres Garcia Párizsban
éltek. Sok francia művész is dolgozott ebben a tendenciában: Hélion, Herbin, Gorin...
és mások, de a francia föld nem nagyon kedvezett a gyűjtőknek.
Számomra ez egy misztérium, amelyet nem értek, hiszen a konstruktív művészet
nagyon is pontosan válaszol a „cartésienne” formára: racionális, mint a francia kultúra általában, Poussin, Ingres vagy David művészetét kell figyelembe venni, mint
vonatkozási pontokat. Vagy az újabbak közül Seurat, Cézanne... Ehelyett Chagallt,
Vieira da Silvat választják. Én ezt nem értem! Ez egyáltalán nem a múzeumok hibája, mert a múzeumok csak reflektálnak erre a mentalitásra. Ugyanez a mód figyelhető meg abban, ahogyan a franciák elrontják, nem szeretik a „minimal artot”.
A konstruktív művészet valami, ami mindig is létezett az antikvitástól a középkoron
át a reneszánszig. Számomra Bronzino konstruktív: igaz, racionális, intellektuális,
precíz. Ugyanez létezett az építészetben, a festészetben míg el nem értük a néo-klaszszicizmust, Dávidot, és ez folytatódott a XIX. században. Bízom a mai művészekben, különösképpen Morellet-ben, akinek a példája illusztrálja, hogy folytatható ez
a hagyomány, és eljut az új generáció látókörébe.
De most nincs más utópia, mint az, hogy ma képet festenek, és tudják, hogy holnap
is lehet másikat festeni. Az utópia ott lakozik a teremtésben.
(A beszélgetés Serge Lemoine-nel a Musée de Grenoble igazgatójával, az Espace de
l’Art Concret tereiben, a Konkrét művészet évszázadát bemutató nagyszabású kiállítás idején történt, 2000. július 2. – október 29. között, Mouans-Sartoux-ban (F);
Első közlés.)

2000. október 15-én költöztünk haza Mouans-Sartoux-ból, a középkori francia kisvárosból, ahol hat hónapig éltünk, mivel Saxon − az Espace de l’Art Concret megálmodói, Gottfried Honegger és Sybill Albers pályázatán −, fél éves ösztöndíjat
nyert. Micsoda napok! Öt kilométerre Cannes-tól, a tengertől, napsütésben, nyári
melegben lubickolva, egy négyemeletes műteremházban az alkotás szabadságával,
csak úgy repült az idő! Hazaindulásunk után négy nappal nyílt meg itt, Aurélie Nemours egyéni kiállítása. Négy napon múlt, hogy nem találkozhattunk személyesen
az általunk is oly nagyra becsült művésznővel. Ám a találkozás nem sokáig váratott
magára. Egy évvel később 2001. május 27-én, a 10 square Port-Royal á Paris alatti
házban élő idős alkotóval egy egész délelőttöt töltöttünk grafikák, festmények, makettek, kollázsok és verseskötetek gyűrűjében.
Dárdai Zsuzsa ― Az ön életútja a korai árvaságtól az Institut de la Tour vallási intézetben folytatódott, majd az École du Louvre-on át Fernend Léger műtermébe vezetett. Tudatosan készült erre a pályára?
Aurélie Nemours ― Gyermekkorom óta festő és költő akartam lenni… Vonzott a
világ megismerése, az igazság keresésének filozofikus mélysége, amelyet képi és írott
formában kívántam megjeleníteni. Miután elhagytam a vallási nevelőintézetet, beiratkoztam az École du Louvre-ba, ahol művészettörténetet tanultam. Hamar kiderült
számomra, hogy a képzőművészet a 19. század végén megfeneklett. Szörnyűek voltak a mitizált hősök arcképei, az idealizált műterem-tájképek. A reneszánsz katasztrofális volt a festészetre nézve (kivéve néhány nagy egyéniséget)! Az impresszionizmus (Franciaországban a posztimpressionizmus – a Párizsi Iskola is) kezdte feloldani az egymásra pakolt hústömegeket, a figurációt...! Ki kellett törni a műtermek
hamis világából! Teret engedni a fényhatásoknak, felfedezni a fény és a színek közötti
kapcsolatot, a természeti jelenségek formavilágának törvényszerűségeit.
Fernand Léger műtermében kizárólag a kubizmussal foglalkoztam, a nála folytatott
kurzus meghatározó erejű volt. Léger a szabadság szellemében tanított. Használtunk
emberi modellt, és használtuk a természetet, mint modellt. Nagyon hasznosak voltak ezek a rajzolási, festészeti tapasztalatok. El kellett jutnunk odáig, hogy meglássuk az emberi test formai összetevőit, a fa szerkezetét, kapcsolódási pontjait… A
természetben folytatott rajzolás, festés, alkotás adta meg képzőművészeti munkásságom alapját. Meg kellett tanulnom a festészet ábécéjét, a forma ábécéjét és a ritmus ábécéjét. Azokhoz az eredményekhez akartunk eljutni egyénileg, amit az
impresszionisták majd a kubizmus elhozott. Ugyanazon az úton kívántam elérni a lényeghez, mint amit az elődök, a pionírok bejártak, még ha nem is ismertem őket.
― Itt még nem beszélünk geometriáról. A kubista művészet, habár absztraktnak és
geometrikusnak tűnik, valójában igazi tárgyakat ábrázol… Ön, azonban több mint
ötven éve csak geometrikus műveket alkot. Léger után hogy találta meg saját útját a
geometria felé?
― Ez szerves folytatása volt a természetbeni vagy a modell utáni alkotásnak. Megismertem majd felismertem a forma lényegét, amely elvezetett a geometriához. Az
alapformák felismeréséhez. A ritmushoz. A kevesebb, több redukcióhoz.
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― Munkáját szigorúság, érzékenység, szellemiség jellemzi. Mi az, amit hosszú évtizedek óta megállás nélkül kutat?
― Számomra a festészet „a világ végső igazságának a keresése”. A festmény autonóm valóság, benne nincs helye a mimikrinek. A festészet a szívemben és a fejemben van. Onnan ered. A geometrikus művészet, a forma művészete, a redukálás, a
leegyszerűsítés folyamata, s a végeredménye maga az igazság. A természetben megtalálható az összes lényeges geometriai forma: a háromszög, a kör, a négyzet, az
egyenes, a görbület, a ferde… Jól látható, érzékelhető, hogy az Univerzum milyen
formákból áll. Felfedezhető a formák tisztasága, szigora, a ritmusok szépsége, a
szimmetria. Mikor mindezt felismertem, elfelejthettem a modellt, már nem érdekelt
tovább. 1951-ben úgy döntöttem, hogy a képzésem befejeződött. Első önálló kiállításom a Galery Colette Allendy-ben (1953) volt, a katalógus előszavának szerzője,
Michel Seuphor, Mondrian munkásságához hasonlított.
― Az igazság keresése során megtalálta a természet „titkát”, amely az Univerzumhoz vezette? Vagy keresett egy olyan formát, amely leírja az Univerzumot?
― A titok maga a forma… Amikor belépsz a természet intimitásába, és keresed a lényegét − ahogy te mondod − „titkot” − formákat találsz… A kutatás folyamán felismered, hogy a titok nem más, mint a forma. Ez egy reveláció!
― A forma, a természet titka, vagy az Univerzumé?
― A kettő ugyanaz. Természetesen az Univerzumé… Az élet lényege a ritmus, a
forma és a szín. A folyamatos redukció elvezet ide.
― Kazimir Malevics a természet lecsupaszításával eljutott a fekete illetve fehér négyzetig, a szuprematizmusig.
― Igen, de ő is a naturán, a formán és a ritmuson keresztül érkezett el a fekete négyzetig. Malevicset − mint Mondriant − nagyon megérintette a kubizmus… A 19. században még volt tárgya, tartalma a festészetnek, amely az impresszionizmuson és a
kubizmuson át redukálódott a geometrikus formákra. Már nem „madonnákat” néztünk a festményeken, és nem különböző jeleneteket, figurációkat… (megfulladtunk
ettől!). A festészet a témától való megszabadulás! A formáig, a ritmusig, a színig
való lecsupaszítás, a redukció folyamata. Malevics ugyanazt mondja, amit én: a redukció folyamatában a téma, a tárgy szükségszerűen eltűnik. Én is keresztülmentem ezen a folyamaton a modell utáni festészeti tanulmányaim során. Meg kellett
találnom a modell formáit, ritmusát, színét, amikor megtaláltam, már mindegy volt,
hogy férfit, nőt, természetet vagy geometriát festek. Ezért igaz, amit Malevics mond,
hogy amikor már megvan a „titok”, nem szükséges a tárgy… Malevicsnek komoly
tanulmányai voltak, mire ide megérkezett. Nem ésszel döntötte el, hogy nem kell
tárgy, hanem megérezte, hogy ez felesleges… s megérkezett a leglényegesebb formához: a négyzethez. A fekete négyzethez és a fehér négyzethez.
― …és a kereszthez.
― A folyamatos redukció elvezetett az egyenes vonalig. A függőleges és vízszintes
egyenesek találkozásánál megjelent a kereszt, a világ teremtésének lényeges jele.
Talán azt is lehet mondani, hogy a − bármely vallásban manifesztálódó − misztikus
és spirituális világ törvényszerűen elérkezik a kereszthez, mert a kereszt lényegbeli
jegye az Univerzumnak. A festők, saját kísérleteiken keresztül találtak rá erre a jelre.
Malevics is én is, az ön férje, Saxon is elérkezett a kereszthez.
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Ha két horizontális és vertikális egyenes keresztezi egymást, abból négyzet lesz. A
négyzet, éppen a kereszt miatt nagyon lényeges forma. Négy négyzet kivetülése a
szingularitás, a két ellentétes pozíció, a három dimenzión merőlegesen megjelenő negyedik − már filozófia és matematika.
― A kereszt, az üres formák, a „semmi”, a negyedik dimenzió megtapasztalásával
a filozófia területére érkezett.
― A művészet − a műveken keresztül − maga veti fel a filozófiai kérdéseket. A művészettel el tudunk érkezni filozófiai gondolatokig…, de ugyanúgy a kultúra más alkotó tevékenységeivel is. A szép, a ritmus, a forma, a szín − filozófia. Malevics
radikálisan mondja el azt, amit én még csak részekben tudok felmutatni. Ez a különbség „a kép” és a „festmény”között. „Kép” lehet egy illusztráció, a festmény viszont érintkezhet a filozófia tudományával.
― Önnek mit jelent a filozófia?
― Nincs anyag, ha nincs szellem, az anyag külső, a szellem belső építőkövünk. Nem
tudjuk elutasítni az anyagot, hisz az adja a formánkat, de a lényege az „esprit”, a
„lélek”, nincs érték, ha nincs lélek, s ez kisugárzik a festményekből. A művészetben
ott lehet a filozófia, de nem fordítva, a művészet nem illusztrációja a filozófiának.
Alkotás során a művész fel kell, hogy fedezze a saját terében a lényeget, az egyenes
vonalat, a pontot, a keresztet, a négyzetet, hogy rátaláljon a saját formájára, színére,
ritmusára! Ha sikerül, hasonló lesz az öröme a kismadár öröméhez, amikor a tojásból kikel a kicsinyük. Az érzékeimből, a húsomból, véremből, mentalitásomból, érzékenységemből, szenvedéseimből, fájdalmaimból, saját tragédiáimból születik meg
az én saját formám, amely személyes, emberi.
― Ez a művészet lényege.
― Természetesen. A filozófia az anyagon keresztül jut kifejezésre. Amikor Malevics
megalkotta a szuprematizmust, mélységesen biztos volt a saját emberi tapasztalatában, amelyhez az évek során eljutott. Ennek a szigorú munkának a csúcspontja a fekete vagy fehér négyzet. Nem értek egyet azokkal, akik analizálják a művészeket. A
művésznek a művészeten keresztül vezet az útja, felesleges minden spekuláció. Az
Univerzum és a művész közötti kapcsolat alapján születnek meg a művész saját,
csak rá jellemző formái.
― Az ön üzenete fontos a fiatal művészeknek: meg kell találni a saját szellemi lényeget, ezt ki kell fejezni a műveikkel…, és a másik, az igazság… Mert a mű és a
művész maga „egy”. Nem szeretem, amikor azt mondják, valaki rossz ember, de zseniális művet alkot. Egy művész és az ő munkája, nem más, mint egy portré…
― Általánosságban így van, de vannak művészek, akiket elsősorban a műveiken keresztül fogadunk el, lehet hogy a mindennapokban nem kellemes személyiség, de
ennek ellenére lehet nagy művész.
― Ön 1980-tól szinte csak fekete-fehér monokróm képeket fest. Vizuális szókincsét
vízszintes és függőleges síkokra, derékszögekre, vonalakra, téglalapokra és végső
soron a négyzetre csiszolta. Mégis, mondhatjuk, hogy az ön kiválasztott formája a
négyzet. Miért?
― A függőleges és vízszintes egyenesek találkozása, a kereszt miatt.
― És a kör…?
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― A kör anyagi természetű…

MADI

― Poligonalitás…?

A magyarországi MADI csoport kiállítása

― A poligonalitás benne van a természetben, a növények is poligonálisok, a bogarak is…, a hegyek is…
― Ha lemegyünk egészen a pontig, az űrig, ahol már nincs anyag… Mi van ott?
― Elanyagtalanodás… és energia.
― Honnan jön az energia?
― Minden energia. Vegyük például az elektromos áramot vagy a tüzet, a feszültség
ott van benne az anyagban, de nem látjuk, csak használjuk.
― Energia, (Szent)Lélek, Isten, ön szerint milyen kapcsolatban vannak egymással?
― Az energia anyaghoz kötött. Az Isten a valláshoz tartozik, lehet magyarázni őt a
valláson keresztül is. De ha csak azt mondom „Lélek” – ez ugyanaz. Ha megszemélyesítjük, akkor Krisztus, ha nem adunk neki formát, akkor „Lélek”. Ugyanaz.
Ha a „Lélekről” szólok, Istenre gondolok. Vannak népek, akik nem hisznek Krisztusban, pl. a buddhisták, de a „Lélekről” ők is tudnak. Sokfajta vallás, sokfajta nevet
ad Istennek – de ez mind „Esprit” – „Lélek”. Lélek nélkül nem lehet élni.
Életemben egy nap elérkeztem egy pontig, amikor megéreztem: soha többet, semmi
mást nem kellene megfestenem, csak egyetlen keresztet. De nem volt hozzá bátorságom.
ÉLETRAJZI JEGYZETEK
Aurélie Nemours 1910-ben Párizsban született, korán árvaságra jutott. 1929-től három évig
a Louvre Képzőművészeti Iskolában művészettörténetet tanult, különösen az egyiptomi és bizánci művészet érdekelte. 1936-ban feleségül ment Auguste Nemours radiológushoz. 1937-ben
kezdett festészettel foglalkozni. Paul Colinnál, a neves plakáttervezőnél rajzolni tanult, míg a
festészet alapjait André Lhote-nál, a kubista festő műhelyében sajátította el 1948−1951-ig .
1946-ban először állított ki a Salon d’Art Sacré-ban (1979-ig állított ott ki). 1949-ben beiratkozik a megnyitott Atelier Fernand Légerbe. Auguste Herbin figyelt fel geometrikus munkáira. Még ugyanebben az évben (1949) megismerkedett Adrienne Monnier könyvkereskedővel,
aki első verseit publikálta a Mercure de France-ban. 1950-ben megjelent első költői gyűjteménye, a „Midi la Lune” − két fametszet kíséretében. Első önálló kiállítását a Galerie Colette
Allendy-ben (1953) rendezik meg, ebből az alkalomból a művésznő barátságot köt Michael
Seuphorral. Nemours egy ideig részt vesz az 1951-ben Félix Del Marle által alapított „Space”
csoportban, majd a „Mesure” csoport eseményein. Ez a két csoport a „Réalité Nouvelles” két
ága volt. Folyamatosan részt vett a párizsi szalonokon (Salon des Réalites Nouvelles-en 1992ig!) Első nagyszabású retrospektív kiállítására 1989-ig kellett várnia.
2001-ben látása olyannyira megromlott, hogy abbahagyta a festést. Csak verseket ír… és
gondolkodik.

A kiállítás célja az, hogy a magyarországi MADI-művészek munkáinak tükrében
bemutasson egy művészeti irányzatot, amely a szűk szakmai berkeken túl gyakorlatilag ismeretlen itthon, jóllehet 2001-ben lassan hatvan esztendős múltra tekint
vissza, vagyis a ma is aktív mozgalmak közül a legtekintélyesebb hagyományokkal
büszkélkedhet.
A MADI eredete Dél-Amerikába nyúlik vissza, és egy ma 90 éves mester, Carmelo
Arden Quin képzőművész személyéhez kötődik. 1946-ban Buenos Airesben Arden
Quin és barátai bejelentették egy új művészeti mozgalom elindítását, amely a poligonalitásban, vagyis a többszögűségben, a mozgás koherensebb érvényesítésében,
valamint a művészet egészén (festészet, szobrászat, építészet, zene, költészet, tánc)
való szisztematikus építkezésben határozta meg magát. Hogy formát adjanak az ideának, egy mítoszt teremtő méltó nevet kerestek a mozgalomnak. A választott négy
betű egyben megegyezett a XX. század egyik filozófia áramlatának első szótagjaival is: DIalektikus MAterializmus (materialismo dialectico), ebből lett a MADI.
Az elmúlt ötvenöt évben a MADI mozaikszó a legkülönbözőbb jelentésekkel bírt, javaslatunkra, mára a Mozgás−Absztrakció−Dimenzió−Invenció fogalom-négyes vált
a világon a legelterjedtebbé, ezt használja a mi csoportunk is.
Ami a különféle országokból származó művészek roppant változatos társaságát öszszefogja, nem más, mint az a vágy, hogy a MADI égisze alatt közösen állítsanak ki,
az alkotói szabadság bizonyos alapelveihez tartsák magukat, ennek szellemében találkozzanak, és ebben a szolidáris lelkületben szervezzenek közös tevékenységeket.
Érdekes megfigyelni a különféle országok közötti jelentékeny eltéréseket. Míg a
francia művészek általában nagyobb koherenciára és szigorra törekednek, addig az
olaszok a futurista hagyományokra épített fantázia, a színek és formák gazdagságában tűnnek ki. Az észak-amerikaiak szemmel láthatólag a formák látványosságában
élik ki magukat, a dél-amerikaiak pedig az indián kultúrában gyökerező színes, invenciózus megoldásokat alkalmazzák, és új technológiákat vonnak be munkájukba.
A magyarok vallják/vállalják, hogy az 1916-ban megjelent és a napjainkra is kiható
MA folyóirat által képviselt konstruktív művészet örökösei, s olyan kiemelkedő személyiségek utódai, mint Kassák Lajos (a MA alapítója és szerkesztője), MoholyNagy László és Péri László, s magukat tekintik legalkalmasabbnak arra, hogy e
három alkotó nagyon személyes és roppant fontos munkásságát folytassák.
Saxonnal tíz éve Párizsban találkoztunk először a madisokkal és személyesen Arden
Quinnel. Akkor határoztuk el, hogy meghívjuk a kortárs magyar konstruktív, geometrikus művészeket is a mozgalomba. A hetvenes évekig visszanyúló válogatásból először ’93−94-ben a Győri Műcsarnokban, majd Budapesten a Kassák Múzeumban rendeztünk kiállításokat. A Kassák Múzeum-beli esemény nemzetközi
visszhangra talált. A magyar művészek ’94-ben meghívást kaptak Franciaországba
az első Nemzetközi MADI Múzeum megalapítására, amelyben munkáik felajánlásával tizenketten vettek részt.

(Az interjú 2001. május 27-én készült, az alkotó párizsi műtermében; Első közlés.)

A magyarországi MADI-történések egyik legfontosabb eseménye a ’95 júniusában
− Moholy-Nagy születésének 100. évfordulójára − Győrött megrendezett Nemzet-
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közi MADI Fesztivál volt. A nagyszabású eseményt megtisztelte jelenlétével több
külföldi művész között Arden Quin is. A Fesztivált követően, a világ különböző országaiból származó alkotók felajánlották műveiket, egy magyarországi székhelyű
MADI múzeum megalapítására. A gyűjteményt a Mobil MADI Múzeum Alapítvány
gondozza. A még végleges otthonra nem talált „Mobil MADI Múzeum“ anyagából
az ország különböző városaiban és a környező országokban folyamatosan rendezünk bemutatkozó kiállításokat. Legutóbbi nagyszabású rendezvényünk a győri Esterházy palotában 1998-ban megrendezett EURO−MADI Fesztivál volt.
Alapítványunk, mint közhasznú intézmény tehát 1995 óta keresi azt a magyarországi helyszínt, amely alkalmas lenne a körülbelül száz darabból álló és folyamatosan gyarapodó MADI–Múzeum, időszakos kiállítási tér, és Művészet-pedagógiai
Műhely befogadására. Legutóbbi, szép reményekkel kecsegtető európai léptékű tervünk a „MADI Múzeumhíd 2000” projekt, amely Győr belterületén a pinnyédi
Rábca hídon valósult volna meg, két év megfeszített pályázati és szponzor-keresési
munka ellenére, megfelelő pénzügyi források híján kifulladt, ezért a magyarországi
realitásokat figyelembe véve, újabb lehetőségek után kell kutatnunk. Az elmúlt évek
tapasztalatai nyomán bizonyossá vált, hogy a magyarországi képzőművészeti élet
egy szeletét az európai vérkeringésbe kapcsoló nagy ívű alapítványi célkitűzésünk
csakis állami segítséggel: a civil kezdeményezés, egy vállalkozó szellemű értékorientált önkormányzat, valamint az oktatás és kulturális tárca cselekvő összefogásával
valósulhat meg. Ilyen irányultságú partnereinket keressük. Most is. Itt is.
Köszönöm a figyelmüket, miközben a kiállítást megnyitom, felkérem Saxon Szász
János képzőművészt, a magyarországi MADI csoportosulás vezetőjét és egyben a kiállítás rendezőjét, adja át ajándékunkat a múzeum igazgatójának.
A magyarországi MADI Csoport tagjai: Bányász Éva, Bucskó Mihály, Haász István,
Harasztÿ István, Ézsiás István, Fajó János, Gall György, Herczegh László, Horváth
László, Joláthy Attila, Konok Tamás, Kovács Tamás László, Marafkó Bence, Matzon
Ákos és Saxon Szász János.
(Többszörösen változtatott formában, számos MADI kiállítás-megnyitó mellett, jelen
írás elhangzott a magyarországi MADI csoport megnyitóján; Kaposvár, Rippl Rónai
Múzeum, 2001. augusztus 3.)

MŰVÉSZET HATÁROK NÉLKÜL
Szerkesztői bevezető
Jelen kiadványunk a „Művészet határok nélkül” alcímet viseli. Az alcím tartalmában
azt a vágyunkat fejezi ki, hogy a megváltozott történelmi valóságban is (EU) perspektívát nyissunk az absztrakt-geometria, mint gyűjtőfogalom körébe tartozó művészeti alapvetések között.
A hatvan éve meghirdetett nemzetközi MADI csak a kilencvenes évek elejétől van
jelen Magyarországon. Alapítványunk az elmúlt tizenkét évben hetven magyar és
nemzetközi tárlaton adott teret a mozgalomba bekapcsolódó művészeknek, mestereknek és tanítványoknak, miközben a „Határok nélküli művészet” akarva akaratlan
átjárja a műtermeket, iskolákat. Művészeti periodikánkkal átjárást biztosítunk a különböző országok művészei között, kulturális cserekapcsolatokat építünk, és fesztiválokon, „mobil kiállításokon” mutatjuk be a folyamatosan gyarapodó Mobil MADI
Múzeum anyagát. Ennek köszönhetően a magyarországi geometrikus művészet a
kilencvenes évek elejétől „politikai döntés nélkül” újra benne van Európában, benne
van a világban.
Az alapítók, a kurátorok, a fesztiválszervezők, a kiállítás-rendezők, folyóirat-szerkesztők és munkatársak mind-mind „kultúrfusiban” dolgozunk a „köz”, azaz „kicsi
országunk” naggyá tételéért. Többszörösen hálátlan feladat, hiszen kemény ellentámadások, presztízsharcok, hatalmi féltékenységek kereszttüzében tesszük ezt.
Valamit nagyon jól tudhatunk, ha ilyen heves az ellenállás. Elcsökevényesedett világunkban ez, talán a jóságba, szépségbe, a művészet erejébe vetett hitünk. „A művészet a világ megváltoztatásának politikai eszköze” (Jean Arp). De ehhez szerencsére nem kell egyetlen politikai pártba se belépni, egyetlen érdekcsoporthoz se dörgölőzni, ügyeskedni, lobbizni, aggódni az érvényesülésért. Művészként és művészetszervezőként, individuumként és társadalmi lényként, egyszerűen tenni kell a
dolgunkat úgy, mint eddig. Esetleg még jobban. És akkor az ellenséges indulatok –
mint a hajnali harmat a felkelő Nap melegének hatására – kényszerítő erővel felszívódnak, észrevétlenül eltűnnek, hogy teret nyerhessen az egymás iránti objektív
megbecsülés, kollegiális tisztelet és tolerancia.
A MADI No 6. szám e gondolatok jegyében szerkesztődött. Európa különböző pontjain merültünk alá a művészet mélytengerébe, hogy geometrikus gyöngyszemeket
pörgessünk a napvilágra.
Kiállítások, gyűjtemények, galériák, intézmények, szabadiskolák értékteremtő, értékmegőrző, értéket közvetítő valóságáról közvetítünk, miközben példát közlünk a
határok nélküli létezés művészetéről is.
(MADI Art Periodical, No 6, 2004.)
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ORION ― PARIS
Centre d’art géometrique MADI
Beszélgetés Carmelo Arden Quinnel
2004. március 19-én megnyílt az ORION elnevezésű MADI geometrikus művészeti
központ, a Centre d’art géometrique MADI. A központ megálmodójával és létrehozójával, Carmelo Arden Quinnel a megnyitó napján beszélgettem.
Dárdai Zsuzsa ― Az Orion, az égboltozat legékesebb csillagképlete, és fényes csillagainak nagy száma miatt téli éjszakáink kiváló dísze. Az Orion egyik földi csillaga,
a MADI?
Carmelo Arden Quin ― Látva a MADI mozgalom szárnyalását, arra gondoltunk,
szükséges életre hívni Párizsban, a modern világ fővárosában, ahol a múlt század
nagy művészeti mozgalmai születtek az impresszionizmustól a szürrealizmusig egy,
a MADI művészet közvetítésével foglalkozó geometrikus központot. Régi tervünk
vált valóra, hosszan harcoltunk érte, és íme sikerült.
Ez a központ teljesen függetlenül működik a kulturális tartalmú nemzetközi MADI
mozgalomtól, amely nem vállalhatja fel a művészek gazdasági gondjait, ezeket mindenkinek egyedül kell megoldania. Az Orion viszont a nemzetközi MADI művészek folyamatos bemutatásával és műveik eladásával foglalkozik, és mindennapi
nyitvatartással fogadja a látogatókat. Emellett konferenciák, kollokviumok, zenei,
színházi, költészeti estek, videó- és filmbemutatók helyszínéül is szolgál.
― Miért geometrikus művészeti központ, és nem egyszerűen MADI?
― A mi nagy mestereink Rodcsenko, Malevics, Mondrian, Vantongerloo, Doesburg
és a többiek, bár a geometrikus művészetben alkottak, soha nem nevezték ezt néven.
Különféle neveket találtak ki maguknak, mint kontsruktivizmus (Rodcsenko), szuprematizmus (Malevics), neoplaszticizmus (Modrian), Abstraction-création (Vantongerloo), konkrét művészet (Doesburg) stb. stb. Soha nem használták a mindenkire
érvényes fogalmat: geometrikus művészet. Miközben a bázisuk a geometria volt,
amely − ezt mindenki tudja − a tér tudománya: pont, vonal, sík, térfogat, forma,
mind-mind geometria. Ahogy a zene a hangok harmóniája az időben, úgy a geometrikus festmény a színek harmóniája a térben, ezek párhuzamos, egyenrangú értékek.
A MADI 1946-ban meghaladta a négyzet alakú festmények készítésének gyakorlatát, amely csupán egyetlen szögre, a derékszögre épült. A geometria minden szögét
alkalmazni kezdtük. A derékszög, hegyes szög, tompaszög használatával kinyílt a
zárt, négyzet alakú forma, és sokszögű geometrikus világ formálódott az alkotók
keze alatt. Fiatal művészpalánták és idős mesterek valamennyien élhettek, és élnek
az egyedi formák feltalálásának szabadságával. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy
a geometria a mi mesterünk.
― La Plata (Ar), Gallarate (I), Budapest után Párizsban egy újabb MADI-intézmény jött létre, és készülődik Sobral (Br) is?
― A problémák ellenére, amelyek köztem és Volf Roitman között fennállnak, meg
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kell említenünk a dallasi Madi Múzeum-Galériát is, bár szerintem ez egy öszvérmegoldás, nem szabadna összekeverni a gazdasági érdekeltséget a kultúrával, de
végül is ott is MADI-műveket állítanak ki, s egyszer majd − amikor az intézményt
vezető művész eltűnik az élet színpadáról, mint ahogy én is −, a múzeumok, a kiállítási helyszínek, a művek megmaradnak, és ez, a zűrök ellenére a dolgok pozitív
oldalát jelenti.
Véleményem szerint a mű a fontos, és az alkotó, aki létrehozta. Ez egyszerű. Sajnos
közöttünk is vannak olyanok, akik a problémák mélyén meghúzódó gazdasági érdeket választják, a pénzügyi nyereséget, a hatalmi dicsőséget. Én azt hiszem a
MADI-nak nincs erre szüksége. Egyetlen esztétikai mozgalomnak sincs erre szüksége. A létfontosságú a művek megalkotása.
A munka az igazi karrier!

LENNI – ÉS NEM BIRTOKOLNI
Interjú Bolívar Gaudin-nel
Bolívar Gaudin képzőművész, 1934-ben született Saltóban (Uruguay), csarrua indián anya és dél-francia apa nyolcadik gyermekeként. Viszontagságos élete formálta
személyiségét, művészi attitűdjét. A baloldali elkötelezettségű, rendkívül puritán
művész Che Guevara barátja, Carmelo Arden Quin tanítványa, La Plata (Argentina)
díszpolgára, a nemzetközi MADI-mozgalom önzetlen szervezője negyven éve él Párizsban. Konstruktív örökségbe ágyazott művei érzékeny formaegyensúlyról, rendről, egyszerűségről, találékonyságról „szólnak”, miközben nem jelentenek semmit,
egyszerűen „vannak”: a nemlétből a létbe születtek.
Dárdai Zsuzsa ― Klasszikus értelemben vett műtermed nincs, szabadidőd sem sok,
napjaid nagy részét kitölti a MADI-ért végzett szervezőmunka, mégis a folyamatos
alkotás állapotában vagy. Hogyan történik ez?

(MADI Art Periodical No 6, 2004.)

Bolívar ― Te jól ismered a MADI történetét, alig pár évvel a MADI indulása előtt
volt egy nagyon fontos művészeti mozgalom Buenos Airesben, az „Arte Concretó
Invenció”, amelyből a MADI megőrizte magának és beépítette eszköztárába az invenció fogalmát. Az én művészeti tevékenységem is az invencióra épül. Ahogy a
tájképfestőnek szüksége van a természet megfigyelésére, úgy nekem is szükségem
van az „életre”, az állandó mozgásban lévő valóságra. Kimegyek, figyelek, rátalálok egy mozdulatra, észreveszek egy fadarabot vagy egy fémhuzalt, és az agyamban
lassan kezd kirajzolódni egy forma. Ezeket a „talált elemeket” használom alkotás
közben.
Sokat dolgozom fával, de egy évvel ezelőtt véletlenül rátaláltam az acélhuzalra, mint
alkotási eszközre. Ez az acélfonal lehetővé teszi, hogy a levegőben egy kört formázzak, s ezzel a virtuális formával megszelídítsem a teret. Hihetetlenül izgalmas,
hogy látok egy kört és egy síkot, de ez a sík nem igazi sík, átlátszó, levegő, tehát létrehozok egy virtuális formát egy konkrét elemmel. Láthatod, én nem vagyok csak
konkrét vagy csak MADI. Azt gondolom, hogy a konkrét a forma születésének egy
módja, és ez szükségszerű, ha madit alkotsz akkor is, tehát nem hagyom el, és nem
hagyom el a konstruálást sem, és nem hagyom el az absztrakciót sem, a munkám
mindig absztrakt, mindig konkrét és mindig MADI.
― Mégis, hogyan fogalmaznád meg a különbséget a konkrét művészet és a MADI között?
― Amikor a művészek úgy használják a kört, a négyzetet és a háromszöget, hogy
azokkal ábrázolnak, kifejeznek valamit, ez az absztrakció, ami nem szükségszerűen
konkrét. A konkrét esetében a táblaképet alkotó alapformák nem akarnak kifejezni
semmit, önmagukkal azonosak, függetlenek maradnak. Evidens, hogy nem minden
absztrakt vagy geometrikus művészet konkrét is egyben, és még kevésbé szükségszerűen MADI.
Én a konstruktivizmus szellemében formálódtam, Joachim Torres Garcia művészeti
örökségébe, a művészettörténet jól ismert orosz (Tatlin, Rodcsenko, Liszickíj), magyar (Péri, Moholy-Nagy László), holland (Vantongerloo) mesterek művészeti örökségébe ágyazottan. Ők azonban, szinte valamennyien megálltak a hagyományos
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táblakép formánál. Ugyanaz a táblakép, amely figuratív jelenetet, portrét, tájképet,
csendéletet vagy tengert mutatott be, hordozta az absztrakt és a geometrikus formákat is. A MADI abban hozott újat, hogy kilépett ebből a hagyományból, a táblakép
négyzetéből, és utat nyitott a poligonalitás felé.
Tehát a MADI szükségszerűen konkrét, de túlmegy rajta, széttöri a korlátokat, kijáratot talál a négyzet szorításából, lebontja a határokat. A többszögű objekt részévé
válik a fali környezet, és viszont. Ez az alkotási mód a MADI.
Tehát a MADI nem veti el a konkrét alapgondolatát, csupán egy folytatást ajánl, egy
új elemet: a poligonalitást kapcsolja be a művészet dimenziójába. Ez az egyetlen
dolog, amit magával hozott, mint újítást. De a MADI nem tart igényt az egyedüli feltaláló jelzőre, mert voltak már a MADI előtt is olyan művészek, akik elhagyták a keretet, mint például a magyar Péri László (1922), aki úttörő volt, sajnos csak rövid
ideig alkotott ebben a szellemben, idő előtt abbahagyta, de a történet folytatódik.
Absztrakt, konstruktív, konkrét és MADI, ez a geometrikus művészet útja. Megvan
minden elem ahhoz, hogy egy modern művet alkossunk, és minden művésznek lehetősége van arra, hogy ily módon újabb és újabb formák szülessenek a keze alatt,
s kibontsa a saját formavilágát. És ez fantasztikus szabadságot jelent!
Nem szeretem a figuratív művészetet, de vannak, akik szeretik, és vannak, akik jó
figuratív műveket alkotnak, én viszont biztos vagyok abban, hogy ők kívül maradnak a történelmen, kívül maradnak a mi időnkön. Ismétlik a múltat. Én nem vagyok
múltőrző, érzéseimben futurista vagyok, jövőérző, megyek a jövő felé.
― A MADI csoport vagy mozgalom?
― A MADI egy nemzetközi mozgalom, talán az alapítók akaratától függetlenül alakult azzá. Vegyük példának az amerikai Frank Stellát, aki a shaped canvas feltalálójaként (1960) vonult be a művészettörténetbe. Stella 1958-ban Párizsban járt, és a
Salon Réalités Nouvelles termeiben találkozott madi-művekkel, madi-művészekkel,
majd visszatért Amerikába és elindította a shaped canvas-t. Ez egy kis fortély volt,
ravaszság, politika, de nem nagyon fontos, hiszen a MADI lényege a nyitottság,
bárki jöhet bárhonnan, és továbbörökítheti a madi-szellemiséget, de velünk is maradhat ha akar, és még csak nem is a kvalitás a legfontosabb, az ítélkezés nem a mi
dolgunk.
― Jön valaki, használja a MADI jegyeit, és máris madi-művésszé válik? Szerintem
fontos a tehetség, amelyet a minőség tükröz vissza.
― A minimális kvalitás igen, de nem követelhetjük mindenkitől, hogy zseni legyen.
Ha valaki középszerű marad élete végéig, nem ítélhetjük el ezért, nem a mi dolgunk
a szelekció. Minden mozgalomban voltak ilyen-olyan képességű művészek. Vegyük
például a kubizmust, amely igazi mozgalom volt, nem egy csoport, bárki beszállhatott. Kubizmus volt Olaszországban, Magyarországon, Franciaországban, Oroszországban, mindenhol. Történtek nagyszerű dolgok itt is ott is, de olyan is előfordult,
hogy valaki nem értett az egészből semmit, mégis benne volt a mozgalomban…
Tehát mondhatom, hogy voltak művészek, akik a kubizmus jó korszakában alkottak,
de nem volt értékes, amit létrehoztak. Hihetetlenül nagy mennyiségű alkotó vett
részt, de ki maradt fenn? Az, aki valódi értéket képviselt. Nem lehet azt mondani,
hogy akkor mindenki avantgárd volt, vagy zseni, de részt vett a mozgalomban,
amelytől az mozgásban, hullámzásban volt. Teljesen abnormális lett volna, ha az
egyik művész azt mondja a másiknak, hogy te nem vagy olyan jó művész, mint én,
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nem állítok ki veled. A többség a középszer. A középszer egy pejoratív szó, pedig az
igazság az, hogy általában mindenben a többség a középszer. Nem rossz és nem jó.
Ezért mondom, nehéz, nagyon nehéz ítélkezni… Hogyan tudod azt mondani, itt áll
meg a jó, és itt áll meg a rossz. Ebben a két határban, határvonalban található a középszerűség, amit elutasítunk, ugyanakkor a középszer jelenti az átlagot, és ez az
átlag… valami, ami normális dolog. És ha ebben a mozgalomban van egy jó átlag,
a hozzájuk való viszonyításban jelennek meg a jó művészek és a rossz művészek.
Tehát nem lehet azt mondani egy mozgalomban, hogy mondjuk mind a hatszáz művész kivételes nagy tehetség.
Én is ismerek olyan művészeket, akik kijelentik, hogy nem állítanak ki ezzel vagy
azzal a művésszel, mert nem jó művész. Én nem mondok ilyet. Ötven éve festek, és
bárkivel kiállítok, nézd ez itt az én művem, ez az övé − innentől már nem az én problémám, jön a kritika és a közönség, és meghozza az ítéletét: jó, rossz, közepes, értékes, nem értékes.
― Ötven év?
― 1950-ben kezdtem festeni, de előtte már folyamatosan rajzoltam, olyan eszközökkel, amire futotta. Később akvarellel festettem papírra, fadarabra. 1952-ben megszerveztem az első kiállításomat Saltóban, a szülővárosomban egy bank előtt az
utcán, mert senki nem ismert, senki nem akart bemutatni. Találtam társakat, akik hasonló helyzetben voltak, így létrejött egy csoportos kiállítás.
1955-ben a fővárosba, Montevideóba költöztem, és egy galériában bemutattam az
akkor még figuratív képeimet, nagyon megtetszettek a galeristának, azonnal rendezett nekem egy önálló kiállítást. Cikkek jelentek meg rólam az újságokban, egy csapásra ismert lettem. Ez idő tájt szólt valaki, nem akarok-e montevídeói színházban
dolgozni, igent mondtam, mentem vele.
Nyolc évig dolgoztam a színházban. Hatalmas műterem állt a rendelkezésemre.
Sokat tanultam ott, mert bizony nagy volt a követelmény, óriási díszleteket kellett
festenem, meg egészen kicsiket is, amire éppen szükség volt. Egyedi, rendkívüli
gyakorlati tapasztalatot szereztem, miközben művelődhettem is. Minden egyes előadást megnéztem, francia színházi előadásokat a „Comédie Française”-től, de jöttek
független francia színházak, és angol orosz, kínai, amerikai színházak, fantasztikusan gazdag volt a kor kulturálisan!
Nyolc év után mégis otthagytam a színházat, mert festő akartam lenni és nem dekoratőr. Visszamentem Saltóba, ahol még két évet dolgoztam egy kis független színházban, és mellette kicsit a Karneválnak, majd 1963-ban úgy határoztam, hogy
Európába, Párizsba költözöm. Párizsban kezdetben ékszerkészítésből éltem, addig
még soha nem foglalkoztam ilyesmivel, de jó érzékem volt a színekhez, a formákhoz és az anyaghoz. Egy idősebb munkás betanított, 1963-tól 65-ig dolgoztam itt, és
párhuzamosan festettem a saját dolgaimat. ’67-ben teljesen leálltam a bizsuval, soha
többet nem foglalkoztam vele, találtam egy kis műtermet a Nation mellett, és elkezdtem festeni, majd kicsit később szobrokat készíteni. Lassan akadtak eladásaim,
persze feketén műteremből, majd galériákban eladták a képeimet, meg a nyomataimat, persze mindig nagyon olcsón.
― A figuratív festészettől jutottál el a geometriáig, ugyanakkor munkáid színvilágában, a nyugalom, mint állapot kisugárzásában erőteljesen érezhető az indián
hatás.
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― Anyám csarrua indián volt, apám viszont dél-francia, Gaudin. A Gaudin család a
19. században telepedett le Uruguayban. Uruguayban, ebben a kis dél-amerikai országban nem alakult ki olyan jelentős indián hagyomány, mint Bolíviában, Peruban,
vagy Argentinában.
A mi országunkban nagyon ősi kis létszámú etnikum, a charrua indiánok éltek. Nomádok voltak, nem volt jellemző rájuk a tárgykészítés, ha leszámítjuk a háborúkban
használt tárgyakat: a golyókat, a nyílvesszőket, a vágott köveket, a bormunkákat.
Szóval nem tartoztak a nagy prekolombiánus művészi hagyományhoz. Ez egy vad
törzs volt. Az 1620-as év elejétől, amikor az európaiak betették a lábukat Uruguayba, kétszáz éven át a spanyol-portugál majd a brazil-argentin acsarkodás hadszíntere lett az ország. Ez a harc eltartott 1830-ig. Ekkor az adott politikai hatalom
készített egy leshelyet, és a maradék indián férfiak írmagját is kiirtották, a gyerekeket és az asszonyokat pedig − ma már hozzáférhetők az erről szóló dokumentumok
− rabszolgává tették.
― Édesanyádnak volt indián neve?
― Nem volt, csak amit a spanyolok adtak neki, Lydia. Anyám igazi indián volt, kinézetre is. Sok mindenben hasonlítok hozzá, például a járásomban − mondják különös, ahogy megyek −, de hasonlít hozzá a szemem, a hajam, a testem, a beszédem
is, genetikailag sok mindent örököltem anyámtól.
Mesélik, hogy az indiánok soha nem kiabáltak egymással. Ez rám is jellemző. Bármilyen mérges is vagyok, nagyon ritka, hogy kiabálok. Csak beszélek, csak beszélek, és mindig nyugodtan. Amikor az indiánok az erdőben egymás után meneteltek
a háborúban vagy a vadászatkor, és az első akart közölni valamit a többiekkel, odafordult a mögötte lévőhöz, és halkan megmondta neki, a következőnek, és így tovább, mígnem a beszéd elért az utolsó emberig. A kiabálás egy fontos jel volt, a
háború jele. De ez az indián törzs soha nem harcolt egymás ellen csoportosan. Ha két
embernek gondja támadt egymással, elvonultak, megvívták, és ott véget is ért a
dolog.
Amikor éhesek voltak legtöbbször húst ettek, sülve vagy főve. Nem vártak egymásra
az „ebédnél”, akkor ettek, amikor szükségét érezték. Ha éhes vagy egyél, ha nem
vagy éhes, ne egyél.

Miért? Mert elkapta a spanyolokat, és ennek következményeként megkezdődött
Latin-Amerika felszabadítási harca 1810 körül.
Szerencsésnek mondhatom magam, hogy ilyen eredeti módon jöttem a világra, hogy
indián-francia vagyok, de az is szerencse, hogy egy olyan országban, amely a demokrácia születésének középpontja volt. Uruguay volt ugyanis az első ország LatinAmerikában − és a világon −, ahol először jött létre igazi demokrácia. 1900-tól
1960-ig a jóléti állam modelljeként volt ismert.
A katalán szabadságharc többek között olyan törvényeket hozott, mint a kötelező és
ingyenes oktatás, a nők szavazati joga − Franciországban, ha jól emlékszem 1936ban szavazhattak először nők −, a válás szabadsága, amely az asszony egyedüli akaratából is kimodható lett, ingyenes egészségügy, kórházi ellátás, nyugdíj harminc
munkaév után ötven éves kortól, de aki soha nem dolgozott, hatvan éves korától az
is kapott nyugdíjat…
Két nagy katalánja volt Uruguaynak Batlle és Joachim Torres Garcia. De ha már itt
tartunk megemlítenék három világhírű uruguayi-francia költőt: Lautréamont (alias
Isidore Ducasse 1846−1870), Jules Laforgue (1860−1887) és Jules Supervielle
(1884−1960). Mindezen összetevők játszottak szerepet abban, az vagyok, aki vagyok.
Nagycsaládból származom, rendkívül szegények voltunk, a gyerekeknek is dolgozniuk kellett, 5−6 évesen már kint dolgoztam a földeken. A munka miatt tíz éves koromban abbahagytam az általános iskolát. Valóságosan szenvedtünk az éhségtől, a
hidegtől vagy a melegtől, a nincstelenségtől. Bár az ország gazdasági statisztikái jók
voltak, az oktatás-nevelés, egészségügy jól működött, a dolgok mélyén az emberek
rosszul éltek.
Tizennégy éves koromban úgy döntöttem, elhagyom a családomat, Argentinába költözöm. Úgy jöttem el otthonról, hogy egy szót sem szóltam a szüleimnek, hamis papírokkal. Egy kereskedő-vonaton utaztam, amely félúton megállt, hogy üzleteljen a
portékával, kénytelen voltam én is leszállni, kerestem valamilyen munkát, hogy egy
kis pénzhez jussak.

― A művészeti közéletben Bolivárként ismernek, ez egy felvett művésznév Simón Bolívar „A Szabadító” iránti tiszteletből?

Egy hétig egy szénbányában dolgoztam, de a főnök elégedetlen volt velem. Capatasta! Használhatatlan vagy! − mondta, mert nem úgy csináltam, ahogy ő mutatta,
hanem ahogy én tudtam. Nem magáért születtem! − kiáltottam és otthagytam. Folytattam az utam Buenos Airesbe. Utastársaim közül az egyik fiúnak volt egy ismerőse
Buenos Airesben, hívott menjek el vele, ott kapok enni, mentem. Ettünk, ittunk, de
hol fogunk aludni? Azt mondta, tud egy jó helyet a temetőben, menjek vele, ott lehet
aludni. Egy óriási fa lombsátra adott menedéket, megvédett a hidegtől, a nem kívánt
rendőrségi zaklatástól, így néhány napig ott maradtam. Hatalmas volt a temető! Az
egyik reggel, ahogy ott sétálgattam, nézelődtem, találkoztam munkásokkal, kérdezték, mit csinálok itt, mondtam semmit, akkor adtak munkát és ennivalót, és egy helyet ahol aludhattam, nem ház volt, hanem egy öreg lakókocsi. Egy ideig ott maradtam, majd villanyszerelőként kezdtem dolgozni, jól fizettek, összegyűjtöttem egy
kis pénzt, és két év után visszamentem Uruguayba.

― Én is csodálom Bolívart, hiszen az ő vezetésével győzött több dél-amerikai ország
a spanyolokkal vívott harcban, de nem én választottam ezt a nevet, apám adta nekem.
Nyolcan voltunk testvérek, és apám a fiúk mindegyikének történelmi keresztnevet
adott: Bolívar, Americo, Elba Gloria, Sapican, Liberté. Amikor a bátyámnak a Liberté nevet adta, Napóleonra gondolt. Napóleon ugyanis a mi szemünkben hős volt.

― Sok idő telt el azóta, ismert művész vagy Latin Amerikában és Párizsban is, La
Plata polgármestere két évvel ezelőtt díszpolgárrá avatott, de mentalitásodban semmit nem változtál. Egy apró szobácskában élsz Carmel Arden Quinnél Savigny sur
Orge-ban, csak a legszükségesebb dolgok vesznek körül, semmi fényűzést nem engedsz meg magadnak.
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Genetikailag és a szokásaimban sok indián vonás található bennem, kulturálisan
azonban az európai örökségem az erősebb. És én örömmel elfogadom mind a két
örökséget. Itt élek Párizsban, jól érzem magam, nagyon francia vagyok, de ha hazamegyek Uruguayba ott is nagyon jól érzem magam, ott is otthon vagyok. Ugyanakkor, ha Budapestre megyek ott is jól érzem magam… de Moszkvában is és New
Yorkban is. Képtelenségnek érzem, hogy csak egy országhoz tartozzam. Jellemzőm,
az egyetemesség. Ez megfelel Torres Garcia művészetben alkalmazott univerzalizmusának.

― A nyomor is nagyon fontos néha. Megtanított arra, hogy tudjak szegényen élni,
ugyanakkor állandó éber állapotban tartott, és ez a készenléti állapot indított arra,
újabb és újabb lehetőségekre találjak. Mindez visszatükröződik a művészetemben is
− mindig új és újabb dolgokat keresek, találok, feltalálok. Találni kell egy lehetőséget ott, ahol úgy tűnik nincs. De van. Például, amikor a temetőben dolgoztam, egyrészt azért tettem, mert nem volt pénzem, másrészt azért mert emigráns voltam, és
ott nem mozgott annyi rendőr, mint a városban. És jól éreztem magam a fa lombjai
között, és jól éreztem magam a vagonban, és jól éreztem magam a lakókocsiban.
Persze hogy mindig azt akartam én is, hogy jobb legyen… és most, itt vagyok.
― Számodra mi a legfontosabb az életben?
― A legfontosabb a létezés maga, amelyet a franciák az „être” igével fejeznek ki.
Minden embernek fontos a létezés, és persze arra vágynak, hogy jobban éljenek
annál, amiben éppen vannak, de ez társadalmilag meghatározott, a társadalmi szükségletek határozzák meg az emberek életét. Én megszoktam a szegény életet, mert
most is szegény vagyok. Holnap az uruguayi nagykövetségre megyek, meghívott a
nagykövet egy ebédre. A legjobb dolgaimban megyek, de ugyanúgy, mint most: nadrág, ing, semmi olyant nem veszek fel, ami nem én vagyok. Biztos cserélek nadrágot, mert ez már koszos, de az is farmer lesz, és felveszek egy tiszta inget, mert az
fontos, fontosabb, mint a színe. Tehát nekem az élet valamennyi dolga közül a legfontosabb: létezni „lenni” être, és nem az „avoir”, a nyomorúságos birtoklás.
Én is szeretném kellemesen érezni magam az életben, de nem kívánok más lenni,
csak az aki vagyok. Aztán hogy vannak megoldhatatlan problémák, leküzdhetetlen
akadályok is…, ez az élet velejárója.
(Az interjú Savigny sur Orge-ban (F) készült, 2004. márciusában. Megjelent a MADI
Art Periodical No 6. számában.)

MOBILE−MADI−MOBIL
Mobile – mozgó objekt
Amovible – elmozdítható, áthelyezhető
Coplanal – a síkok együttműködése
Articulable – tagolható, csuklós mozgatás
Variable – változtatható
Cinétique – kinetikus, mozgást közlő, mozgató
Mozgás körül keringő fogalmak. Képzőművészeti tárgyhoz kötöttek. Műalkotások.
Mozognak, vibrálnak, cikáznak, forognak, rezegnek, ütődnek, zenélnek, repülnek.
Gondolkodj, elmélkedj, teremts, kutass! Mi van elrejtve az anyagban, mi van elrejtve az agyakban?
Az agysejtek között formálódik az elképzelés, és valamely energiahordozó: fényszél-nap-elektronika-mechanika-mágnes segítségével „a létbe hívódik” a mű.
Azt mondják, nincs új a Nap alatt − bár minden ember egyszeri és megismételhetetlen valóság.
Melyik állítás az igaz? Ha ez utóbbi, akkor az alkotó ember, lett légyen cipész, anya,
művész vagy tudós, „életével” az általa megélt „minden” felmutatására kap lehetőséget. Erre van meghívása.
Természetesen az elődök nyomvonalán halad korunk művésze is, aki egyszerre felemelő és terhes örökséget hordoz, Duchamp, Naum Gabo, Pevsner, Schöffer, Calder, Moholy-Nagy (sőt Leonardo!) és a többiek…, megannyi zseniális alkotás
lenyomata bizsergeti gondolatait. Talán nehezen vergődik át könnyebb megoldások
csábításain, mégis, csak saját talentuma kiaknázásával juthat el önmagához.
Három kiállításon: Mobile1−Mobil2−Mobil3, három városban: Párizs−Győr−
Pozsony követhettem nyomon a világ különböző pontjairól összegyűjtött műalkotások tükrében az alkotó ember fantáziáját, találékonyságát, küszködését, a nyomában járó összetett, elmélyült figyelmet igénylő munkafolyamatot, és a megszülető
könnyed, örömobjekteket, amelyek a kiállítás látogatóit felfedezésre, játékos részvételre ösztönzik.
A mi Harasztÿnk (H) izgalmas mozgáskombinációk megjelenítésére képes „Kabócájától”, az olasz anarchista művésznő Zorzi egyvonalas, nagyító lencsével megmozgatott minimalista ötletéig ível a változatos alkotások sora. A különböző művészi
gondolatokat kifejező módszerek ütköztetésével a mozgás és nyugalom, a sokrétűség és egyszerűség harmonikus egységet alkot. A teljesség igénye nélkül, álljon itt
néhány példa:
A japán Kimura forgó üvegszobrai a színek, és a fény érzékeny kapcsolatát mutatják be; A variálható logikai konstrukciók élenjáróiként találkozhatunk Drugda (Sk)
és Hulik (Sk), Lambelé (B) műveivel; Az artikulált szobrok alkotói közül Carmelo
Arden Quint (Rou), Froment (F), Kratina (Cz) művei kívánkoznak említésre; Csörgő
(H) eseménygörbék sorozata az egymással kooperáló görbék interferenciáján
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alapul; Schöffer (F), Dargay (H), Dobes (Sk), Tilless (H), Gall (H) alkotásai a klaszszikus kinetikus művészetet reprezentálják; A kézzel manipulálható, szigorú geometriai szabályokat követő festmények és szobrok sorában találhatók Faucon (B),
Mascia (I), Pala (Sk), Ridell (S), Rubens (B), Saxon (H), Silva (V), Viot (F) művei;
Saint-Cricq (F) zenélő fakonstrukciója a dada és a MADI között kezdetektől meghúzódó kapcsolatot villantja fel, mint ahogy Lapeyrère plexi-művében is együtt kavarog költészet és plasztika; érintésre rezdülnek Bolívar (Rou), Charasse (F), Kovács
(H) szobrai; míg a levegőben lebegnek Bourgiognon (F), Bourmaud (F), de Jong
Orlando (Nl), Erdély (H), Nem’s (F), Van Lier (Nl), Joláthy (H), Branchet (F), Radke
(PL) objektjei.
A kiállításokon részt vevő művészek száma a Párizs, Győr, Pozsony útvonalon emelkedő tendenciát mutatott, itt a „Z” Galériában 63 művész szerepel, ezért elnézést
kérek azoktól, akiknek a neve a felsorolásból kimaradt, a MADI art periodical hasábjain valamennyien helyet kaptak.
A 2005. év a mozgóművészet iránt érdeklődő szakembereknek, alkotóknak és rajongóknak igazi csemegékkel szolgált. A Mobil1−Mobil2−Mobil3 olyan rendkívüli
kiállítások mellett szerepelhetett az európai palettán, mint a strasbourgi Kortárs Modern Művészeti Múzeum „Szem-motor. Optikai és kinetikus művészet 1950−1975”
címmel tavasztól őszig látható tárlata, vagy az ez év januárjában záruló DADA kiállítás a párizsi Pompidou Központban.
Nekünk magyaroknak ráadásul szolgált, hogy ebben az évben emlékezhettünk a 100
éves Tamkó Sirató Károlyra, a „Dimenzionista manifesztum” megalkotójára (amelyet lapunkban közlünk), és vele egyidős kortársára, József Attilára, aki előtt egy kiállítással tiszteleghettünk.
A Bratislavában élő Viktor Hulík és a Párizsban élő Carmelo Arden Quin a „Kassák
és a MADI ma” pozsonyi fesztivál után egymástól függetlenül vetették fel egy mobil
kiállítás ötletét, amely aztán a magyarországi Mobil MADI Múzeum szervezésében,
mint egy hógolyó továbbgördülve egy kiállítássorozattá kerekedett, és itt landolt
önöknél a Galéria Z-ben.
Fogadják szeretettel. A kiállítás mozog!
(Elhangzott a MOBIL 3 kiállítás megnyitóján, Pozsony/Bratislava Gallery Z, 2006.
január; Megjelent a MADI art periodical No 7. lapszámban.)

ÉLŐ MOBIL
Interjú Harasztÿ Istvánnal
Amikor Harasztÿ István mobil szobrász kispesti műteremháza (maga egy műremek!)
felé közeledtem, érdeklődésem középpontjában az állt, hogy megtudjam: vajon hogyan „működik”az anyaggal ennyire szoros, mindenperces kapcsolatban élő művész
„agya”? Hogyan von azonosságot/tesz különbséget élő és élettelen anyag, ember és
gép, élet és művészet között?
MOZGÁS
Harasztÿ István ― Mostanában egy korongon mozgó golyót képzeltem el, amely
akadályba ütközik, és azt úgy kell leküzdenie, hogy közben nem sérül meg, tehát
jobbról vagy balról úgy kell megkerülnie az akadályt, hogy ne essen le a korongról.
A mágneses erőterek ilyenkor a fejemben alakulnak ki, látom azokat az erővonalakat, amelyek mellett a golyó kitér − és megvalósítom.
Amikor ezen a problémán túlrágtam magam, és érzékeltem, hogy jól sikerült, arra
gondoltam, most egy olyan golyónak készítek pályát, amelyik nem akar konfrontálódni, tehát nem akar az akadálynak nekimenni, hanem jóval előbb kikerüli azt, majd
a másik oldalon visszatér a megszokott pályájára és folytatja az útját. Elkezdtem
reggel 7 órakor, és 9 óráig oda jutottam, hogy már két verziót is kipróbáltam, de a
golyó viselkedése mindkét esetben tűrhetetlen volt: ugyan került, de a kikerült mozdulat után nem tért vissza a pályájára, hanem egy kisebb körön folytatta az útját, és
a következő körben már nem találkozott az akadállyal, amit elképzelésem szerint
kikerülhetett volna. Két napba tellett, amíg egy gátszerkezet beiktatásával a golyó
szépen kitért az akadály előtt, leírt egy félkört és visszaállt arra a pályára, amire kellett, megcsinálta a maga körét, és ezt folyamatosan ismételte…
Dárdai Zsuzsa ― Művészeted mozgatórugója a mozgás…
― Az, hogy megmozgatom a szobraimat, gyerekkoromból fakadó ösztönös dolog.
Amikor az iskolában, úgy nyolc éves korom körül elmagyarázták az elektromos
áram működését, teljesen természetes módon láttam magam előtt, ahogy a vezeték
felületén haladnak az elektronok, ahogy az egyik elem löki a másikat, és abból a
lökdösődésből keletkezik az a valami, ami engem megráz. Nekem a mozgás mindig
olyan magától értetődő volt! Itt van ez a kiskanálban, ebben is mozgás van, az atomok erősen kapaszkodnak egymáshoz, ezért amikor leteszek egy kiskanalat, szép
óvatosan teszem le, ne zavarja meg az elektronok mozgását. Vagy a szép, kedves
öngyújtómat soha nem rakom az aprópénz mellé, mert tudom, hogy az egyik összevész a másikkal: lekaparja erről az a festéket. Vagy az egyik karcolódik, vagy a
másik, mindig az, amelyik a gyengébb, amelyik a puhább. Az egyiket tiszteletben tartom az egyik zsebemben, a másikat a másikban – tudom, hogy ezt a két dolgot nem
szabad összeuszítani…
A világot ugyanígy kezelem. Az emberekben, a barátaimban, a kortársaimban ugyanígy látom a súrlódás lehetőségét, és arra törekszem, hogy minél minimálisabbra tudjam ezeket csökkenteni… A gyengébb pártjára szeretek állni, mert úgy érzem, hogy
a gyengét valahogy észreveszi az a másik – „na ez karcolható, ennek a lelkébe belevések valamit, ami fáj”. Esetleg tiszta véletlenül, akarata ellenére is elkezdi kar-
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molni, karcolni. Az egyiket az egyik karommal szeretném átölelni, a másikat meg a
másikkal, hogy ne tudjanak egymással hadakozni, mert ez az egyiknek is árt meg a
másiknak is.
― Különös érzésem van, mintha te az anyagról szerzett tudásod alapján ismernéd
fel az ember jellemvonásait…
― Pontosan. A Nemzeti Galériában lévő „Agyágyú” éppen erről szólt: 96 különböző méretű golyót készítettem, a legnagyobb volt a „Kádár”, aztán jöttek a „funkcionáriusok”, a „nagyobb hatású politikusok”, és végül az egyszerű „lámpagyújtogatók”, aminek én is tartottam magam, ezekből volt a legtöbb golyó – szaladtak
végig a különböző pályákon és összeütköztek, időként beszálltak a liftbe, följebb
mentek, aztán legurultak. Volt szabad választási lehetőség is: 4 golyó, ha csatlakozott, föl tudott emelni egy nagyobb méretű golyót. Mindegyikbe egy-egy kis történetet szabtam, hogy tudjak róla beszélni, hogy a szocializmussal való kapcsolatomat,
a róla alkotott véleményemet ebben a szerkezetben modellálni tudjam.
― Én éppen fordítva, azt gondoltam, hogy az anyagismereted, a fizika különböző
jelenségei: a taszítás, a vonzás, a kikerülés törvényszerűségei alapján ismered fel
mindezt az emberben.
― Ebben semmi ellentét nincs. Elindulok az engem ért benyomások felől, azokat átteszem hideg acélba, rézbe, bronzba, plexibe vagy elektronikába, és az anyag elkezd
„viselkedni”. Ahogy a golyó az egyenes sínen gurul, vagy ahogy a vízszintes sínt
megdöntve gyorsul, ugyanígy viselkedik az ember is: ha egyenes úton megy, szép
lassan folyamatosan halad, ha megbillen az út alatta gyorsabbak lesznek a léptei, ha
emelkedőre megy, megint megváltozik, és ahogy a golyó leküzdi a különböző akadályokat, az életben az ember ugyanúgy fogja leküzdeni a maga módján.
― Mi van olyankor, ha az anyag nem engedelmeskedik, ellenáll?
― Ilyen előfordul. A legegyszerűbb példa erre: van két anyag, egymás mellé helyezem őket, és egy elképzelt technológiával, mondjuk egy kemény forrasztással össze
akarom kapcsolni, de az egyik nem hajlandó elfogadni a másikat. Hiába melegítem,
hiába tisztítom, hiába teszem rá az ömlesztő szert, ami az ezüstöt magához csalja,
hogy a két anyag eggyé tudjon válni – nem sikerül. Ilyenkor, első lapozásban elkezdek erre az anyagra haragudni. „A csuda vigyen el, miért nem fogadod el, hogy
az ezüst rád folyjon, hogy kapcsolódni tudjál azzal a bronz koronggal, ami melletted van! Micsoda anyag az ilyen!”
Egyszer csak azt mondom magamban, de hát az anyag csupán azt tudja megtenni,
amire predesztinálva van, csak azt a másik anyagot tudja elfogadni, amivel képes
kohézióra lépni. Itt valahol bennem kell hogy legyen a hiba… és akkor kicsit leülök,
elszívok egy cigarettát és elgondolkodom. Álljon meg a menet! Itt vagy az oxidációval vagy a gáz minőségével van a baj, több a gáz vagy több az oxigén, ezen változtatni kell… és egyszer csak, még egy kis drótkefélés, még egy kis kenőolaj, és
gyönyörű szépen eggyé válnak.

A mágnesnek van egy nagyon jó tulajdonsága: két ellentétes mágnes erősen kapaszkodik egymáshoz, de csak egy apró mozdulat, megfordítom, és úgy lökik egymást szét, hogy öröm nézni. A szobraimban az egyik módszert is fölhasználom meg
a másikat is. Ha a mágnest, mint a kifejezés egyik eszközét és annak kétféle tulajdonságát (vonzás-taszítás) megismertem, akkor egy ember esetében is fel tudom ismerni, de nem biztos, hogy először a mágnes tulajdonságát ismertem föl. Ha az
ember tud taszítóan hatni rám, meg vonzóan hatni rám, lehet, hogy a mágnes csak
utánozza az embert… vehetem így is a kérdést.
ABSZTRAKCIÓ
― Miközben absztrakt módon alkotsz, tiszta geometrikus formákat használsz, műveiddel élethelyzeteket, figuratív történeteket, mesélsz el. Itt ellentmondást érzek. Hiszen a konstruktív, geometrikus művészek vesszőparipája a tízes évektől napjainkig
az, hogy a „mű nem fejez ki semmit, nem mesél el semmit, egyszerűen van, önmagával azonos”. A történetek terepe pedig az irodalom, a film, a fotó vagy a figuratív festészet.
― Elgondolkodtató a kérdés…, na de az egyenes vonalnak is van kifejező ereje!
Amikor egy rideg, krómacélból készült kis golyó, a maga valóságában teljesen természetes kis gömb, megmozdul… már benne van a történet, ha akarja az ember, ha
nem, mert a másik vagy a harmadik embernek valamit jelenteni fog.
A „kabócáim” is mind-mind kifejeznek valamit. Például a tornászok sorozat: a kötéltáncos, a hajtókötéltáncos, a légtornász, a súlyemelő, a keréken pározó meg a többi
– ilyen huncut címet adok –, mindegyikben látom az ember küzdelmét, a mozgást,
a harmóniára törekvést.
Az ember maga is egy önmozgó objekt, ahogy gesztikulál a kezével, forgatja a szemeit, mozgatja a lábujjait vagy akármijét − ameddig élünk valamink mindig mozog.
Volt egy idő, amikor a szobraimra azt mondták, rideg, konstruktív, embertől idegen
alkotások. Akkor azt válaszoltam: ezekben a szobrokban benne van az ember zsenialitása, munka iránti szeretete, ügyessége, képessége arra, hogy valami újat hozzon
létre. Ezek a szerkezetek arról szólnak, hogy az alkotójuk gondolkodó, kreatív ember.
Ezt a mai napig így gondolom, és amikor készítem őket, akaratlanul is látom, hogy
valakinek a keze elmozdul, vagy valaki a kötélen egyensúlyoz. Nem kezdem el magyarázni, hogy amikor ezt a részt csináltam mire gondoltam, de gondoltam. Az
agyamban ezek a történések folyamatosan ott mozognak…
DIMENZIÓ
― Ott mozognak a különböző dimenziókban, a külső és belső térben és időben…

Ugyanez a folyamat az emberre is érvényes. Ha én szeretnék valakivel közös nevezőre jutni, nem biztos, hogy a kapcsolatteremtéshez az a jó elv, amit előzőleg elképzeltem. Ha azt veszem észre, hogy ez a kapcsolat nem jön létre, mert a módszer,
ahogy hozzá közeledem, nem célravezető, akkor váltanom kell, meg kell néznem,
mit szeretne ő? Ha az anyaggal szemben toleráns tudok lenni, akkor a kortársammal,
az emberrel is muszáj, hogy az legyek, máskülönben nem működik a világ.

― Nem azért csinálom pontosan meg a csapágyat, hogy sokáig mozogjon, de boldoggá tesz, amikor látom, hogy a térben egy bizonyos idő alatt hány kört tud megtenni, és izgulok, vajon a kilencedik bukfencet meg tudja-e még csinálni? Azzal,
hogy a kilenc bukfencet megteszi, kilencszer mozgatja meg saját mérete kétszeresét.
Ahány pillanatfelvételt készít róla az ember, az annyiféle mozdulat, annyiféle szobor a térben. Egy bukfenc 15 másodpercet vesz igénybe, ha ezt kilencszer megszorzom, megkapom, hogy adott időben kilenc bukfencet helyeztem el a térben. Az, hogy

154

155

a kilenc bukfencet megteszi, és közben a másik elem ellenkezőleg ugyanúgy elmozdul, komoly teljesítmény! Olyan, mint amikor egy hetven éves ember még vidáman kimegy reggel a műhelyébe, és teljes ambícióval 7 órától 9 óráig egy gép
mellett áll, oda tud figyelni kilenc- vagy tizenötféle mozgásra, azokat koordinálni
tudja, és a helyes koordináció következtében két-három óra elteltével professzionális módon elkészül a produktum. Egy csomó ismeretanyag, időben megszerzett képesség összpontosul egy egyszerű kis korongba amin három váll van méretre
beállítva, abba a csapágy pontosan beleilleszkedik, ott majd forogni tud, nekem a legegyszerűbb módon ezt jelenti a dimenzió.
INVENCIÓ
― Egy-egy szobor megvalósításakor van előzetes elképzelésed, ideád, ötleted?
― Egy szobor indítása lehet, hogy a „bolhapiacon” kezdődik, ahol találok egy olyan
alkatrészt, egy olyan formát, ami engem inspirál. A meglévő alkatrészekből meg a
bolhapiacon találtakból fog megszületni valami, amiről még nem tudom mi lesz.
Néha, mint most veletek, leülünk Évával (Éva a művész felesége sic.) kávézni, beszélgetni, és amikor kimegyek a műterembe, a benti beszélgetés és az elképzeléseim
alapján húzgálom a fiókokat, megnézem mivel rendelkezem, konstatálom a gépparkom lehetőségeit, előszedegetem az alkatrészeket, amelyekből aztán a meglévő
gépek segítségével létrejön az elképzelés, ami mire elkészül, teljesen más lesz.
― Ezek szerint tervrajzra nincs is szükséged.
― Néha készítek egy skiccet, hogy a későbbiekben, ha nem állok neki azonnal, ne
felejtsem el, de olyan is van, hogy elkezdek a marógépen vagy az esztergapadon
megmunkálni egy alkatrészt, azonban a formabeállítás nem pont olyanra sikeredett,
amilyenre gondoltam, rácsodálkozom és észreveszem, hogy sokkal jobb, mint az elképzelésem volt, és elfogadom.
― Színre lép a véletlen és a döntéskényszer.
― A kompromisszumkészség…, ami nagyon kétélű dolog: van olyan, hogy megelégszem a gyengébb megoldással, és van olyan, hogy a véletlenre hallgatok, mert
sokkal jobb megoldást mutat az eredetinél. Tehát a bolhapiac, a fiók, a kávézás közbeni gondolatok, a beszélgetés, a lehetőségek figyelembevétele, ez már ötféle szempont, ami alapján készül a szobor. Na, most akkor jön a befolyásolás, hogy Éva mit
mond rá, meg van-e elégedve, vagy azt mondja, ez egy ismétlés, vagy gyengébb,
mint a másik, ami már elkészült, és akkor az ember elkezdi fejleszteni, hozzátesz
valamit, vagy a meglévőből elvesz, ez a folyamat. Kérdezted, mi zajlik a fejemben,
hát ez mind.

Az egyik nagynéném gyerekkoromban azt mondta: Fiú, ha az életben nem cselekszel olyat, amit megbánsz, boldog ember leszel. Az ember élete akkor válik tökéletessé, ha egy adott, nehéz pillanatban jól tud választani, jól tud dönteni. Ha tudja,
hogy két lehetőség közül melyik a helyes, melyik oldalra kell állni. Ha következetesen jól választ, akkor meg van oldva az élete, a gondjai minimálisra csökkennek,
mert az embernek saját magával kell békességben élnie ahhoz, hogy másokkal is békességben tudjon élni.
Tehát, ha én jól választom meg a szerszámaimat, az anyagaimat, a gondolataimat
amiket kifejezek, a barátaimat, akkor sikeres ember vagyok, akkor engem olyan dolgok vesznek körül, amiket szeretek. S ha jól tudok bánni azokkal, amiket/akiket szeretek, akkor azok is elkezdenek engem szeretni. Az anyag úgy formálódik, ahogy én
elképzelem, a szerszám úgy kezd el alkotni a kezeim között, ahogy az agyamból a
pontos jelet megkapja. A barátom úgy fog hozzám viszonyulni, ahogy én őhozzá, ha
érzi, hogy szeretem, ő is szeretni fog. Mindez az én életemet szépíti, ugyanúgy hozzátartozik az életemhez, mint a bronz, a plexi, a nikkelezett fogó vagy a rozsdás feszítővas.
EPILÓGUS
― Akár élünk, akár halunk a mozgás megmarad. A halálra – tiltott terület –, soha
nem gondolok. Amiben élek, azzal vagyok mindig elégedett, mindig annak örülök,
ami éppen az adott pillanatban van: örömmel tölt el egy kedves barát, egy szép
anyag, szép szerszám, egy jó gondolat, egy jó kaja, minden, ami éppen az adott pillanatban adódik.
A békesség, a lelki nyugalom a legfontosabb nekem, az hogy lelkileg egyensúlyban
legyek, ne legyenek elintézetlen dolgaim, ne legyenek kínos mozzanatok, amiket
nem tudok befolyásolni, amik fölött már nincs hatalmam. Azokat a dolgokat szeretem, amelyekről úgy érzem a saját kisugárzásommal, lehetőségeimmel befolyásolni
tudom. Ami ezen kívül van, amiről úgy érzem, hogy ez már számomra olyan nehézségi fok, amibe nem tudok beleavatkozni, attól távol tartom magam, idegennek
érzem. Mint ahogy a szikraforgácsolással se tudtam sosem megbarátkozni, mert nem
volt soha lehetőségem, hogy egy ilyen szerkezetet szerezzek.
(MADI art periodical No 7.)

A szobor elkészítésének hetven százaléka mechanikus. A megfogalmazott gondolat
formába esztergálásának folyamatában az agyam egyik fele már teljesen szabad,
amit teszek és amit gondolok, elválik egymástól, már fogalmazódik az újabb elképzelés.
Ugyanakkor az embernek tisztában kell lennie azzal is, hogy az adott pillanatban
hogyan áll a társadalomhoz, hogyan áll a művészeti baráti köréhez, hogy a művészet
pillanatnyilag hogyan áll körülötte, hogy az, amivel foglalkozik, mennyire illik abba
bele. Ha nagyon beleillik, mozgatni kell, hogy egy kicsivel több legyen (amit én hiszek róla, hogy több, nem biztos, hogy a kolléga is úgy hiszi).
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ÚJ ULYSSESKÉNT BOLYONGUNK
Interjú Jean-Claude Faucon-nal
Jean-Claude Faucon, a belga MADI-csoport szervezője, hosszan tartó súlyos betegség következtében 2005 nyarán elhunyt, az élete utolsó időszakában készült rövid interjúval búcsúzunk tőle és emlékezünk rá.
Dárdai Zsuzsa ― És a belgák hova álljanak? – szól a filozofikus vicc. Neked, mit
jelent „belgának lenni”, azaz a különböző kisebbségek és kultúrák között élni?
Jean-Claude Faucon ― Belgiumban születtem 1939-ben. Francia az anyanyelvem,
de az országra jellemző többféle kulturális hatás kétség kívül elősegítette személyiségem gazdagodását.
― Hogyan választottad a művészi páyát?
― Befolyással volt rám a nagyapám útja, aki a L’ Arts et Métiers-en építészként végzett, és egy családi vállalkozása volt. Ő rajzolta az építészeti terveit Victor Horta-nak
és Antoine Pompe-nek. Egészen fiatalon megérintett a „művészkönyv” és a „rajz”,
már 16 évesen a l’Académie des Beaux-Arts de Bruxelles rajzszakos hallgatója lettem, folytatásként az Instituts Saint-Luc Bruxelles-en végeztem.
― Kik voltak a mestereid, kik hatottak rád?
― Nagyon erősen hatott rám a futurista Balla, ugyanakkor a De Stijl csoportból
Mondrian és Théo van Doesburg. Rendszeresen nyaraltam a Côte d’Azur-ön, Menton-ban, ahol kapcsolatba kerültem Le Corbusier-vel és a többi kivándorolt belga
művésszel, sokat beszélgettünk.
― Hogyan teszel különbséget a konkrét és a MADI alkotások között?
― Nem ítélem meg a művészetben elmélyülten alkotó művészek munkáit, ez nem
az én feladatom. Azt gondolom, minden művész a személyes meggyőződését fejezi
ki az alkotásaiban. Amit érdemes megjegyezni, az éppen az, hogy újra és újra egymásra találunk a hasonló látásmódokban vagy egy-egy közösségben. Így a különböző művészek különböző művészeti horizontot nyitnak, és sokfajta érzékenységet
fejeznek ki. Ez a MADI esetében jól nyomon követhető: a hatvan éves művészeti
mozgalom ismételten fellendül, kifejezési eszközeiben megújul, áramlik, a legkülönbözőbb kulturális közegekben jelenik meg, és változatos művészeti formákat hoz
létre a világ különböző pontjain.
― Szerinted, mi a MADI jövője?
― Jelenleg a MADI kiteljesedése tapasztalható. Kirajzolódik egy valóságos érdeklődés, új galériák, új múzeumok jönnek létre szerte a világban. Ez valószínűleg annak
köszönhető, hogy a MADI képes összeegyeztetni a különböző művészi érzékenységeket az egyetemesen érvényességgel.
― Véleményed szerint a művészetnek van társadalmi funkciója?
― Igen, van, mivel az ember iránymutató pontokat keres a környezetében, a modern város díszletei között, hiszen, mint a Teremtés nyomorult kiválasztottjai, a létezésbe bezárva „új Ulyssesként” bolyongunk (Robbe-Grillet).
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Na, de túl ezen, a művészet az ember valóságának és álmainak a megjelenítője és
összegzője, vissza-visszatérő kérdéseivel, intellektuálisan kétségtelenül katalizálja
egy társadalom kulturális nyelvezetének alakulását. Ez az, amiért a művészet az
ember társául szegődött az első kifejezési formáitól fogva. Tehát van társadalmi funkciója.
Brüsszel, 2005. március 2.
(MADI art periodical, No 7.)

VARIABIL − VÁLTOZHATÓSÁG
Marian Drugda és a MADI
Marian Drugda szobrász, designer, 1945. április 7-én született Detván (Szlovákia).
1972-ben diplomázott a pozsonyi Képzőművészeti Akadémián. Dizájnerként dolgozott, míg szabadidejében művészi alkotómunkájának hódolt. 1976-ban hozta létre
első variabiljeit – változó objektumait. Művészeti munkájáért több díjjal jutalmazták. Számos szlovák és nemzetközi művészeti szervezet tagja, együttműködik és kiállít velük. Nyugdíjba vonulásáig a pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem Építész
Karán tanított.
Malevics, Tatlin, Rodcsenko, El Liszickij, Mondrian, Van Doesburg, Kassák, Moholy-Nagy, Péri… az avantgárd óriásai, a konstruktivizmus mesterei. Művészek,
akik a történelem egy szeletében, társadalmi és egyéni sorscsapdában, isteni talentummal megáldva felépítették a Konstruktivizmus Tornyát.
Ésszel, szívvel és invencióval, minden jó felé igyekvőnek szánva.
A Torony azóta is áll, látogatottsága folyamatos. Befogadó és alkotó egyéni képességének megfelelően vesz magának a felhalmozott művészetkincsekből. Van, aki
csak bekukkant és elemel egy-két tégladarabot, de a nyomkövetők itt is élnek. Ők a
kortárskonstruktőrök, konkrétosok, MADI-sok, neo-geósok. Ők azok, akikben lappangó elemként tovább él Malevics szuprematizmusa, akik tovább kutatják a geometriában a mindenség alapelemeit, mert meggyőződésük, hogy ott van a lelőhely.
Közülük az egyik, Marian Drugda szlovák képzőművész, designer.
Drugdát 2002-ben ismertem meg Pozsonyban, a „Kassák és a MADI Ma” fesztiválon. Az előzetes műterem-látogatások során MADI-szellemiségben alkotó szlovák
művészek felfedezésére indultunk Hushegyi Gábor kollégánkkal. Így találtunk rá
négy kiváló geometrikus művészre: Štefan Belohradskýra, Eduard Antalra, Viktor
Hulíkra és Marian Drugdára.
Csehszlovákiában a hatvanas években már körvonalazódott egy erős geometrikus
tendencia, amely a Konkretisták Klubjában gyűjtötte össze az alkotókat. A konkrét
művészet a négyzet hatalmát, a statikusságot helyezi előtérbe, csak részben kap teret
benne a mozgalmasság, absztrakció, dinamizmus és invenció, a négyzet keretének
feloldása, a játékos-geometria, ami a MADI sajátossága.
Ennek ellenére, a Marian Drugdánál tett műterem-látogatás során, kissé elbújva a
legutóbb készült művek takarásában olyan, a hetvenes években készült művekre,
„variabilikre” bukkantunk, amelyek teljes mértékben egybevágtak a MADI szellemiségével. Csupán annyi volt hátra, hogy ezeknek a műveknek a sötét színű hátlapjai − amelyek összefogták és a négyzet keretébe (a konkrétizmus talajára) „terelték”
a szertelenül kalandozó, játékos, ám szigorú matematikai kombinatorikus elvre épülő
kompozíciókat − kiszabaduljanak onnan, s a mű megérkezzen a MADI szabad formavilágába.
S miután szellemiségében mindig is beletartozott, így fizikai valójában is megérkezett Drugda a nemzetközi MADI-mozgalomba, ahol kiállítások, konferenciák, fesztiválok vártak rá.
Drugda alkotásai egyetlen fogalommal jellemezhetők: „Variabil/Változhatóság”.
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A „variability” két, három vagy négy egymásra helyezett, perforált, színes, geometrikus alakzatú lemezből áll. A lemezek elforgatásával és átlapolásával folyamatosan
változó alakzatok születnek. Például a négyszögletes „variability” három lemeze
768 variációt eredményez, a hatszög esetében ez a szám sokkal magasabb.
A műalkotások mellett Drugda a variabil-elvet alkalmazza design munkáiban is: a
lámpák, játékok és ékszerek tervezésében.
A festett, geometrikus mintákra vágott falapok forgatva, átrendezve mindig más és
más kompozíciót adnak, ahogy az ember „variálja” őket. Szóval, Drugda ránk bízza
egy adott határon belül, hogy mit szeretnénk látni. Ehhez pedig dolgoznunk is kell
egy kicsit. Így lesz a művészet befogadása aktív cselekmény eredménye.
Tessék kipróbálni!
(A megnyitószöveg elhangzott az MTA−MADI Galériában Győrben, 2006. április
7-én; majd jelen változatban 2007-ben a Budapesti Szlovák Intézetben Marian
Drugda egyéni tárlatán.)

A CSARNOK – LE PARVIS
Tarbes-Pyrénées Nemzeti Parvis Színház
Korunkban a bevásárlóközpontok a templomok szerepére pályáznak. Az emberiség
egy része Isten szentélyének lélekemelő csöndje helyett, még vasárnap is e monstrumokban pörög, hogy fogyasztói lázban égve eltompítsa, elaltassa kínzó hiányérzetét.
Az emberiség másik része kulturális éhséget érez, amit a filmművészet, a zene, a
tánc, a könyv, a művészeti tárgyak által kínált szellemi javak befogadásával igyekszik kielégíteni.
A harmadik, szívbéli éhségről, és az azt tápláló lélekfalatokról jelenleg nem tárgyam
írni, talán egy másik alkalommal adódik rá mód.
Most e kétféle: a testi és a szellemi nélkülözés egy helyen történő táplálásának ötvözetéről lesz szó, amelyet egy francia vállalkozó házaspár különös kompromiszszuma hozott létre.
A férj bevásárló központot akart építeni, a feleség színházat. Na, jó, szólt a férj, beépítem a vásárcsarnokba a színházat. Így is lett. Sőt, a színház mellé mozi is épült,
meg táncterem, képzőművészeti központ, fotógaléria és cirkusz. A kétfajta fogyasztói magatartás egybeért és izgalmas kulturális központ kibontakozásához vezetett
Franciaország, Tarbes városában.
Így jött létre 1991-ben a „Csarnok”, „Le Parvis“, Franciaország hetven egységből
álló nemzeti színházi struktúrájának egyik tagja. Széleskörű aktivitása folytán egyike
a legfontosabb színhelyeknek az országban. Közel ezer férőhelyes, kényelmes, jól
felszerelt színháztermében évente csaknem száz előadást tartanak, míg kihelyezve,
Tarbes belvárosában, az Újszínházban jazz- és világzenei koncerteket, sanzonesteket. Minden évben megrendezik a „Parlez-moi d’Humour” fesztivált.
A Csarnok egyben:
− Kortárs Képzőművészeti Központ, amelynek hatóköre kiterjed Tarbes-ra, Pau-ra
és az egész régióra.
− Fotógaléria, amely kortárs művészek munkáit mutatja be.
− Tizenöt teremből álló filmszínház-láncolat, amely a környező kisvárosok, falvak
filmszínházaival együtt alkotja a Ciné Parvis 65 filmforgalmazó vállalatot. Évente
rendeznek premiereket, filmfesztiválokat, közülük a legnevezetesebb a „La Toile Filante”.
− A Csarnok, „Könyvek hangja” címmel irodalmi találkozásokat is szervez Pauban.
− A színházi előadások, koncertek, irodalmi találkozók hírére a szomszédos megyékből is érkeznek érdeklődők (Pyrénées-Atlantiques, Gers, Haute-Garonne), akik
a közönség egynegyedét teszik ki. A Csarnok folyamatosan szervez nemzetközi kollokviumokat a kulturális magán-mecenatúra fellendítése érdekében.
− Művészetpedagógiai munkássága minden működési területre kiterjed. Kiemelten
foglalkozik a gyermekekkel.
− Koordinálja a színházművészeti képzést. Egy szezonban tizenháromezer gyer-
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meket fogad iskolai előadásokon, háromezret esti előadásokon és szerda délutánonként.
− Kidolgozott egy filmművészet iránti érzékenységre nevelő programot is. A Ciné
Parvis 65 tizenöt termében évente tizenhétezer gyermek találkozik a filmművészet
fontos alkotásaival, és vitatja meg klubfoglalkozásokon a látottakat.
− A Csarnok jelentős együttműködést folytat a környék egyetemeivel, évente mintegy kétszázezer diáknézőt fogadott.
A képzőművészeti központ vezetője a nagyszerű művészettörténész Odile Biec, aki
2000-ig az Espace de l’Art Concret igazgatója volt. Ezen a munkahelyen is folytatja
színvonalas művészetszervezői, kritikusi munkásságát. Továbbra is szem előtt tartja
a geometrikus művészet fontosságát, és bátor, izgalmas kiállításokkal, előadásokkal, konferenciákkal, pedagógiai munkával minőségi kulturális küldetést valósít meg.
Nos, kedves bevásárlóközpont építő magyar nagyvállalkozók, Önökön a sor, hogy
kulturális, művészeti érdeklődéssel és tenni vágyással megáldott feleségükkel együttműködve, Magyarországon is megteremtsék a kulináris élvezet és a kulturális éhség
kielégítésének ilyetén formáját.
(MADI art periodical No 9, 2006-2007.)

supreMADIsm 2006
Drasztvujtye! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntöm önöket ezen a számunkra oly jeles napon, amelyen megnyithatom a több éve készülődő nemzetközi
„szupreMADIzmus” fesztivál első kiállítását és egyben magát a fesztivált, itt Moszkvában, a Magyar Kulturális Intézetben. Kassák Lajos szavai: „Romboljatok, hogy
építhessetek” különös aktualitással bírnak jelen pillanatban ezen épület falai között.
Sok szó esik majd a következő napokban a MADI-ról, a konstruktivizmus mestereiről és Malevicsről, elöljáróban szeretném összefoglalni azt az alapelvet, amelynek
nyomán Saxon Szász Jánossal megálmodtuk ezt a nagyszabású művészeti eseményt.
A „supreMADIsm” szókombináció Saxontól ered, akiben „lappangó elemként” alkotó éveinek kezdetétől jelen van a szuprematizmus szellemisége, és a kilencvenes
években azonos elnevezésű festmény-objekteket is készített.
A mi olvasatunkban a geometrikus művészet jelenlegi története a XX. század elejétől, a szuprematizmustól, a kortárs geometrikus művészeti mozgalomig, a MADI-ig
ível. A szupreMADIsmus fesztivál gondolatiságát éppen az adta, hogy visszavezessük a lassan klasszicizálódott geometrikus irányzatokat a geometrikus művészet bölcsőjéig, Moszkváig – „…csak az emlékezés van abban a helyzetben, hogy megragadhatóvá tegye számunkra egy történés értelmét és mélységét, mert szükségünk van bizonyos nézőpontra és bizonyos távolságvételre, hogy kibetűzzük a nekünk szóló üzenetet.” − írja Henri Boulad egyiptomi jezsuita szerzetes, teológus.
Igen, az emlékezés révén a MÚLT a jelen szívébe ér, jelen van a MA-ban – a JÖVŐ
sejtjei pedig a jelenből sarjadnak tovább. A „supreMADIsm” művészeti fesztivállal
ezt a szellemi folyamatot kívánjuk végigjárni, megörökíteni és a művészettörténet részévé tenni. Igen, Hölgyeim és Uraim, a fesztivál során önök részesei lesznek annak
a ritka művészettörténeti pillanatnak, ahogy a XX. század geometrikus művészeti
irányzatai illetve mozgalmai térben és időben, egy pontban koncentrálódnak.
A szuprematizmus 1913-ban született, abban az évben, amelyben Carmelo Arden
Quin uruguay-i képzőművész, költő, teoretikus is, aki 33 évvel később, 1946-ban,
kortársaival együtt létrehozta Buenos Airesben a MADI-t. Tehát Arden Quin − aki
jó egészségnek örvend, s alkot Párizsban − és a szuprematizmus 93 évesek, míg a
MADI idén ünnepli 60. születésnapját. A MADI mozaikszó jelentése: Mozgás–
Absztrakció–Dimenzió–Invenció.
„A nyilvánosság (a társadalom) mind a mai napig meg van győződve arról, hogy ha
a művészet feladja a forrón szeretett valóság másolását, akkor azzal vége is; azután
pedig rémülten látják, hogyan terjed mindinkább a tiszta érzet – az absztrakció –
gyűlölt eleme”– írta K. Malevics 1913-ban. Hiába telt el a fenti idézet óta 93 év,
hiába zajlottak le, kerültek múzeumokba a geometrikus elemekekkel építkező izmusok, hiába a mindennapjainkat, élettereinket alkotó, alakító modern építészet
(amelyről egy fontos kiállítást láthattunk a napokban, a moszkvai Építészeti Múzeumban és a Stella Galériában), hiába az étert kitöltő cybertér, úgy tűnik az emberi
lélek számára még ma is idegen ez az úgymond „mesterséges világ”. Pedig nem csak
az emberi biofizikum, hanem az emberi értelem, a szellem és annak minden produktuma is, a természet, az Univerzum része. A művészet nem fejeződik be az „életforrásból” eredeztetett mimikrik, reprodukciók, illusztrációk és illúziók világánál, a
húsfestészetnél. A geometria világában nincs helye a mellé- és rábeszélésnek. A geometrikus művészet egzakt, az absztrakt gondolkodás hívta életre. A geometrikus
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absztrakcióból kisarjadó MADI szem előtt tartja az alaptörvényeket, és akárcsak a
természet, teljességre törekszik. Mozgalmas, mozgó sík- és térkonstrukcióival kibillenti megszokott gesztusaiból fizikai világunkat, geometrikus nyelvezetével
Absztrakt világot épít, az ész, a tiszta érzet szubsztanciájának világát, míg szellemi
axonjainkat a végtelen Dimenziók, mikro- és makrovilágok letapogatására készteti,
ugyanakkor Invenciózus, játékos szín- és formakapcsolódásaival hat az érzelmeinkre, jókedvre derít. A MADI a geometrián belül az öröm művészete.
Magyarországon a kilencvenes évek elején könnyen táptalajra lelt a MADI szellemisége, hiszen a konstruktív, geometrikus irányzatok erős gyökerekbe kapaszkodnak. Gondoljunk Moholy-Nagy és Péri László mellett Nicolas Schöffer, Victor
Vasarely vagy Huszár Vilmos munkásságára, és mindenekelőtt a bécsi emigrációból
hazatért, és élete végéig Magyarországon alkotó Kassák Lajosra, aki már 1921-ben
létrehozta − a MADI esztétikájához is oly közel álló − képarchitektúra műfaját.
Jelenleg 15 ország több mint 100 művésze tartozik a budapesti székhelyű Mobil
MADI Múzeumhoz, amely 200 szobrával és festményével, és ugyanannyi grafikájával jelenleg a világ legnagyobb MADI gyűjteménye. A még végleges otthonra (vagyis zárt múzeumi térre) nem talált „Mobil MADI Múzeum” anyagából a környező
országokban folyamatosan szervezünk bemutatkozó kiállításokat, nagyszabású fesztiválokat. Ezek közül megemlíteném: az 1998-ban Győrben megrendezett EUROMADI Fesztivált, amelyen Kassák MA című lapjának mintegy utódaként megjelent
a MADI nemzetközi folyóirat első lapszáma, amelyet azóta hét újabb követett. Az
utolsó, a nyolcadik foglalkozik a moszkvai fesztivál eseményeivel.
2002-ben „KASSÁK és a MADI ma” címmel a helyi művészettörténeti tényekre
épülő nemzetközi művészeti fesztivált, kiállításokat és konferenciát rendeztünk Pozsonyban, Érsekújvárott, Budapesten és Párizsban. Legutóbbi eseményként pedig a
Párizs-Győr-Pozsony vonalon végiggördülő mobil tematikus kiállítássorozatot.
A Mobil MADI Múzeum rendezvényei mellett a világ különböző pontjain is újra- és
újra egymásra találnak a MADI-művészek, kiállítások, konferenciák, fesztiválok
nyílnak Párizsban, Madridban, Budapesten, Milánóban, Nápolyban…, az utóbbi
években pedig múzeumot avattak Gallarátán (I), La Platán (Ar), Dallasban (USA) és
Sobralban (Br). Mindez azt jelzi, hogy a MADI nem hazudtolja meg önmagát, nagy
a mozgásigénye – nem egy lezárt művészettörténeti kategória, hanem felszabadult,
vidámsággal, játékossággal, szellemességgel és szellemiséggel telített élő valóság.
Az itt látható nemzetközi grafikai bemutató és dokumentációs tárlat mintegy „entrée”-ként szolgál a fesztivál további, sokszínű művészeti történéseihez. Azt az ívet
kívánja felmutatni, ahogyan a művészet útja a korai konstruktivizmustól, a MADI
elődein, Moholy-Nagy Lászlón, Péri Lászlón, Kassák Lajoson keresztül a kortárs
MADI-alkotókig, és a Fajó János festőművész által vezetett szerencsi nyári szabadiskola fiatal tehetségeikig vezet. A dokumentációs tárlaton ízelítőt kaphatunk, a
MADI-mozgalom több mint fél évszázados történetének főbb mozzanataiból, egyegy kiadvány, plakát, meghívó, film, folyóirat formájában.
Ezennel ezt a kiállítást és a fesztivált megnyitom, és hívom önöket a hét további eseményeire, a Modern Művészeti Múzeumba, az NCCA-ba és Nemcsinovkába, Malevics sírjeléhez. Köszönöm a figyelmüket, érezzék jól magukat, mert szuper a
MADI!
(Elhangzott 2006. májusában, a moszkvai supreMADIsm fesztivál megnyitóján.)
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MADI−MONOKRÓM
MADI (Mozgás−Absztrakció−Dimenezió−Inevenció)
Mint a MADI nemzetközi művészeti gyűjtemény egyik létrehozója, és a geometrikus művészet elkötelezett híve, honnan is indíthatnám megnyitó beszédemet, ha nem
a geometrikus művészet alapvetései felől. Hosszú évek óta olyan alkotókkal foglalkozom, olyan művészeti irányzatokra fókuszálok, akik, amelyek ma is kutatják a
geometriában a mindenség alapelemeit, mert meggyőződésük, hogy ott van a lelőhely. Gottfried Honegger svájci konkrét szobrász szerint: „Amikor Isten úgy döntött,
hogy megteremti a világot, szükségszerű volt hogy előbb megalkossa a geometriát,
mert nélküle nem tudta volna létrehozni a világot”.
A monokróm festészet intellektuális, időnként a sznobizmus határát súroló megközelítése helyett, álljon itt Arden Quin a művészet mibenlétére és jelen esetben a monokróm művészetre vonatkoztatható virághasonlata:
„Mit jelent egy szál virág? Mit ábrázol, mit szimbolizál? Semmit, egyszerűen van.
És ez csoda. Hogy ez a csoda miből áll össze, ha felbontjuk? A formából? A színből?
Az illatból? Titok”, amelynek megfejtése, teszem, hozzá már én, mindenki egyéni érzékenységétől, „fordító adottságától függ”, s amelyet nem muszáj feltétlenül szavakba önteni. Olyan is van, hogy a titok egy-egy művön keresztül mindennemű
hókuszpók nélkül, egyszerűen csak hat.
A klasszikus monokróm (egyszínű) festészet nélkülözi a formákat, egy-egy színnel
s árnyalataival, a fénnyel, az ecsetvonások és a felület dinamikájával, ritmusával
dolgozik. Ez az irányzat a XX. századi klasszikus avantgárdban gyökerezik, de sokat
merít az 1945 utáni latin-amerikai, észak-amerikai és európai absztrakt művészet jelenségeiből éppúgy, mint a művészeti és filozófiai színelméletekből (Platon, Aquinói Szent Tamás, Goethe, Johannes Itten). Koronként és kultúránként sokféle jelentés
kapcsolódik a különféle színekhez, amelyek némelykor állandó tartalmak hordozói,
máskor egy adott környezetben változtatják jelentésüket.
A mozgalom egyik legjelentősebb (nekem legszeretettebb) tagja Yves Klein francia
művész volt, az ő nevéhez fűződik a MONOKRÓMIA (egyszínűség) fogalma: egyetlen színnel, az általa kikísérletezett, s ma már az ő nevét viselő Klein-kékkel festett.
Yves Klein Nizzában nőtt fel, sokat úszott a tengerben, vagy ha nem is úszott, a hátára feküdt és lebegett a víz felszínén, fölötte a kék ég végtelenje, amelyet jó esetben nem zavartak meg az innen-onnan érkező bárányfelhők. A klasszikus monokróm
festészet lényegét, véleményem szerint Yves Klein művészete jellemzi a legérzékelhetőbben. A vízen lebegő ember párbeszéde az ég végtelen kékjével… szem és
végtelen, az esendő ember és a nagy titok, Isten kapcsolata az ővé.
A MADI-monokróm kiállításon megjelenő képek egy része valóban monokróm, más
része vizsgálatának tárgya a színen túl a mű struktúrája, a képhordozó felülete, szerkezete, anyaga, az alkotás gesztusa. A MMM anyagából ily módon válogatott 24 alkotó munkája kerül itt bemutatásra.
A válogatás a kurátor, jelen esetben az én döntésem nyomán jött létre, amivel egyben jelzem is, én vagyok a felelős, néhány nem tisztán monokróm − de intuícióim
szerint monokróm érzetű – mű beválogatására. Gondolok itt Arden Quin szürkekékes, a venezuelai Ugarte kék-ezüst-fekete árnyalatú, és a japán Mitsouko Mori fekete-szürke-fehér ívű objektjeire.
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Mindhárom esetben az egy színt megtöri egy-egy határ- vagy távolabbi szín jelenléte, de érzetében az alkotások a monokróm művészet lényegét, ívét közvetítik.
Az itt felsorakozó egyszínű alkotások, egymástól függetlenül, mégis egységesen
érintik a fehér, sárga, barna, kék, lila, piros színskálát, az apokaliptikus feketétől a
vakító fehérig. A keret nélküli objektek szabadon lépnek kapcsolatba a kiállítási tér
falaival, és nyúlnak tovább a környezetig, indulnak el az emberi lélek és szellem útjain, a világmindenség felé.
MTA−MADI Galéria: Piotr Iwicki (Pl), Haász István (H), Mitsouko Mori (J), Roland
De Jong Orlando (Nl), Antonia Lambelé (B), Marika Száraz (B), Eduard Antal (Sk),
Carmelo Arden Quin (Rou), Ira Bernardini (I), Franco Cortese (I), Gilbert Decock
(B), Joan Carlos Galváo (Br), Joël Froment (F), Herczegh László (H), Horváth Anna
(H), Gino Luggi (I), Marek Radke (Pl), Giovanni Morello (I), Giuseppe Minoretti (I),
Louis Mille (V), Giuseppe Rosa (I), Saxon Szász János (H), Didier Stephant (F),
René Ugarte (V), André Van Lier (Nl), Dai (H).
(Elhangzott 2006. november 17-én Győrben, az MTA-MADI Galériában; Megjelent
a MADI art periodical No 9. számában.)

STRUKTÚRA NÉLKÜL A VILÁG ÖSSZEOMLIK
A SZÍN, MAGA AZ ÉLET!
A hetvenötödik évébe lépő Jean Branchet közgazdász, multinacionalista cégek pénzügyi szakembere, galériavezető, műgyűjtő és képzőművész egyszemélyben. Szerencsére személyiségjegyei képessé tették arra, hogy életének eltérő aktivitásait
harmonikus egységbe rendezze. A nemzetközi pénzügy precíz, szigorú, logikusan
gondolkodó, tárgyalóképes egyéniséget követelt, aki a világ legkülönbözőbb országaiba utazott, hogy képviselje az adott cég érdekeit.
Ugyanakkor Branchet az utazás során képződő szabadidejét érdeklődési körének,
intellektuális hajlamának megfelelően a kultúra feltérképezésére, a művészet, irodalom, zene, költészet megismerésére és egyéni képességének, képzőművészeti érzékenységének kifejezésére fordította.
Legtöbb műve ezeken az utakon, a repülőn, vonaton, szállodában papírra vetett apró
rajzocskák nyomán született. A hely szelleme, az adott vidék jellege hívja életre e kis
vázlatokat, mindennemű prekoncepció nélkül. Az érés időszaka után a művész eldönti, mely rajzok válnak a születő festmény részévé. A komponálás során feltérképezi a részegységek törvényszerűségeit, a lehetséges és szerves kapcsolódási pontokat, majd megszerkeszti a művet. A kikristályosodott kompozícióval egy ideig még
barátkozik, majd, ha teljesen magáénak érzi, felrajzolja a vászonra vagy más választott felületre. A befejezett képkompozíció felöltöztetése, felhangolása az utolsó
etap. Ahogy például Bach egy-egy műve több hangszer által kel életre, úgy öltözteti
fel, szólaltatja meg a kompozíciót a szín, a művész döntése nyomán vászonra kerülő
piros, kék, lila, fehér, esetleg szürke tónus.
„Struktúra nélkül a világ összeomlik, de a szín maga az élet” − vallja az alkotó. A színes felületeket szigorú fekete vonalak határolják, a kezdeti rajzocskák erős, érett evidenciák formájában köszönnek vissza. A variációk elkészítésében és a színek
kiválasztásában egy ideje segítségére van a számítógép. A szobrok és reliefek hasonló metódussal jönnek létre.
Branchet geometriája mindig térérzetű. A különböző síkok egy felületen viszonyba
hozhatók, egymást részben eltakarják, egymásra illesztődnek, átfolynak egymáson,
felület-játékot folytatnak egymással. A terek így mozgásba lendülnek, határtalanná
teszik a frontális perspektívát, és a színek elmozdulásával egyfajta keleti perspektíva
jelenik meg.
A festményeknek, szobroknak és reliefeknek a művész gondosan választ olyan nevet,
ami a saját realitásuk hordozója. Néhány esetben tisztán invenció nyomán keresztel,
máskor annak a helynek a nevét adja, ahol a vázlat megszületett: Samarcande, Khiva,
Hong-Kong, Shantou, Brained, Grenoble, Tronoën, Praha… Megint máskor csillagképektől kölcsönöz, vagy az elmúlt századok nagy felfedezéseitől, nem utolsó
sorban a görög mitológiától, amelynek nagy rajongója. Szereti az Olimpuszt benépesítő isteneket és istennőket, a mítoszokat, amelyek az ókori civilizációban születtek, a kultúra bölcsőjébe ágyazódtak.
Olvasmányai alapján felállítja a kiválasztott személyiségek listáját, és a művek elnevezésekor birtokba veszi őket: Maât, Leman, Mordagon, Skadhi, Kohar, Sénegore, Bélargusal, Nao, Florinale, Homéops, Naoned, Daphnée, Memphis, Ségeste,
Xyléor láthatók ezen a tárlaton.
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Jean Branchet 1934. november 14-én született Lons-le-Saunier-ben (F). Nantes-ban
él és dolgozik. Családja 1939-ben Toulouse-ban telepedett le, ebben a városban töltötte gyermekéveit és érte el a felnőtt kort. Műszaki középiskolában tanult. Első festészeti lépéseit egy Franciaországba menekült spanyol művész tanácsai nyomán tette
meg. 1953-ban érkezett Párizsba, ahol a Távközlési Iskolában folytatta műszaki tanulmányait, majd a Sorbonne Jogi és Közgazdaságtudományi Egyetemén szerzett
diplomát. A kortárs művészetet a párizsi Salon-kiállításokon fedezte fel, különösen
a Réalités Nouvelles rendezvényei hatottak rá. Szorgalmasan látogatta a Louvre Múzeumot és a Nemzeti Modern Művészeti Múzeumot, valamint a Saint-Germain negyed galériáit. Több éven át gyakorolt klasszikus gitáron. Mellékesen mintázási
kurzuson vett részt a Grande Chaumire Akadémián.
A közgazdász, multinacionalista társaságok pénzügyi és szervezési szakembere, párhuzamosan egyéni képzőművészeti pályán haladt, amely a hetvenes évek elejétől
határozottan irányt vett a konstruktivista irányzat felé. Az egyéni utazások és a munkaköri alkalmak lehetőséget adtak számtalan külföldi múzeum meglátogatására. Feleségével életre keltették, és 1975–2000 között működtették a Galerie Convergence
de Nantes kortárs képzőművészeti galériát, amely széles körű lehetőséget nyújtott a
II. Világháború után feltűnt jelentős művészeti mozgalmak és a hozzájuk kapcsolódó művészek bemutatására.
1992 óta állít ki rendszeresen, elsősorban a nemzetközi MADI-mozgalom megnyilvánulási keretein belül.
(Elhangzott 2007. január 19-én Győrben, az MTA−MADI Galériában; Megjelent a
MADI art periodical No 9. számában.)

A MADI ÉS KASSÁK
MADI − A szabad geometria áramlása
A MADI (Mozgás−Absztrakció−Dimenzió−Invenció) az absztrakt-geometrikus
irányzatok formai szabadságát hirdető ága, 1946-ban indult Buenos Airesben, Carmelo ARDEN QUIN uruguay-i származású képzőművész és társai, Martin Blaszko,
Rhod Rotfuss, Gyula Kosice és mások kezdeményezésével. Arden Quin 1948-ban áttelepült Párizsba, és ezennel kezdetét vette a MADI európai pályafutása.
A MADI a panta rhei alapeszméjét hirdeti, az életet jellemző mozgást kívánja megragadni egyszerű színekkel és elemekkel, poligonális síkstruktúrákkal, a keret és a
környezet festménybe emelésével, a szobrok üres tereivel, lebontott formáival. Nem
áll meg a klasszikus téglalap alapnál, a plasztika statikusságánál, a tömeg zártságánál. Leszámol a kint és a bent merev szétválasztásával, elutasít mindenfajta behatárolást és behatárolódást.
Malevics, Tatlin, Rodcsenko, El Liszickij, Mondrian, Van Doesburg, Kassák, Moholy-Nagy, Péri… az avantgárd óriásai, a konstruktivizmus mesterei. Művészek, akik
a történelem egy szeletében, társadalmi és egyéni sorscsapdában, isteni talentummal
megáldva felépítették a Konstruktivizmus Tornyát. Ésszel, szívvel és invencióval,
minden jó felé igyekvőnek szánva. A Torony azóta is áll, látogatottsága folyamatos.
Befogadó és alkotó egyéni kvalitásának megfelelően vesz magának a felhalmozott
művészetkincsekből. Van aki csak bekukkant és elemel egy-két tégladarabot, de a
nyomkövetők itt is élnek. Ők a kortárskonstruktőrök: konkrét művészek, MADI művészek, neo-geósok. Ők azok, akikben lappangó elemként tovább él Malevics szuprematizmusa, akik tovább kutatják a geometriában a mindenség alapelemeit, mert
meggyőződésük, hogy ott van a lelőhely. Gottfried Honegger svájci konkrét szobrász
szerint: „Amikor Istennek az az ötlete támadt, hogy megteremti a világot, szükségszerű volt hogy előbb megteremtse a geometriát, mert nélküle nem tudta volna létrehozni a világot”. Carmelo Arden Quin, a MADI-mozgalom alapítója hasonló
egyértelműséggel vallja: „Geometria nélkül nem lehet élni: geometrikus a Földünk,
a Nap, amely körül forog, a bolygók pályája, az ágy, amiben alszunk, az asztal, amin
eszünk, a tányérok, amelyeken az étel van, mind–mind geometrikus formák. A legcsodálatosabb szerv, amely nélkül nem jöhetett volna létre a mi civilizációnk: a szem,
geometrikus forma, de egyben MADI objekt is, telve mozgással, dinamizmussal.”
Én is itt élek, velük. A falakon és minden talpalatnyi helyen geometrikus festmények, koplanálok, mozgó térobjektek. Az uruguay-i Arden Quin és Bolívar, a francia Branchet és Froment, az olasz Presta és Zangara, a belga Faucon és Lambelé, a
szlovák Hulík és Drugda, a magyar Fajó és Saxon… munkái. Egy kis csokorra való
a nemzetközi MADI művészek mű-folyamából.
Hogy utat nyissanak a végtelennek, a madisok lebontották a műveket határoló kereteket, kibújtak a négyszög szorításából, a derékszög és a három alapszín doktrínájából. Játékos formákkal, színes többszögű alakzatokkal kergetőznek, és közben
továbbra is hisznek az elődök által megálmodott emberibb jövőben.
Carmelo Arden Quin a művészet mibenlét egy virághasonlattal fejezi ki: „Mit jelent egy szál virág? Mit ábrázol, mit szimbolizál? Semmit, egyszerűen van. És ez
csoda. Hogy ez a csoda miből áll össze, ha felbontjuk? A formából? A színből? Az
illatból? És mit jelent a forma, az illat, a szín? Önmagán kívül semmi mást. Ugyanez
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érvényes a geometrikus művészetre is, ami szintén önmagáért van. Az, ami.”
Kassák Lajos 1922-ben a Képarchitektúra című írásában, lényegében szinte szóról
szóra ugyanazt fogalmazta meg: „A képarchitektúra nem hasonlít semmire, nem
mesél el semmit és nem kezdődik el sehol és nem végződik be sehol. Egyszerűen
van.” A térbe kilépés szándékának jeleként értelmezhetjük a képarchitektúrákon
megjelenő vörös, fekete és szürke téglalapok világos mélységbeli elkülönülését is.
Mint a szellemi óriások általában, így Kassák sem „csak” egyéni művészeti pályát
épített: a költő-képzőművész, tipográfus, művészetszervező, lapkiadó és teoretikus
is volt egy személyben. A Képarchitektúrában pedig megfogalmazta azt a valós
igényt, hogy a képkonstrukciónak el kell rugaszkodnia a síkból, s be kell lépnie a reális térbe, mondván: „A képarchitektúra igazából nem is a szobában akar elhelyezkedni. A képarchitektúra maga a szoba akar lenni, maga a ház akar lenni, sőt a te
legszemélyesebb életed akar lenni”.
A képzőművészet Einsteinje, Carmelo Arden Quin is költő, teoretikus, képzőművész, művészetszervező egyszemélyben: „Azt gondolom, az emberben működik egy
kollektív program és egy individualista program, tehát együtt kell csinálni a mozgalmat és az egyéni művészetet”.
Ahogy Kassák idejében a művészeti konstrukció, mint alap kilépett a tárgy és környezetkultúra, építészet és tipográfia világába, amely a XX. század meghatározó jellemzőjévé vált, „a művészet átformál bennünket, mi képesekké válunk környezetünk
átformálására. S mint ahogy ez eddig is így volt − a mai világkavarodásban is a művészet érkezett legközelebb a ponthoz, ahonnan az új világkép fog kialakulni”. Úgy
a MADI sem „csak” műalkotások, képobjektek megteremtésére törekszik, hanem
azonos szemléletű tárgy- és környezetkultúrát is épít, látható ez a kiadványokban, az
építészeti elképzelésekben és a környezetalakításaiban is, például Maubeugben, a
belga határ mellett fekvő francia kisváros parkjaiban minden évben kétszer MADIformában nyílnak a virágágyások.
Arden Quin szerint a MADI-t – éppúgy mint a konkrét művészetet – az impresszionizmus, a kubizmus, a fauvizmus, a futurizmus, a dada, a szürrealizmus, az orosz
szuprematizmus és a konstruktivizmus együttesen formálta – ezen művészeti mozgalmak, stílusok örökségét viszi tovább. Ha analizáljuk ezeket a művészeti mozgalmakat láthatjuk, hogy mindegyik egy-egy koncepció mentén haladt: a fauvizmus az
első a közvetlen természeti látványtól való elszakadásban; a kubizmus a látvány szilárd vázát keresve mértani formákká – háromszögekké, négyszögekké, körcikkekké
– bontotta fel a képi motívumokat; a gyorsaság, a dinamizmus, a mozgás koncepciója a futurizmusé, mondhatjuk, az első mobilt a futuristák készítették; a dadáé a provokáció, a tagadás, de az abszurd is, a szabadversek, amelyek megalapozták a szürrealizmus álom-automatizmusát; a tárgynélküli világ a szuprematizmussal érkezett
meg, és a konstruktivizmus kibontakozásához vezetett, természetesen minden az
impresszionistákkal kezdődött, az impresszionizmus vetett véget az akadémizmusnak, nyitotta meg a művészetet a tér felé, hozta el a szabadság levegőjét.

a dimenzióváltás hiányzott a képzőművészetből, ezért kellett létrejönnie a MADIformának: hogy a festészet felületét, amely évszázadokon át be volt zárva a keretbe,
a derékszögbe, kiszabadítsa onnan.
Ami a különféle országokból származó művészek roppant változatos társaságát öszszefogja, nem más, mint az a vágy, hogy a MADI égisze alatt közösen állítsanak ki,
az alkotói szabadság bizonyos alapelveihez tartsák magukat, ennek szellemében találkozzanak, és abban a szolidáris lelkületben szervezzenek közös tevékenységeket.
Érdekes megfigyelni a különféle országok közötti jelentékeny eltéréseket. Franciaország, bizonyos történelmi és politikai okok miatt mindig is nagyszámú konstruktív művésszel számolhatott. Életük bizonyos szakaszában szinte valamennyien
megfordultak Párizsban: Malevicstől Mondriánig, Vantongerlótól Van Doesburgig.
Ugyanakkor jó néhány francia művész is dolgozott ebben a tendenciában: Hélion,
Herbin, Gorin… és mások. A francia MADI művészek általában nagyobb koherenciára és szigorra törekednek, és alkotásaikban felismerhető a kubizmusból származó
analitikus logika, valamint a színek összefüggéseinek felfejtésére irányuló szándék.
Az olaszok a futurista hagyományokra építenek, több olasz MADI művésznél megfigyelhető az erővonalak használata, ahogy a madi-objektek telve dinamizmussal,
bizonyos teátrális játékossággal minden irányban a végtelenbe törnek. Ugyanakkor
jellemző a fantázia, a színek és formák gazdagsága.
Az észak-amerikaiak a formák burjánzásában és látványosságában élik ki magukat,
egyfajta MADI-barokk stílus jellemzi őket, míg az alapító dél-amerikaiak az indián
kultúrában gyökerező, színes, invenciózus megoldásokat alkalmazzák.
A magyarok büszkén vallják, hogy az 1916-ban először megjelent és a napjainkra is
kiható MA folyóirat által képviselt konstruktív művészet örökösei, s olyan kiemelkedő személyiségek utódai, mint Kassák Lajos (a MA alapítója és szerkesztője), Moholy-Nagy László és Péri László, s magukat tekintik legalkalmasabbnak arra, hogy
e három alkotó nagyon személyes és roppant fontos munkásságát folytassák.
Bár a háborús évek, majd a művészetben egyeduralkodóvá vált szocialista realizmus hosszú ideig Magyarországon is elnyomta a geometrikus irányzatokat, ám a
hatvanas években színre lépő második generációs avantgárd művészek (Bak Imre,
Fajó János, Keserű Ilona, Csiky Tibor, Harasztÿ István…), tudatosan nyúltak vissza
ehhez az örökséghez és szervesen építkeztek rá. Fajó János a hetvenes évektől konstruktív szellemiségű alkotóműhelyt (Pesti Műhely) szervezett, kiállítótermet (J. Galéria) vezetett, és ma is működő nyári szabadiskolát visz.

Ezek nagyszerű tények, ugyanakkor sehol nem találkozunk a poligonalitás problematikájával. Mintha az elődök nem ismerték volna, vagy nem akarták volna felismerni, bár a szó, mint matematikai, mértani fogalom köztudott volt, sőt kompozíciós
elemként egy-egy négyzet felületén meg is jelent. Vajon a konstruktív, konkrét művészek általában miért ragaszkodtak a derékszög alkalmazásához, miért ragaszkodtak a négyzethez, téglalaphoz, amely keretbe zárta őket? Miért nem választották a
háromszöget, az ötszöget, hétszöget, amelyek képesek megnyílni a végtelen felé. Ez

Saxon és én a kilencvenes évek elején Párizsban találkoztunk először a madisokkal
és Arden Quinnel személyesen. A MADI szellemisége rögtön megragadott bennünket, és elhatároztuk, hogy megismertetjük a kortárs magyar konstruktív, geometrikus
művészeket is az „interMADI”-val. A műterem-látogatások során nem volt nehéz a
kereteket szétrobbantó formázott festményekre, mobil szobrokra, plexiből készült,
fénnyel és üres terekkel operáló geometrikus alkotásokra bukkanni. A hetvenes évekig visszanyúló válogatásból először 1993-ban, a Győri Műcsarnokban, majd Budapesten a Kassák Múzeumban rendeztünk kiállításokat. A magyarországi MADI történések egyik legfontosabb eseménye a ’95 júniusában − Moholy-Nagy születésének
100. évfordulójára − Győrött megrendezett Nemzetközi MADI Fesztivál volt: a
MADI szellemiségének megfelelően, a képzőművészeti kiállítás mellett Reményi Attila zeneszerző MADI kompozíciójának ősbemutatóját hallhattuk, a Győri Ütőegyüttes előadásában; volt csoportos MADI-poetika, sárkánykészítés, tűzijáték,
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hajóról útnak indított palackposta, dokumentációs tárlat, konferencia. A nagyszabású
eseményt megtisztelte jelenlétével több külföldi művész között Arden Quin is.
A Fesztivál után a világ különböző országaiból származó alkotók felajánlották műveiket egy magyarországi székhelyű, nemzetközi MADI múzeum megalapítására. A
folyamatosan bővülő, grafikákkal együtt ötszáz darabból álló gyűjteményt a Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány gondozza.
A még végleges otthonra nem talált „Mobil MADI Múzeum“ anyagából az ország
különböző városaiban és a környező országokban folyamatosan szervezünk bemutatkozó kiállításokat. Ilyen volt az 1998. szeptember 11. − október 18. között a győri
Esterházy palotában megrendezésre kerülő EURO−MADI Fesztivál, amelyen a képzőművészeti bemutató mellett megjelent a MADI art periodical első és második
száma (a MA után a MADI); a magyarországi csoport által kiadott 10 lapos szitamappa, de volt sajtótájékoztató, MADI-aukció és bemutatásra került Harasztÿ István
mobil szobra bevonásával a Győri Balett növendékeinek MADI előadása is.
Célunk a MADI térségünkben való megismertetése, ezért 2002-ben „KASSÁK és a
MADI ma” címmel a helyi művészettörténeti tényekre épülő nemzetközi művészeti
fesztivált, kiállításokat és konferenciát rendeztünk Pozsonyban, Érsekújváron és Budapesten, összesen öt helyszínen. Ez alkalommal került sor Sáry László kortárs zeneszerző „Hommage á Kassák” című kompozíciójának ősbemutatójára. A fesztivált
egy évvel később Párizsban is megrendeztük, a „KASSÁK és MADI” CD-bemutatóval egybekötve.
Legutóbbi eseményként megemlíthetjük még a Párizs−Győr−Bratislava vonalon végiggördülő „mobil” tematikus kiállítás-sorozatot, illetve a 2006-os moszkvai „supreMADIsm” Fesztivált. A geometrikus művészet története a XX. század elejétől, a
szuprematizmustól, a kortárs geometrikus művészeti mozgalomig, a MADI-ig ível.
A supreMADIsm Fesztivál gondolatiságát éppen az adta, hogy visszavezessük a lassan klasszicizálódott geometrikus irányzatokat a geometrikus művészet bölcsőjéig,
Moszkváig. A Fesztiválnak, túl azon, hogy leróttuk tiszteletünket az orosz konstruktivizmus mesterei előtt, legfőbb célja a kulturális cserekapcsolatok további erősítése, konkrétan orosz képzőművészek meghívása a magyarországi Mobil MADI
Múzeum közgyűjteményébe és a nemzetközi MADI mozgalomba, amely 2006-ban
ünnepelte működésének 60. évfordulóját.
A világ különböző pontjain újra és újra kiállítások, konferenciák, fesztiválok nyílnak
Párizsban, Madridban, Budapesten, Milánóban, Nápolyban és Moszkvában… – az
utóbbi években pedig múzeumok Gallarátán (I), La Platán (Ar), Dallasban (USA) és
Sobralban (Br). Mindez azt jelzi, hogy a MADI nem hazudtolja meg önmagát, nagy
a mozgásigénye – nem egy lezárt művészettörténeti kategória, hanem felszabadult,
vidámsággal, játékossággal, szellemességgel és szellemiséggel telített élő valóság.

MORZSÁK ÉS CÖLÖPÖK
Ki hozza át a művészetet a túlsó partról?
(Szerkesztői üzenet)
A „MADI art periodical” nemzetközi igénnyel fellépő művészeti folyóirat, jelen lapszámmal pénzügyi okokból, támogatás híján megszűnik, és ezzel az avantgárd örök
mezejére lép.
Eddigi életben tartását az NKA – két évvel korábban még megítélt – fillérmorzsái,
a MADI művészek és érdeklődők lapvásárlásai, papírnyersanyag támogatások, a
szerzők, szerkesztők ingyenes munkavégzése és elsősorban Saxon Szász János művészi tehetségének a köz szolgálatába állítása tették lehetővé.
A MADI art periodical megszületését, létét senki nem kérte, nem akarta, nem igényelte. A szerkesztők Kassák Lajos és általában a magyar konstruktivista elődök
iránti tiszteletből hozták létre, az ő szellemi, művészeti örökségüket vitték tovább.
A MADI art periodical a geometrikus művészeten belül, a nemzetközi MADI mozgalom szerteágazó történéseinek orgánuma is volt. A szerkesztők megkísérelték öszszefogni – az ugyancsak jelentős művészettörténeti múltra visszatekintő – MADI
napjainkban is aktív életének, világeseményeinek főbb mozzanatait.
Kutatták (és meg is találták) a magyar geometrikus hagyaték és a nemzetközi MADI
összefüggéseit, bemutatták a művészeti mozgalom létrejöttének körülményeit, izgalmas történelmi helyzetképben tárva fel az 1940-es évek Buenos-Aires-i valóságát, és az ebben a súlyos történelmi helyzetben aktivizálódó fiatal, újító szellemű
művészek vállalását. Bemutatták a MADI alapítóinak legmeghatározóbb egyéniségét, Carmelo Arden Quin-t, aki az életét igaz emberként, kockáztató, nonkonformista művészként élte le, éli mind a mai napig. 94 évesen tervezi a jövőt, és jelenleg
is azért dolgozik, hogy szebbé formálja a világot.
A 2006-os év nemzetközi művészeti életének egyik legfontosabb eseménye a moszkvai „supreMADIsm” fesztivál volt, amelyről – ellentétben a nemzetközivel – a hazai
szaksajtó szokásához híven említést sem tett. Ezzel együtt, és ettől függetlenül az ott
szerzett tudás, tapasztalat, tanulság szükségszerűen beleívódik a művészettörténet
lapjaiba, a fesztivál résztvevőit pedig a közös élmények testvéri szálakkal kötik össze
szerte a világban. Hiszen felejthetetlen volt a szinte fizikai kézfogás a múlt század
húszas éveinek avantgárd művészeivel Maleviccsel, Rodcsenkóval, Tatlinnal, El Liszickíjjel…

EPILÓGUS: A konferenciával egyidőben jelent meg a MADI art periodical utolsó
No 9. lapszáma.

A MADI szerkesztői optimista vállalásukkal a múltban gyökerező jövőt látták maguk
előtt, miközben hittek az objektivitásban. A sznobság kényelmes hídján való átkelésre azonban nem nyílt lehetőségük. Ezért az elődök nyomán haladva, a maguk által
lerakott cölöpökön egyensúlyozva igyekeztek, s igyekeznek ma is áthozni a művészetet a túlsó partról...

(Elhangzott a Kassák Kód Szimpóziumon, Érsekújváron 2007. március 22−24-én;
Megjelent a szimpózium azonos elnevezésű katalógusában, 2008-ban: ISBN 978−80
−969879−1−7; Ezt követően a Magyar Műhely No 143. számában.)

A MADI szerkesztői, cselekedeteik által a Kultúra mezítlábas nagykövetei. Dárdai
és Saxon avantgárd lelkülettel az életüket, egzisztenciájukat tették, teszik fel a művészet oltárára. Nem méricskélnek, nem tartogatják az energiájukat, belevetik magukat a dolgok sűrűjébe, és kockáztatnak.
Miközben nincs védőháló, dagadó pénztárca, több száz négyzetméteres luxus, per-
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zsaszőnyeg és vattacukor. Csak nonkonformizmus van életmentő cölöpökkel – csak
a jólét által leszórt morzsák vannak, amikből szellemi terek épülnek találkozási pontokkal.
A MADI szerkesztői a visszautasítás tragikusnak tűnő élményét ismételten elviselik,
így talán megmaradhatnak egyedinek, továbbra is függetlenül írhatják a saját forgatókönyvüket, amely a jövőben egy másik terepen folytatódik majd. Bízom benne,
hogy a lét elviselhetetlen nehézsége ezután is könnyű marad számukra, mert az ég
asztaláról is szórnak le morzsákat, amelyekből a föld óriásai táplálkoznak, és az óriások záloga az, hogy az így nyert szellemi és lelki energiájukat fizikai világunk boldogító részévé tudják tenni.
A MA után pedig, talán a MADI art periodical lesz a követendő példa, ez az örökségláncolat inspirálja majd a jövő fiataljait egy újabb avantgárd tettre. Mert mindig
lesznek érintettek, akik át akarják vinni a művészetet a túlsó partra.
Súlyos terhekkel megpakolva, cölöpökön egyensúlyozva nekik sem lesz könnyű dolguk.
(Megjelent a MADI art periodical No 9, utolsó lapszámában.)

NOMEN EST OMEN
Galerie Emília Suciu
Dárdai Zsuzsa ― Emília Suciu a galéria neve. A galériáé, amely a Feketeerdő mellett egy nyugat-németországi kisvárosban, Ettlingben található, egészen közel a francia határhoz. Suciu…, nem német és nem francia hangzású név, földrajzilag, de még
inkább történelmileg egy távolabbi ország egzotikumát sejteti…
Emilia Suciu ― A galéria neve Suciu Emília; ez az én nevem és én soha nem szándékoztam eltitkolni származásom eredetét; a név lehet elkötelező, jelenthet azonosulást, sőt szakmai jótállást is egy ilyen természetű vállalkozásban. Ezzel együtt,
egy magángaléria megalapítása, a velejáró szervezési problémákkal tejesen új terület volt számomra.
Romániában nem voltak magángalériák csupán múzeumokhoz hasonló állami képtárak nagyobb városokban. Nem volt annyi kiállítás, mint manapság, de ha volt, az
feltétlenül kulturális esemény számba ment. A kiállításoknak kulturális, nevelő feladatuk volt. Ilyen tapasztalat birtokában nem volt nehéz, aránylag rövid időn belül
kialakítani saját elképzelésemet, melynek egyik legfontosabb tényezője pontosan
ennek a kulturális funkciónak a betöltése volt.
A galériát a mai napig sem tekintem egyszerű üzlethelyiségnek, ahol hébe-hóba eladódik egy-egy áru, amit művészetnek nevezünk. Egy galériaban folytatott tevékenység ennél feltétlenül sokrétűbb, és semmilyen körülmények között nem szorítható le csupán adás-vételre.
― Jó nagyot kell visszafelé haladnunk a történelemben, egy különös korszakig, a
szocializmusig…, amelynek egyik országában, annak is Transsylvania/Erdély nevű
területén, magyar lányként éltél. Elvégezted egyetemi tanulmányaidat, angol-magyar tanári diplomával férjhez mentél, s elkezdődött önálló életed jogász férjeddel,
aki román származású volt. Kisfiad született. Mi történt ezután?
― A disszidálás okát többnyire egy bizonyos politikai-társadalmi-anyagi helyzettel
való elégedetlenség váltja ki. Ez történt az én esetemben is. A hetvenes évek vége
felé rohamosan romlott az ország anyagi helyzete. A mindennapi élelem előteremtése is egyre nagyobb gondot okozott. Ezzel párosult a korrupció gyakorisága és − különösen az értelmiségi rétegekre ránehezedő − önkényuralom terhe. Nehezen határoztam el magam, pedig még nem is sejtettem milyen nehézségekkel kell majd egy idegen országban megküzdenem. Így aztán, az akkor 11 éves kisfiam kilátástalan jövőjére gondolva − ami Romániában várna rá − elindultam, tudva hogy visszaút nincs.
1982-ben érkeztem Németországba. Angoltanári szakmámat szerettem volna folytatni. Egy ideig tanitottam is magániskolákban Karlsruhéban, de saját magániskola
megnyitására nem kaptam engedélyt, mert abban az időben még nem nyertem el a
német állampolgárságot. Barátaim bátorítására kezdtem foglalkozni a galériaalapítás gondolatával. Miután a művészet soha nem volt idegen számomra, hiszen filológiai tanulmányaim mellett művészettörténetet is tanultam a kolozsvári Andreescu
Főiskolán, bátorkodtam erre az útra rátérni. Így aztán 1988-ban hatósági engedéllyel
megnyílt a Suciu Emilia Galeria egy karlsruhe-i szecessziós ház első emeletén, a
Melanchthon utca 3. szám alatt.
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― A galéria 2008-ban húsz éves lett, Európa-szerte ismert, mint a geometrikus művészet egyik rendkívül színvonalas helyszíne.

― Mit kockáztat egy magadfajta galerista, aki egy idegen országban nulláról indult, és minden, amit elért saját munkájának gyümölcse?

― Ha köszönetre gondolok azért, hogy ma húsz éves galériáról beszélhetünk, első
helyen említem élettársamat, dr. Ralph Grubert. Rajta kívül művész barátom Ioan
Bunus és fiam, Filip is nagy segítségemre voltak. Szakmai formálódásomat egynéhány művészegyéniséggel való baráti kapcsolatom, művészettörténészekkel, műkritikusokkal, műkereskedőkkel való gyakori beszélgetések segítették elő: Vera es
François Molnar, Anton Graff, Sigurd Rompza, Dr. Beke László, Paul Neagu, Morocz Csaba, Michael Hübl, Rainer René Mueller álltak közel hozzám, hogy csak
egynéhányat említsek.

― Kétféle rizikóról lehet szó: szakmai és anyagi rizikóról. Miután én a művészeimet
gondosan megválogatom, a kiállításokat is nagy igényességgel szervezem, csak az
utóbbi, az anyagi rizikó állhat fenn. Ez viszont − Damoklész kardjához hasonlóan −
végigkísért a húsz év folyamán. S bár az „üzlet” nem játszott soha túlnyomó szerepet munkámban, mégis elkerülhetetlen része a galéria tevékenységének.

― A galéria profilja kezdetektől a geometrikus művészet volt?
― Az első évben kísérleteztem ugyan, de tulajdonképpen elég hamar megszületett
az elhatározás, amely a jelenkori konstruktív-konkrét-absztrakt geometrikus művészet bemutatását részesítette előnyben.
― Miért volt a geometrikus művészet fontosobb mint más művészeti rányzat?
― A galéria profilját meghatározza ugyan a geometria, mégsem állíthatom, hogy
csak ez az irányzat vonz vagy érdekel. A 20. század második felében hihetetlen nagy
létszámban bontakoztak ki új művészeti irányzatok. Sok időt fordítottam a szétágazó
művészeti világ megismerésére és a benne való eligazodásra. Egy időn túl világossá
vált előttem, hogy egy színvonalas művészet bemutatásának érdekében le kell szűkíteni a kört, szorítkozni kell egy bizonyos irányzat képviseletére. A konstruktív művészet nem volt idegen számomra, hiszen a magyar művészet ide vonatkozó
kiemelkedő alakjainak műveit már régen ismertem (Kassák, Péri, Moholy-Nagy,
Bortnyik). Ha fontossági sorrendben beszélünk, nem az irányzat volt meghatározó,
hanem a művészet színvonalassága és eredetisége. Kezdettől fogva jó minőségű,
színvonalas művészet bemutatására törekedtem, amellyel azonosulni tudtam, és
amely saját esztétikai elképzelésemnek megfelelt.
― Véleményed szerint a geometrikus művészet túlélte a 20. századot, amelyben központi, avantgárd szerepe volt?
― Feltétlenül. Kimondott forradalmi újításokról a művészettörténet e fejezetében
aligha lehet beszélni. Sajnos a mai kortárs művészetben mind kevesebb művész él
és alkot az eredetiség igényével. Denise René szerint az alkotás, mint olyan egy nyugalmi fázisban van. A geometrikus művészet mindenképpen túlélte a 20. századot.
Jelen pillanatban még igen nagyszámú geometrikus művészt tart a statisztika számon. Ettől eltekintve saját megítélésem szerint kevés fiatal művész lép a geometrikus művészet útjára.
― Hogyan fedezed fel a művészeket, milyen szempontok szerint adsz nekik teret?

― Változott az ízlésvilágod, érdeklődési köröd az elmúlt húsz év során?
― Az ízlésvilágom sokat változott és még most is változik. Ennek bizonyítéka, hogy
eddigi profilomat − a konstruktív-konkrét művészet képviseletét − szeretném kiegészíteni kinetikus, op-art és madi-művek bemutatásával. Több felszabadultságot
és újításra való törekvést látok az ide irányuló munkákban, még ha azok a 60-as
években is készültek, mint a mai, gyakran lemerevedett konkrét művészetben.
― Véleményed szerint napjainkban mi egy galéria funkciója?
― Húsz év eltelte után is hiszek abban, hogy egy galériának kulturális, nevelő hatása is lehet, és kell is legyen. A gazdasági oldala sajnos sok esetben csak a fennmaradást biztosítja.
― Milyen kapcsolat írható le galéria-gyűjtő-múzeum között?
― Be kell vallanom, hogy hosszú évek tapasztalatának birtokában sem tudok erre
vonatkozóan kielégítő választ adni. Az állami múzeumok nemigen vásárolnak, és
ha igen, nem helyi galériáktól. Néhány magánmúzeum vásárolgat időnként.
― És a művészeti vásárok?
― A művészeti vásárokon való részvétel kitűnő alkalmat nyújt egy galéria programjának szélesebb körben való megismertetésére. Az első években több nagy nemzetközi vásáron vettünk részt, mint Tokyo Art Expo; Decouvertes, Grand Palais,
Paris; Lineart, Gent, Art Strasbourg etc. Az utóbbi időben csak az Art Karlsruhe-n
veszünk részt. A vásárcsarnok ideális feltételeket nyújt a művészet legmagasabb fokú
bemutatására.
― Húsz év telt el, tervezed-e a visszavonulást, van-e valaki, akinek a stafétabotot
majd valamikor átadod? Gondolsz-e arra, hogy hazatérsz véglegesen a szülőföldedre?
― A galéria fenntartása gyakran okoz nehézséget, olykor kiábrándulást is. Mindez
mégsem elegendő ahhoz, hogy a tejes visszavonulásra gondoljak. De ha egyszer
mégis, akkor szeretném, ha fiam, Filip, aki egyelőre még az Air Berlin pilótája, tovább folytatná a megkezdett munkámat.

― Egy következetes és színvonalas programot biztosító galéria körül, amely megszakítás nélkül húsz éve működik, természetes módon kiépül a jó munkához szükséges „holdudvar”, kapcsolatrendszer. Sok esetben a művészek keresnek kiállítási
lehetőséget. Másrészt a galéria érdeke olyan művészekkel együttműködni, akik emelik a galéria színvonalát, és szervesen illeszkednek a galéria profiljába. Miután én
magam nem vagyok túl „üzleties”, kevés olyan művész van a galériában, akikkel
csak hűvös elszámolási kapcsolataim volnának. Számos művésszel állok vagy álltam
meleg baráti viszonyban.

Most még nem gondolok a végleges visszaköltözésre. Mindenesetre mind gyakrabban töltünk élettársammal hosszabb időt Romániában. Talán egy fiókgaléria megnyitása Romániában sem volna lehetetlen.
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(Az interjú 2007. novemberében készült Ettlingenben; Első közlés.)

JOLÁTHY ATTILA
EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
Tisztelt Közönség, szeretettel köszöntöm önöket Joláthy Attila festőművész emlékkiállításán!
Országutak, Újjászületés, Hullámzó szalagok, Találkozás, Várfalak, Felüljáró, Olajvezeték, Hajnal. Joláthy Attila képcímeiből egy csokorra való.
Út, lábunk nyoma, életünk folyama ég és föld között.
Menetelünk, megállunk, újraindulunk. Úton vagyunk.
Joláthy Attila művészeti oeuvre-jéből az „Utak, hullámok, vonalak” egységet választottam ki, mert az Attila életére, művészetére, a művésztársakkal kiépült kötelékszövetre oly jellemző „útonlevés” összecseng a MADI-val való kapcsolatával is.
Attila útjai, hullámai, vonalai itt e földön keringőznek egymással, és képeinek lenyomatában tapinthatók. Élet és mű, ember és művészet szorosan összefüggő kategóriák.
Joláthy Attila egészen fiatal kora óta, akarva akaratlanul vándorolt, mozgott, kavargott a világban, a történelem rázuhanó viszonyai között tette lépéseit. Megszületett
Budapesten, ám 15 évesen Marosvásárhelyre egy furcsa − de a háborús viszonyok
között nem meglepő − nevű „gyorsfegyvernemi hadapródiskolába” járt, ahonnan17
évesen amerikai hadifogságba került Ludwigshafen-be, Németországba.
A műszaki és művészeti érdeklődésű, ügyes kezű „világlátott” fiatalember csak
1948-ban, 21 évesen kezdhette el civil életét Budapesten. Az ’56-os forradalomig
nyolc „nyugodt éve volt”, amikor tanulhatott, s a képzőművészeti körökben elsajátíthatta választott hivatásának alapjait.
’56-ban ismét útra kelt, most önszántából. Feleségével kalandos körülmények között
Párizsba, a művészet fővárosába emigrált, ahol 18 éven át élt, igen szerény körülmények között, miközben receptoraival a világmindenséget érintette. Álmodott, repült, tanult, festett, társaival művészcsoportot alapított a Párizstól húsz kilométerre
fekvő Evryben. Ám az egyre elviselhetetlenebb szegénység legyőzte az álmokat, s
az addigra három főre emelkedett Joláthy-család: apa, anya, kislány, ’74-ben újra
útra kelt, és visszaköltözött Magyarországra, Budapestre.
Attila művészeti aktivitásának egyik állomásaként ’76-ban részt vett a Józsefvárosi
Kiállítóterem megalapításában, ahol én életemben először, ’83-ban találkoztam vele,
amikor is fél éves párizsi tartózkodásom után hazatértem, és Fajó János felkérésére
a legendás J. Galéria munkatársa lettem. A helyszín akkor nem csak galéria volt,
hanem szellemi műhely, mindent bemutattunk, ami a képző- és iparművészet, a
tárgyformálás, az építészet körébe tartozott. Csak a stílus tisztasága és a minőség
szabott határokat.
Bennünket Attilával Párizs, Franciaország, a művészet kötött össze. A város szeretete, a nyelv, az út, utak, a kapcsolatteremtés, a közösségi munka, a függetlenség, szabadságvágy, nonkonformizmus.
A MADI nemzetközi művészeti mozgalomba ’93-ban kapcsolódott be, amikor itt
Győrben, a Műcsarnokban Ézsiás István segítségével megrendeztük az első ma-
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gyarországi MADI-kiállítást. Ezt követően ’95-ben a nemzetközi MADI Fesztiválon
szerepelt ismét híres lécképeivel. Attila ekkor találkozott Carmelo Arden Quinnel,
Bolívarral és a többiekkel… A pezsgő, izgalmas, szabad világban örömmel vett részt,
és az az idő tájt körvonalazódó Mobil MADI Múzeumnak ajándékozta lécképeit,
amelyek azóta is − sajnos már nélküle − folyamatosan úton vannak: Pozsony,
Moszkva, Párizs, Győr, Budapest útvonalakon.
Attila a művészeti közélet avantgárd felének elfogadott, megbecsült tagjaként a Vajda
Lajos Stúdiótól, a Józsefvárosi Galérián át a Tokaji Művésztelepig, a MADI-ig talált barátokat: feLugossy László, Fajó János, Csiky Tibor, „a Csiky fiúk” (Nagámi,
Ézsiás István és a többiek), Haász István, Baranyay András és mi magunk, de jelentős művészettörténész barátairól sem szabad elfeledkeznünk: Frank Jánost, Sík Csabát, Fritz Pétert említeném, s egyikük néhány sorát.
„Ha a geometriai formáról, alkalmazásáról a síkban és a térben, a lineáris perspektíváról és a sztereometriáról a művész tudja a tudhatót, megálmodhatja a múlt és
jövő ideális városterveinek képi változatát félszáznál több színnek a formavilághoz
illő változataival, vagy a tudományos-fantasztikus jövő-álom űrobjektjeit. Ám ez csak
a felszíne a dolognak. A lényege, hogy egy alkotó ember, szuverén személyiség következetesen, mit sem törődve azzal, hogy körülötte mások mit, hogyan csinálnak, vall
önmagáról, rejtezve, szemérmesen, mindig őszintén. Személyiség és mű fedi egymást,
garanciái egymásnak.” (Sík Csaba)
1998-ban Budapesten, a Francia Intézetben rendezett nemzetközi MADI kiállításon
állítottunk ki utoljára közösen, Attila akkor izgatottan kérte tőlem, hogy francia művészként jelöljük meg őt. Így lett. Azt is sürgetően kérte, hogy a Mobil MADI Múzeumnak ajándékozott „lécképeiről” készítsünk hivatalos adományozási okmányt,
amit ő mihamarabb szeretne aláírni. Kérésére − késéssel − , de elkészítettük az adományozási nyilatkozatot. Találkoztunk, aláírta,
Pár hónap telt el, amikor kaptuk a gyászhírt. Attila Tokajban, ahol 1994-ig a Nyári
művésztelep Szitanyomat Műhelyének vezetője volt, a munkásságának utolsó szakaszában megjelenő lebegő formáihoz hasonlóan, lebegő lélekké vált, és hosszúhosszú útra kelt, hogy egy másik világban folytassa vándorlását, amelynek végtelensége realitás-, és országhatár mentes.
Mi itteniek pedig, születésének 80. és halálának közelgő 20. évfordulóján emlékezzünk együtt egy igaz emberre, aki nem csak művészetében volt kiváló, de etikai tartásában és emberségében is.
Joláthy Attila, kedves barátunk Bon Camino! Jó utat!
(Elhangzott 2007. december 14-én Győrött, az MTA−MADI Galériában.)

NYITOTT FORMÁK A ZÁRT TÉRBEN
Kiállítás a Budapesti Fegyház és Börtönben
Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket azzal, hogy elfogadta
meghívásunkat, és eljött a MADI-kiállítás megnyitójára. A döntés: jövök vagy sem,
nem volt egyszerű sem azok részéről, akik szakmai-baráti érdeklődésből „kintről” jöhettek beljebb, sem azok részéről, akik „bentről” jöhettek kijjebb.
Az okuk is hasonló. Kinti barátaink, művésztársaink éppoly értetlenül tették fel a
kérdést nekünk, mint a börtönön belüliek: Miért? Miért akarunk geometrikus képzőművészeti kiállítást rendezni börtönben? Mi motivál bennünket erre?
Ugyanezt a kérdést senki nem teszi fel a börtönben fellépő rockbandáknak, revütáncosnőknek, filmeseknek, a felsorolt esetekben ugyanis egyértelműen a szórakoztatás a cél… Ám esetünkben ez nem helyénvaló, hiszen milyen szórakozást, érzelmi,
érzéki élményt nyújthat egy geometrikus művészeti forma? Még csak nem is tájkép
vagy emberi arc néz vissza a képekről…
Mélyebbre kell nyúlnunk… Carmelo Arden Quin, a ma 94 éves, Párizsban élő mester, aki 1946-ban társaival együtt létrehozta ezt a MADI elnevezésű művészeti mozgalmat, amelynek egyik jelentése Mozgás−Absztrakció−Dimenzió−Invenció, úgy
gondolja, a geometria, mint olyan kikerülhetetlen az emberiség számára. Idézem:
„…A geometria nélkül nem lehet élni: geometrikus a Földünk, a Nap, amely körül
forog, a bolygók pályája, az ágy, amiben alszunk, az asztal, amin eszünk, írunk, a tányérok, amelyeken az étel van, a váza, amibe a vizet töltjük, a konyha használati
eszközei, mind-mind geometrikus formák. A legcsodálatosabb szerv, amely nélkül
nem jött volna, nem jöhetett volna létre a mi civilizációnk: a szem, geometrikus
forma, de egyben MADI objekt is, telve mozgással, dinamizmussal.”
A szem a fény objektje − mondta Leonardo da Vinci.
A művészeti esemény célja az volt, hogy a Mobil MADI Múzeum anyagából bemutatásra kerülő műveken keresztül gondolkodásra késztessük a befogadókat kint a
társadalomban éppúgy, mint itt bent a börtönben, amely egyébként ugyanúgy a társadalom része, mondhatni tükörképe.
Az asszociáció tovább folytatható. A MADI geometrikus művészeti irányzat szabad
formákkal dolgozik. Lebontja a határokat térben és időben, átmenetet képez a kint
és bent között. A MADI kiszabadítja a síkot a téglalap alakú keret szorításából, tehát
liberalizálja a határok közé szorított művészi gondolatot. A MADI, miközben a határszélek művészeti problematikájával foglalkozik, nem hagyja figyelmen kívül ennek
emberi vetületét. Ez a művészeti találmány összefüggést mutat a különböző országokat egymástól elválasztó merev határok oldása mellett, az embereket, embercsoportokat egymástól elválasztó határok lebontásával is.
Ezen művészi alapvetések indítottak bennünket arra, hogy a MADI pedagógiai programjának keretében ellátogassunk egy valóban zárt térbe, a Budapesti Fegyház és
Börtönbe, hogy az arra fogékony elítéltek számára a művészet eszközeivel, kulturális élményt és átvitt értelemben, a művészet eszközeivel megérinthető szellemi szabadságérzetet jelenítsünk meg, tegyünk átélhetővé.
A Mobil MADI Múzeum közép-, és kelet-európai missziójában expanziós történé-
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seket valósított meg az elmúlt években („Kassák és a MADI MA”, Pozsony, „supreMADIsm” Fesztivál, Moszkva stb.)
Jelen szervezésünk ennek a folyamatnak éppen az ellenkezője: a Mobil MADI Múzeum elemei most befelé, a zárt térbe indulnak többszörösen körbevéve a „határ”
kérdéskörével.
A MADI miközben rákérdez a „határ” (kulturális, szellemi, valóságos) problematikájára, választ is kíván adni rájuk.
Az elítéltek számára a szabadságot az jelenti, ha büntetésük letöltése után a börtön
falain és elektromos kapuin kijutnak a világba, a Mobil MADI Múzeumnak a szabadságot most azt jelenti, hogy az elektronikus kapukon bejuthat, és a börtön falain
megmutatkozhat.
Művészet és társadalom egymástól elválaszthatatlan kategóriák. Művészetkritikus és
újságíró vagyok. Művészetkritikusként kiállításokat szervezek, véleményezek, kritikát gyakorolok − ilyenkor jó nagyokat kapok a fejemre −, vagy éppen alkotok. De
mindig jelen van újságíró énem, aki zsigerből emberjogi aktivista, aki éppen ezért
hosszú ideg foglalkozott a kisebbségi problémákkal, ezen belül is legtöbbet a romákkal, a velük szembeni társadalmi előítélettel, negatív diszkriminációval. Nos,
amikor Nizalowski Attila barátunk ötletére szervezni kezdtük ezt a kiállítást énem
ezen része is motivált…, s azon része is, amely a Teremtőhöz köt − vagyis a teljes
énem.
A bűn-fogalom általában úgy él az emberek tudatában, hogy bűn az, ami törvénybe
ütköző; illetve bűn az, ami lelepleződik, és így büntethető. A bűn „megoldása” a
büntetés. Ha azonban minden bűnnek a büntetés lenne a kompenzálója, akkor az
egész emberiség börtönben ülne szüntelen. Hiszen, ha szigorúan vesszük, akkor minden nap bűnöket követünk el, de ezeket a dolgokat hibáknak, vétkeknek fogjuk fel,
s legjobb esetben a lelkiismeretünkkel viaskodunk.
Tehát vannak a társadalom elszigetelt börtönei, ugyanakkor mindannyian a saját
belső börtönünkben csücsülünk, saját emberi létünkben, nem csak az eredendő bűn
vonatkozásában, hanem napi vétségeink miatt. A bűnbeesés és a bűnhődés egész
életünk velejárója.
A kulcsfogalom minden esetben a „megbocsátás”, „a szeretet” képessége, amely
sokféleképpen nyilvánulhat meg. Mi most ezzel a kiállítással, s a következő napok
gyakorlati foglakozásaival szeretnénk adni belőle egy marékkal.
(Elhangzott 2007. december 17-én, 16 órakor, a Budapesti Fegyház és Börtönben.)

RITTER MÚZEUM
Nincs nyugalom amíg a Föld négyzet
Alfréd Eugen Ritter és felesége Clara Göttle 1912-ben ALRIKA (Alfred Ritter
Kansstatt) néven csokoládégyárat alapított Stuttgart Bad Cannstatt kerületében.
Ugyanez idő tájt Kazimír Malevics elindította a nem-ábrázoló festészetet, a szuprematizmust, és hamarosan megalkotta a korszak leghíresebb darabját, a „Fekete négyzetet”.
Az összefüggés a két, egymástól látszólag messze álló tény között a NÉGYZET formájában és fogalmában keresendő. Ám amíg Malevics négyzete a tiszta érzet szupremációjával üzen, addig a Clara Ritter javaslatára, 1932-től kizárólagosan négyzet
formában gyártott csokoládé fizikai érzékszervünket célozza.
A Ritter Csokoládégyár harmadik generációs örököse, Marli-Hoppe Ritter a szellemi és testi élvezetek egyesítésére vállalkozott, amikor egy – építészeti formájában
és gyűjtőkörében egyaránt a négyzetre fókuszáló – modern múzeumot hozott létre
Waldenbuchban, az Aich Völgyében, ahova a gyár 1930-ban átköltözött.
Az Alfred T. Ritter által vezetett Ritter Sport Company 2007-ben csaknem háromszáz millió eurós forgalmat bonyolított le a Föld 80 országában. Jellemzője a magas
szintű ökologikus gondolkodás és energiahatékonyság. Az alapanyagok autentikus
helyekről származnak: a kakaó Latin-Amerika országaiból (1990 óta támogatják Nicaraguában az ökológiai kakaóművelést), a mogyoró és mandula Törökországból, a
tej az Alpok legelőin legelésző tehenektől…
Diplomáciai gyárlátogatás során láttam a hatalmas alapanyagraktárakat, a darálóőrlő óriás hengersorokat, amelyek porrá lapítják a kakaómagot, a több emelet magas
hűtőkamrákat, amelyekbe a tejjel összekevert masszát formázás után fél órára berakják, és láttam a végleges formát öltött mandulás tejcsoki folyamot, amelyet a
robot-csomagológép varázslatos ujjai hajtogattak papírba, láttak el akkor éppen tajvani címkével, és löktek a gyűjtőtartályba. Megbecsülni sem tudnám egy perc alatt
hány csoki-négyzet készült el, de a tisztaság, pontosság, szakszerűség meggyőzött,
hogy itt rendben mennek a dolgok.
Hoppe-Ritter asszony és férje, Hilmar Hoppe a gyári teendők mellett folyamatosan
foglalkoztak műgyűjtéssel, művészetpártolással, létrehoztak egy alapítványt is a fiatal stuttgarti művészek támogatására. A fordulópont akkor következett be, amikor
1994-ben egy művészeti vásáron Marli Hoppe-Ritter kezébe akadt egy képeslap,
amely a római Panteont ábrázolta, s amelynek hátára Sol LeWitt egy fekete négyzetet
rajzolt. Ettől kezdve szisztematikusan gyűjtötte a négyzet formájú vagy témájú műveket.
Joseph Albers 25 éven keresztül csak a négyzettel foglalkozott, olajfestmény, litográfia, selyemnyomat, falikárpit formájában alkotta műveit, amelyeknek „Tisztelet a
négyzetnek” összefoglaló címet adta. Hoppe-Ritter asszony hasonló tiszteladással
közelített a művészettörténet elmúlt századához, amikor koncentrált figyelemmel
kutatta föl a négyzet formájú-témájú műveket Kazimír Malevicstől Max Billen át
Jesús Rafael Sotóig s tovább, a XXI. századelő kortárs alkotókig, akik az elődök
nyomvonalain haladva saját művészeti elképzelésük szerint néznek szembe, konfrontálódnak a négyzettel és sokszor elődeikkel is.
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A gyűjtemény, amelyben jelenleg 600 szobor, festmény, objekt és grafika található
egy idő után természetesen otthont, bemutatkozási lehetőséget igényelt. Így született meg a múzeumalapítás gondolata, amely naná, hogy négyzet alakú lett. A Ritter
Múzeum tervezője, megalkotója, Max Dudler, a Bécsben élő, svájci születésű sztárépítész volt. Dudler abból indult ki, hogy a Múzeum úgy pihen a völgyben, mint egy
szobor, amely egyfelől megjelöli a város végét, másfelől kinyílik a völgy felé. Ha a
völgyből veszünk irányt, a Múzeum egy város látványát nyújtja, s az építész valóban úgy tervezte a létesítményt, mint egy kis várost. Ha a belső terekben sétálunk, a
hatalmas ablakokon klasszikus tájképek tárulnak elénk. Város és vidék, épület és táj
folyamatosan reflektálnak egymásra.
A gyár kéményei és a négyzet alakú szoborként magasodó Múzeum, Giorgio de Chirico metafizikus festészetének témáival, az álomszerű, hatalmas perspektívában ábrázolt városokkal, terekkel, épületrészletekkel rokon benyomást kelt. Bár az épület
egy entitás, a középen kettéhasított kocka a benne helyet kapó eltérő funkciók szolgálatában áll. A nagyobbik részben található a Múzeum, az ajándékbolt, az irodák és
a kávéház, a kisebbik részben a csokoládétörténeti múzeum, a workshop tér és egy
csokoládéüzlet.

ahol termelői áron lehet végtelenül változatos összetételű és méretű, de természetesen a végtelenségig azonos formájú csokoládéhoz jutni.
A gyűjteményben fellelhető magyar művészek: Etienne Beöthy, Fajó János, Haász
István, Vilmos Huszár, Maurer Dóra, Vera Molnar, Nemes Judit, SAXON Szász
János, Victor Vasarely, Wolsky András / www.museum-ritter.de.
KERETES: Max Dudler építész 1949-ben született Altenrheinban, Svájcban. Tanulmányait Frankfurt am Main-ban, a Képzőművészeti Főiskolán és Berlinben, a Művészeti Akadémián folytatta. 1981-86 között együtt dolgozott a víztornyok újrahasznosításában élenjáró Oswald Mathias Ungers építésszel. Tanított és kiállított Németországban és Olaszországban, jelenleg a düsszeldorfi Művészeti Akadémia professzora. Számos nemzeti és nemzetközi díjjal tüntették ki. Dudler építészetére
jellemző a racionalitás és líraiság együttállása, a város és vidék egyenrangú értékeinek felmutatása és összekapcsolása / www.maxdudler.com.
(Octogon, 2008/2, No 59.)

A részegységek szervesen integrálódnak a 44×44×44 méteres kocka építészeti valóságába. Az alaprajz teljes négyzet, a szárnyak − trapézok, a homlokzatok és ablakok − téglalapok. A homlokzat, mennyezet és padló ugyanabból a színezett mészkőből épült.
A funkcionális követelményeknek megfelelően a terek magasak és világosak, a kialakított térszerkezet alkalmas arra, hogy az emberek kényelmesen, elmélyülten körbejárhassák a Múzeumot és az időszakos kiállítási tereket. A földszinti tágas bejárat
egy magas csarnokba vezet, amely különböző eseményeknek és az ideiglenes kiállításoknak ad helyet. Egy hosszú lépcsőház visz a következő szintre, a gyűjtemény
kiállítási terébe, amely egyazon magasságú, de változatos térbeli szerkezetű, a gyűjtemény különböző nagyságú és formájú műtárgyaihoz variálható.
Mivel a 700 négyzetméteres kiállítási tér nagyobb része a felső emeleten helyezkedik el, fontos volt, hogy a nagyon különböző fény-igénnyel fellépő alkotások természetes megvilágítást kapjanak, s csak a napszakváltozásnak megfelelően elegyedjen természetes fény a mesterségessel. A födémet beborító napfénytető erre kitűnő
lehetőséget nyújt. A fény mennyiségét a mennyezet bevont felszíne alá helyezett
elektromechanikusan állítható lamellák irányítják. A földszinti termek világításához
szükséges mesterséges fényt nagyhatékonyságú világítócsövek termelik, speciálisan irányított világító testek és fényszórók igény szerinti elosztásával.
A Ritter Múzeum energiaszükségletét, amelyet fűtésre, hűtésre, az éghajlatváltozások kiegyenlítésére használnak, szinte teljesen megújuló energiaforrások szállítják:
nap, biomassza és geotermikus energia. Az energiacirkulációt napenergia-gyűjtő, fafűtéses hőkazán és termoenergetikai rendszer biztosítja.
Bár Marli Hoppe-Ritter magánmúzeumot hozott létre, alapítványi formában működteti, művészettörténészek bevonásával. Az állandó tárlatot (amely maga is változik a gyűjtemény nagysága miatt) időszakos kiállítások kísérik, amelyeken kortárs
német és nemzetközi művészek kerülnek bemutatásra. A múzeumpedagógia a felnőttekre is kiterjed. Belépéskor a jegy mellé mindenki kap egy angol nyelvű audiovezetőt, de folyamatosan szerveznek tárlatvezetéseket, előadásokat is.
Sőt, arra is mód nyílik, hogy a gyár történetével megismerkedve betérjünk a boltba,
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FRANGI & NICOLATO
Tisztelt Közönség! Bizonyára emlékeznek még az egy évvel ezelőtti, ugyancsak két
olasz művészt Piergiorgio Zangarát illetve Franco Corteset bemutató kiállításunkra.
Most a MADI nemzetközi mozgalom − vagy inkább alkotói elv − olasz szárnyának
másik két jeles képviselője mutatkozik be Győr városának, hogy a világ legkülönbözőbb tájairól akár személyesen, akár műveikkel ide érkező MADI művészekkel
együtt újra és újra bebizonyítsák, hogy a geometrikus művészet játékossággal és
szellemességgel áthatott példáiban a mindenkori emberi tettrekészség és életerő nyilvánul meg, időszerűsége tehát vitán felüli.
A MADI és Győr kapcsolata immár 13. évébe lépett, s bár még nem érett meg a
helyzet arra, hogy nemzetközi MADI gyűjteményünk a város tulajdonává váljon, de
ami késik, nem múlik. Mi a Saxon−Dárdai páros mindenesetre hűségesen itt vagyunk; Rechnitzer Jánossal, aki az MTA Regionális Intézetének ékszer-galériáját
négy évvel ezelőtt a gondjainkra bízta; és Csete Judittal, akivel 1995-ben az első
MADI Fesztivált rendeztük, s megalapítottuk a Nemzetközi Mobil MADI Múzeum
Alapítványt, amelynek ő a képviselője; és nemzetközi hírű művészeinkkel, akik nem
törődve a kilométerekkel, nem törődve életkorukkal (Frangi 75, Nicolato 70) elfogadják meghívásunkat, és magukkal viszik Győr városának jó hírét a világba.
Ez a mi munkánk, és nem is kevés!
Reale F. Frangit és Gianfranco Nicolátót Milánóban az Anna Canali által vezetett
Arte Struktúra Galériában ismertük meg jó néhány évvel ezelőtt. Sajnos azóta ez a
remek művészeti tér politikai okok miatt megszűnt, az épület más funkciót kapott,
a művészek szétszéledtek, Anna Canali vidékre kényszerült, ahol aktivitása jelentősen beszűkült, illetve áttevődött a virtuális térbe.

szögek aztán irányokat − hallottuk −, a végtelen irányait jelölik ki, felfelé és lefelé,
bal- vagy jobb oldalra, kifelé vagy befelé…, ami már filozófiai problémához vezet
bennünket − a végtelen iránya meghatározhatatlan, illetve a tér minden pontja irányt
vehet a végtelen felé? Dialektika.
A térindulások kezdete a kompozíción jól kitapintható, mert amikor a forma elhagyja
bázishelyét, maga mögött hagyja lenyomatát, és negatív teret képez. Majd átfordul
egy újabbt irányba, és pozitív formaként jelöli a további irányt. A térindulások természetesen komoly mozgalmasságot is jelentenek, amelyeket Frangi időnként a
kompozíció egészén átívelő egyenesekkel nyugtat… és persze a színekkel, amelyeket ugyanolyan gondosan komponál mint a formákat.
Nincs két egyforma műve, újabb és újabb gondolatokat nyit a végtelen felé. A kezdetben káosznak vagy designe-nak tűnő alkotások mélyén komoly kompozíciós elkötelezettség, matematikai összefüggések keresése, filozófiai elgondolások és
színtanulmányok rejlenek.
Gianfranco Nicolato 1938-ban született Milánó külső kerületében Vimodrone-ban,
ahol jelenleg is él és dolgozik. Elvégezte a brerai képzőművészeti akadémiát, kezdeti figuratív periódusát a 60-as években az informel, az „Action Painting” váltotta
fel, majd murális, kromatikus művek sora következett, mígnem a hetvenes években
a geometrikus absztrakcióhoz, a Szín-Forma-Tér területéhez érkezett.
Szigorú kompozíciós elveibe lassan becsempésződött a játékosság, a színek váltakozása, de a rá olyannyira jellemző formaképzés, színvilág nem változott. A monokróm geometrikus formákat, mintegy csíkokra tagolja, majd egymáshoz illeszti,
s mindeközben lehetőség van az elemek megmozgatására is.
(Elhangzott 2008. június 12-én, Győrött az MTA−MADI Galériában.)

Az olasz MADI-művészek azonban együtt maradtak, és Piergiorgio Zangara vezetésével újabb és újabb helyszíneken állítanak ki együtt, illetve szerveznek nemzetközi bemutatókat, mint amilyen a május 30-án záródó kiállítás volt Milánóban a
Scoglio di Quarto Galériában, amelyen természetesen magyar művészek is szerepeltek (Saxon, Fajó, Kovács, Pataki, Haász).
Engedjék meg, hogy néhány gondolattal bemutassam a művészeket.
Reale F. Frangi Milánóban született 1933-ban, most is ott él. A Brera Akadémián tanult belsőépítészetet. 1950−67 között festészetelmélettel foglalkozott, s festeni kezdett,1969-től készít geometrikus műveket, fára applikált polikróm struktúrákat.
1970-ben a milánói Publitype kiadó megbízásából „művészeti találkozókat” szervezett, és az „art stúdiót” vezette; dolgozott a „d’Ars Agency” folyóiratnak, szitamappákat készített, tanulmányutakat tett. Mindeközben folytatta geometriai kutatásait, az emberi agy jobb és bal féltekéjének különböző aktivitásairól. 1991-ben
részt vesz a Movimento Internazionale Madi Italia megalapításában, szerepel a csoport minden olaszországi és külföldi rendezvényén
Frangi művészetének lényege a sokszögű térképzés, amelyekhez kompozíciós úton
előzetes vázlatkésztéssel érkezik. Egy saját készítésű, négyzetekből álló alapon, általában 7:9, 7:11 nagyságú téglalapot képez, majd komponálni kezd, és a csúcsok
összekapcsolásával megjelennek a háromszögek. Miért a háromszögek? − kérdezem −, mert a háromszögek csúcsai a végtelen felé haladnak − válaszol. A három-
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COÛT-COEUR
Interjú Jean Cherqui műgyűjtővel
Jean Cherqui műgyűjtővel Pozsonyban találkoztam először a „Kassák és a MADI
MA” nemzetközi fesztiválon. A Magyar Kulturális Intézet MADI-dokumentációs
tárlatán megkeresett bennünket és azt kérte, adjuk el neki az évek során összegyűjtött konstruktív-, MADI-dokumentációs anyagunkat. Természetesen a válaszunk
„nem” volt. Fogalmunk sem volt arról, hogy a világ egyik legnagyobb műgyűjtőjével állunk szemben, később Bolívar felvilágosított bennünket, mi pedig ennek ellenére örültünk hogy megőriztük a fontos dokumentumokat.
Különös módon ez a − ma már tudom − „nagy ember” pár év múlva Budapesten hívott fel, közölte, hogy itt van, s arra kért menjek el vele az általam fontosnak ítélt
(két-három) magyar MADI-művész műtermébe, mert szeretne tőlük vásárolni, de
kikötötte, hogy „közülük az egyik, Saxon legyen!”. Ajaj…, én akkor éppen az ukrán
határszélen, Tarpán voltam, 350 kilométerre Budapesttől, férjemmel és édesanyjával az őszi betakarításban szorgoskodtunk, lehetetlen volt feljutnunk. Visszahívtam
M. Cherquit, megadtam a kiválasztott magyar MADI-művészek elérhetőségét, és
kísérőről is gondoskodtam Darvas György személyében. Az üzlet szerencsésen lebonyolódott, a gyűjtő – Magyarországon szokatlan mennyiségben − vásárolt műveket Fajó Jánostól, Haász Istvántól és F. Farkas Tamástól – tisztességes áron.
Évekkel később Saxonnal is lebonyolított egy hasonló tranzakciót, illetve egy komoly megbízás eredményeként Saxon nagyméretben is kivitelezte a „PolyD csillag”
című alkotását – amely így M. Jean Cherqui gyűjteményének egyik emblematikus
darabja lett. Ezzel a mecenatúrával időben be tudtuk fejezni műteremházunk építését…, és ez további korszakalkotó képek, szobrok megalkotását/kivitelezését tette lehetővé.
De, kezdjük az elején…, ki is ez a hírneves műgyűjtő?
Jean Cherqui kutatóorvos, farmakológus, statisztikus, generikus gyógyszerek létrehozásának kezdeményezője. Egyetemi tanulmányait követően megalapította saját
gyógyszerészeti vállalkozását, amelyet ugyanolyan szenvedélyesen épített ki, ahogy
a műgyűjtésbe kezdett.
Művészetbirdalma Aubervilliers-ben, Párizs egyik negyedében található. A kortárs
geometrikus, de mindenek előtt MADI valamint optikai, kinetikus művekből álló
gyűjtemény világkuriózum.
Volt szerencsénk több alkalommal látogatóba menni hozzá, mígnem pár éve, Jean
Cherqui unokája, Mathias Chetrit volt a vendéglátónk. Az entrée kicsit átalakult: egy
óriási földgömb (Ben alkotása); egy José Franco által újrafestett Ferrari; U-Ram
Choe koreai szobrász animált mobilja; Jesus Rafael Soto installációja… fogadott
bennünket; egy másik teremben Rubik-kockák ezrei sorakoztak, hogy egy készülő
műalkotás részévé váljanak; a következő térben pedig argentin szegény emberek
által készített, kézi szövésű anyaggal borított „fullerén focilabda”-hegyet láttunk.
(Cherqui munkatársa, a nagyszerű művész Giancarlo Caporicci, meg is ajándékozott
bennünket eggyel…)

mélyében, aki vállalta a kollekció gondozását, megőrzését, bemutatását. A Cherqui
Alapítványról készített videóval az érdeklődők tehetnek egy virtuális sétát a műgyűjteményben. https://www.youtube.com/watch?v=2dRQWUHN8kg
Ám, ugorjunk vissza az időben 2009-ig, amikor interjút készítettem Jean Cherquivel, miközben ámultam és bámultam a gyűjtemény bázisát képező, a negyvenes
évekből származó Carmelo Arden Quin művek és a MADI történeti korszakának
többi darabjai láttán: Kosice, Juan Melé, Rhotfuss, Blaszko mellett, a kortársak között örömmel fedeztem fel Bolívar, Saxon, Haász és Fajó műveit!
Dárdai Zsuzsa ― Monsieur Cherqui, mesélne kérem az életútjáról?
Jean Cherqui ― Hosszú ideje, 1967 óta élek Párizsban, de nem vagyok eredeti
francia. Algériában születtem, ott végeztem a tanulmányaimat: orvosi kémiát, gyógyszertant, gyógyszerészkutatást és orvostudományt tanultam 1946−50−54 között Algírban. Majd gyógyszerkutató lettem. Létrehoztam saját vállalatomat, amely a
generikus gyógyszerek kutatásával, hasznosításával foglalkozott. Röviden ez a karrierem története.
― Az orvosi, gyógyszerészeti elkötelezettségtől, hogy jutott el a művészetig? Mit jelent önnek a műgyűjtés?
― Ez egy szenvedély. „Coût-Coeur” vagy másnéven a „szív betegsége”, akut gyűjtőszenvedély, amire nincs orvosság, nem tud belőle az ember kigyógyulni. A gyűjtő
soha nem elégedett a gyűjteményével, mindig akad egy darab, amit meg kell szereznie, amivel ki kell egészítenie a kollekcióját… Hajtja a szenvedély, hogy újabb
és újabb művészeket, remekműveket fedezzen fel, és ez természetesen összefonódik
az emberi sorsok megismerésével is… Csodálatos az élet!
― Hogyan kezdődött?
― Évtizedek óta vonzottak a műtárgyak, s eklektikusan ki is alakítottam egy kisebb
anyagot, de az igazi gyűjtési korszakom kezdete 1970-re tehető. Abban az évben a
sógornőm, Nathalie, aki az École du Louvre-ban tanult, nyitott egy galériát közel a
Beaubourg-hoz, a rue Quincampoix–ban.
1972-ben az első kiállítása Carmelo Arden Quin volt. Mi Németországban voltunk
akkor…, s amikor hazatértünk és megláttam a műveit, lenyűgöztek. Reveláció volt!
Felismertem benne az uruguayi mester, Joachim Torres Garcia kézjegyeit, hiszen
Arden-Quin az ő tanítványa volt, és alkotói periódusa kezdetén hasonló műveket
hozott létre. Később megkedvelte Vantangerloo minimalizmusát és a fehér színt.
Ebben az időben kezdett fehér műveket alkotni. 1952−1956 között Carmelo családi
gondok miatt nem tudott festeni, ez idő tájt kollázsokat, vágott formákat csinált. Micsoda művek! 1956-tól jöttek az ívelt formák, a golyók, tükrök használata, majd a
többszögű formák… Carmelo Arden Quin volt az első művész, akivel nyitottam a
gyűjteményemet, ő volt „az első szerelmem”, akihez mindvégig hű maradtam. Azért
emelem ki az előzményeket, mert nekem nagyon fontosak a történeti összefüggések.

Új szelek fújnak! Jean Cherqui túl a kilencvenen kijelölte a gyűjtemény örökösét, a
művészet iránt leginkább elkötelezett, maga is alkotó ember Mathias Chetrit sze-

Carmelo Arden Quin, a haláláig (2010) barátom maradt. Csodáltam intellektusát,
művészetét, a verseit, a MADI-mozgalom európai elterjesztéséért tett erőfeszítését,
a MADI-koncerteket, MADI-bemutatókat… Ugyanakkor nagy érdeklődéssel és rácsodálkozással fordultam az Argentinában maradt MADI-művészek, elsősorban
Gyula Kosice, Rhod Rothfus, Martin Blaszko emberi és művészi megnyilvánulásai
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felé is. Ők is a barátaim lettek, s műveik a gyűjteményeim részei. De a MADI ma már
történelem, múzeumokban, katalógusokban, gyűjteményekben van a helye.
― És mi van azokkal, akik még csak mindezek után jönnek?
― Őszintén örülök, hogy te és a férjed, Saxon megőriztétek Közép- és Kelet Európában a MADI-t, s elvittétek a konstruktivizmus bölcsőjéig, Moszkváig (supreMADIsm 2006)… Vérbeli avantgárd gesztussal újságot hoztatok létre, dokumentációs
gyűjteményt, filmet készítettetek Carmelóról, létrehoztátok a Mobile MADI Múzeumot. De annak is örülök, hogy Saxon, bár megőrizte a MADI alapvető újításait, a
sokszögűséget, új utat talált magának a Poliuniverzumában… és a játék…, nagyszerű, meg kell találni a szponzorokat, befektetőket, akik felfuttatják, és érdeméhez
méltó helyre kerül. Sajnos én már öreg vagyok ehhez, nem tudom felvállalni…
― Ön kivételes bizonyságot tett a kortárs latin-amerikai művészet előtt. Gyűjteménye több mint 5000 műtárgyból áll, amelyek javarészt az 1940-es és 1950-es évek
geometriai absztrakciójának történelmi műveiből illetve az optikai és kinetikus művészeti 1950-es és 1970-es évek közötti darabjaiból tevődnek össze… De a jelenlegi
latin-amerikai színtér fiatal művészeinek videó- vagy elektronika bevonásával készült alkotásai is megtalálhatók itt. Hogyan lehetne osztályozni a gyűjteményt?
(Körbevezet. A széles folyosókon, a mágikus raktárcsarnok zegében-zugában világhírű alkotók művei tekintenek rám. Némán gyönyörködöm.)
― Itt láthatja a negyvenes-ötvenes évek alkotóinak, mindenek előtt Carmelo Arden
Quinnek ez idő tájt született műveit, iparkodtam minden egyes korszakából több
művet is begyűjteni. De itt vannak Gyula Kosice fantasztikus plexi-szobrai, Blaszko,
Rhot Rothfuss, Juan Melé, Bolívar alkotásai.
― 1946-ban, Párizsban megnyílt a „Salon des Réalités Nouvelles”, a konkrét művészet, a nonfiguratív és az absztrakt művészet éves seregszemléje, amihez 1952-ben
kapcsolódott az op-art, majd a kinetikus művészet is. Miután a hetvenes években
felerősödött a gyűjtési szenvedélyem, folyamatosan figyelemmel kísértem a kiállított művészeket, műveket. Több közülük a gyűjteményem része: Del Marle, Gorin
és Leppien…, majd Vasarely, Agam, Soto, Le Parc, Schöffer, Cruz Diez és Vardanega – hogy csak a legismertebbeket említsem.

Az észak-amerikaiak látogatják a galériákat, megbíznak a galeristákban, vásárolnak,
részt vesznek művészeti vásárokon, elmennek műtermekbe, látogatják a múzeumokat…
Mondhatjuk, hogy a németek érintettek az art concret-tal, a geometriával, de az expresszionizmussal is… Ott van vásárlóerő, kiépült egy klientúra, akik sokkal inkább
érdeklődők, mint a franciák,vannak kisebb-nagyobb gyűjtők.
Franciaországban sok a tehetséges művész, de a vevők nem bíznak a galériában,
mert arra gondolnak, hogy a galériák „második” vonalú eladók, olyan árakat adnak,
ami sokkal magasabb, mint a művész-ár. Ők azok, akik figyelik az Artprice-t, Artnet-et és hasonló publikációkat, akiktől eligazítást várnak. Igyekeznek a művészekkel direkt kapcsolatba lépni, illetve aukciókra járnak, ahol jóval alacsonyabb áron
vásárolhatnak.
Mindehhez társulnak a megerősítő módok: a művész kivel állít ki, hány katalógusa
jelent meg, hol állít ki etc…, Ahhoz, hogy egy fiatal, jó művész a hazáján kívülre,
nemzetközi vizekre léphessen, kell egy „innovateur”… egy felfedező. Példának okáért Fajó Jánost Németországban vagy Svájcban ismerik, ott felfedezte őt valaki…,
de nem ismerik Franciaországban. Mert itt nem fedezték még fel. Kell egy felfedező. Sokat tettem Párizsban Fajóért és más magyar művészekért, bemutattam őket,
de ha nincs marketing, nem jön az eredmény.
Szomorúan mondom, hogy a gyűjteményemmel sokkal nagyobb érdeklődést váltok
ki az Egyesült Államokban, mint Franciaországban.
Ez van.
(Az interjú 2009. áprilisában készült Párizsban; Első közlés.)

― Az ötvenes évektől napjainkig terjedő időszak már ismertté vált kortárs alkotói
mellett itt találkozhat Fajó, Haász, Saxon műveivel…, s van egy művész, aki sajnos
nincs benne a gyűjteményben, pedig érdekelne, a szlovák Viktor Hulík; az elektronikus eszközöket is felhasználó fiatalabb nemzedék képviselőinek alkotásai láthatók:
Samuel Rousseau, Shih Chieh Huang… Ez utóbbi művészek felfedezésében már
benne van unokám, Mathias Chetrit keze is.
― A gyűjtemény negyedik részét a képzőművészethez egyre inkább közeledő design
alkotja.
― Milyen hasonlóságokat és különbözőségeket lehet felfedezni a műgyűjtés, műkereskedés, múzeum és galéria szerepkörei között?
― Beszéljünk szimplán vevőről…, aki/ami lehet galéria, lehet gyűjtő, lehet spekuláns, lehet múzeum…, ahogy akarja. Franciaország ezen a területen teljesen más,
mint más országok, különösen ha összehasonlítjuk az angolszász területekkel, mondjuk elsősorban az észak-amerikaiakkal.
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LINE ― VONAL
Az egydimenzió érzete

olvasható és kifejthető. Magyarországon a néhány száz karakter adattároló kapacitású egydimenziós vonalkód a nyolcvanas évek végén jelent meg. Ma már a legegyszerűbb árucikket is ezzel látják el, és mindennapi életünket is vonalkódok
hálózzák be.

„A természet a tudós kutató, kíváncsi szeme előtt egészen soha sem engedi magát leleplezni. Az egzakt természettudományi kutatás éppen ezért tele van a fantáziát felajzó költőiséggel. A tudós is, a művész is szívében önzetlenül a végtelen után sóvárog,
ami mindig titok marad előtte.” (Kovács István fizikus, akadémikus)

Egyesek szerint nem a dimenziók száma minősíti létünk értelmét, hiszen háromnál
több úgysem jár senkinek, hanem az, hogy adott keretek között meddig tudunk eljutni. Nézzük tehát, hogy a kiválasztott művészek milyen keretek között alkottak és
meddig jutottak el.
Konstruktívok

Ha az emberben nincs kérdés, nem is születik rá felelet.
A „Vonal – Az egydimenzió érzete” kiállítás kérdez. A legelemibb és legabsztraktabb
képzőművészeti eszköz a vonal, és az „egy dimenzió”, mint tudományos alapvetés
összekapcsolásának lehetőségét tudakolja az „érzet” mint meghatározhatatlan fogalom gondolati, költői, művészi szabadságával.
A kiállítás koncepciója szerint a „semmi” és az egy dimenzió illetve a „minden” és
az egy dimenzió közötti határ átlépésére tesz kísérletet, ezért túlmutat a vonal egyszerű használatán. A vonal ebben az esetben nem eszköz, amely körülhatárol egy
síkformát, vagy térillúziót kelt az egy dimenzió és a többi dimenzió közötti úton,
hanem cél. Cél, ami arra irányul, vajon a zéró pontból, illetve a végtelen dimenziós
világból hogyan közelítenek az alkotók az egy dimenzióhoz a geometrikus művészet
eszköztárával. A tárlat részét képezi annak a gondolatfolyamnak, amely évtizedek óta
visszatérően foglalkozik a tudományos és művészi megismerés, alkotás és gyakorlat hasonlóságainak és különbségeinek analízisével.
Az 1910-es évektől megjelenő és napjainkban is ható számos képzőművészeti irányzat szervező alapja a geometria. A Szimmetria Konferenciával együtt rendezett
supreMADIsm fesztivál (2006, Moszkva) folytatásaként létrehozott kiállítássorozat
az orosz konstruktivizmustól napjainkig átívelő geometrikus művészetbe ágyazódik, hangsúlyozva, hogy a geometrikus művészet (mint gyűjtőfogalom) egyenes vonalban folytatódik megjelenésétől napjainkig.
A végtelenbe futó egyenes vonalak minden ábrázolásukban szimbolizálják a művészet fejlődésének dinamizmusát, történetének lezáratlanságát, a folyamat befejezetlenségét. A kiállítás célja, hogy a meghívott művészek munkáin keresztül bemutassa
a jelzett fejlődési folyamat során létrehozott ábrázolások sokoldalúságát, sokszínűségét, azt, ahogy a síkon, térben megvalósított műalkotások ki tudják fejezni, ki tudják váltani az „egydimenzió”, az irányultság érzetét.
Az „egydimenziósság” érzete a huszadik század második felében megjelent a társadalmi mozgásokban is. Herbert Marcuse elméletével filozófusként és politikai aktivistaként lett világhírű a hatvanas években. Az egydimenziós társadalomról a kortárs
kapitalista és államszocialista rendszerek kritikáját adta, „a nagy elutasítás” (Great
Refusal) fogalma a bőség társadalma alól való felszabadulás teoretikusaként tette
ismertté.

Gyakorlatilag a kiállított művek a konstruktivizmus gyökerétől bejárják a művészet
történetének színes palettáját. Minden mű más-más aspektusból közelít a vonalhoz
illetve az egydimenzióhoz, s ez nem mindig esik egybe.
Froment (F) és Fagerland (S) tömeg közé szorított fúgái, Falk (S) és Joláthy (H)
csíkképei mellett a magyar konstruktivista mester Fajó (H) – és tanítványai Herczegh, Pataki, Horváth – munkái szemléltetik leginkább a vonal és az egydimenzió érzetének kettéválását. Nem tágítanak a realitástól, hiszen a vonal vagy sík körülhatárolására szolgál, vagy már önmagában is síkot illetve csíkot alkot – téri megfelelőjeként pedig lehet négyzetes hasáb is –, és persze igazuk van…
Dimenziósűrítők
Mint ahogy igaza van az ugyanebből az iskolából érkezett, és mégis a fizikai világ
talajáról elrugaszkodott Saxonnak (H) is, akinek korai munkái, a mikro- és makrokozmoszt összekötő húros vászonfestményei csaknem egy időben keletkeztek a szuperhúrelmélet térhódításával. Jelen kiállításon szereplő Dimenzióantennák képobjektjei egyszerű sűrítések, amikor is a síkból kiindulva, lépésenként beszűkíti a dimenziókat, miközben a sík ellenáll, s egy ideig megtartja területét – de a végtelenben mégiscsak egydimenzióssá válik.
Ugyan más kiindulópontból, de hasonló eredményre jutnak Sernaglio (I) és HalmiHorváth (H) szűkített fény-ívképei. Erdély (H) az egy dimenzió felaprózására tesz
kísérletet. A spidronokat idéző spirálisan örvénylő „Élet−Vonal” című művében a 0
pontból kiinduló ezer ágra szakadó vonalak „elhagyják” az egy dimenziót, majd
egyenként visszatérnek a kiindulópontba.
Madisok
Ha az anyagi világ kezdeti állapotából, a 0 dimenzióból, mint legkisebb közös pontból kifelé haladunk, megtaláljuk először az egyenest például Kovács (H) Spirál-vonalak, és Rohlfs (D) Szimultanizmus című munkáiban. Itt említhetem meg Arden
Quin (Rou), mint jelen kiállítás legidősebb mesterének plexiszálakkal átdöfött síkjait, vagy Pinna (I) és Mascia (I) mindent átszövő erővonalait. A két utóbbi olasz
művésznek a Szimmetria Fesztiválhoz kapcsolódó „Erővonalak” című kiállítása
Győrben látható, az MTA−MADI Galériában.

Marian Drugda szlovák képzőművész egy Bauhaus-utalással ellátott vonalkód képpel kapcsolódott be az egydimenziós társadalomkritikába. A vonalkód különböző
szélességű, monokróm, többszínű vagy láthatatlan vonalakból és közökből álló azonosító eszköz. Kódolt bináris kép- és szöveginformáció tartalma alkalmas eszközzel

Más aspektusból vizsgálva a kinetikusok/mobilosok köréhez tartoznak Bolívar (Rou)
„Libration” elnevezésű szabadon rezgő-mozgó fémszál-szobrai, Hulík (Sk) variabilis, térben illetve falon szétnyitható objektjei és nem utolsó sorban Kolejcsuk (Rus)
fémrudakból összeállított függesztett önmegtartó rendszerei. Kolejcsuk a feltalálója
és egyedüli alkalmazója a kvázi hologramoknak, amelyek működési elve fémlemezre karcolt koncentrikus körök-vonalak fényinterferencia pontjaiból adódó opti-
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kai hatáson alapszik. De Jong-Orlando (Nl) konceptuális MADI művész a Fibonacci-számsor arányrendszerével építi fel körív-objektjeit, kvázi egydimenziós irányultságait. Záruljon a MADI-blokk Marinho (Br) Ferde egyenesek című képével,
amelyen a keretekbe feszített húrok már-már a szférák zenéjét hallatják.
Konkrétok és konceptuálisak
A kiállításon szereplő viszonylag nagyszámú konkrét művész mindegyike egy maga
számára felállított szisztéma szerint közelít a vonalhoz. Gondolok itt Pasquet (F),
Bourguignon (F), Viot (F) vagy Hankel (D) munkáira. Ez utóbbi modulja 28 tudatosan kiválasztott individuális vonalból áll, amely 268 millió különböző variáció lehetőségét hordozza.
Jovánovics (H) különleges technikával készült vászonképén színes ceruzával megrajzolt leheletfinom vonalak sorakoznak. Az alkotó azon dilemmázik, vajon a következő megrajzolásra kerülő vonal el tudja-e rontani a kép egészét, ha igen, akkor
az egyes vonal helyértéke és színértéke rendkívüli fontosságot nyer.
Gáyor (H) 16 darabos nagyméretű műve a vonal létrejöttéről szól a sík törése által,
de témája a törésvonalak irányának a rendje. Otto (H) egydimenziós művei, amelyek
egy kezdő- és végponttal rendelkező egyenes vonalból és egy ugyancsak egydimenziós ívből állnak, letisztult egyszerűségükben a jelenlét-nemjelenlét, eltűnésmegmaradás állapotát idézik. Klein Kranenbarg (Nl) egész életműve négyzet alakú
dobozokon belül zajlik, ám ezek a „dobozok” csak keretükben készülnek fából, a
faelemek plexiüveget fognak közre, amelyeken keresztül a teljes művészeti történés
látszik. Finom vonalak, fizikai értelemben fonalak siklanak egyik pontból a másikba
a legapróbb változtatásokkal, így a vonalak virtualitása és variációinak sokasága a
szemünk előtt, mégis tőlünk elzárva zajlik.
Sajnos ezen a kiállításon François Morellet-től (F) nem láthatunk képet, de álljon itt
– Hiigliéhez (USA) hasonló – a vonal lényegét érintő gondolata: „…fiatalkoromban
valóban nagyon mélyen felkavart, mikor kijelentették, hogy a mértani vonalak, melyek lehetővé tesznek mindenfajta számítást, alakzatot és teorémát, valójában láthatatlanok. Nem léteznek, mégis lehet velük képet csinálni, ha a jelölőt (détecteur)
grafitban, tusban, festékben, szalagokban, rudakban, gerendákban, neoncsövekben,
folyosókban (couloirs) találjuk hozzá.”
Vera Molnar (F) is kitüntetett figyelemmel fordul művészetében a vonalhoz, mint láthatatlan, mégis leképezhető tüneményhez. Molnár Ferenc inspirációjára kezdett belemélyedni még a 60-es évek végétől a számítógép használatába, kidolgozta a
„Molnár”-programot, amely a kompjúterművészet legkorábbi példái közé tartozik.

variációi fehérben: a formák kinyílnak és bezárulnak, előre és hátra mozdulnak, torlódnak a síkban, és egyre hatalmasabb erővel szorítják az őket elválasztó vonalat.
Erdélyi finom árnyalatokkal megfestett monokróm vászna is affinitást mutat az „egydimenzió érzetére”, amelyet a 0 pontból kiinduló, a vászon alján végighúzódó egyenes vonallal meg is erősít – a felmutatott-rejtőzködő, a látható-láthatatlan, a lényegeslényegtelen határmezsgyéjére irányítja a figyelmet.
Op-artosok és kinetikusok
Olyan művészet ez, amelyben az átlagos geometriai és matematikai törvények hatnak, s lehetővé teszik, hogy optikai hatásuk révén a mozgás és a vibrálás érzetét keltsék. Az op-art a vonalrendszert, az alapvető mértani alakzatokat: négyzetet, kört,
háromszöget használ, s ezeket előre elképzelt terv szerint osztja be. A vonalak és az
alakzatok egy stilizált perspektívában sűrűsödnek vagy ritkulnak, növekednek vagy
kisebbednek, s ezért mozgást, vibrálást keltenek. Az op-art legkiemelkedőbb képviselője Vasarely (F), bemutatásra kerülő plexidobozában egyforma struktúrák csúsznak el egymáshoz képest, egyik a másik fölé, s ezáltal optikai mozgást idéznek elő.
Ilyenfajta vibrálást és pulzálást sejtetnek Benedek (H), Huwer (D) és Minoretti (I)
munkái is. Az op-art illuzionista kinetikus hatását valódi térbeli-fizikai mozgásformákká fejlesztett kinetikus művészet Caporicci (I) és Cruz-Diez (V) műveivel van
jelen a kiállításon.
De van más objektív is, amin keresztül vizsgálhatjuk az egydimenziót! Ugyanis az
olasz anarchista művésznő, Zorzi négyzetes hasábra rajzolt egyenes vonala fölé optikai lencsét helyezett, s ez azt eredményezte, hogy az egyenes vonal elgörbült…
Akkor hát, hogy is van ez?
A nulla dimenziós pontból az egydimenziós vonalba,
az egydimenziós vonalból a kétdimenziós körbe,
a kétdimenziós körből a háromdimenziós gömbbe,
a háromdimenziós gömbből… a magasabb dimenziókba.
Mígnem a kígyó a farkához érkezik, és minden kezdődhet elölről.
(Részleteiben elhangzott a Szimmetria Fesztivál képzőművészeti kiállítás megnyitóján 2009. július 30-án, a B55 Galériában Budapesten; Jelen formájában megjelent
a LINE−VONAL című katalógusban: ISBN 978−963− 87386−7−7.)

Konok (H) egész pályafutása során tudatosan fordult a vonalhoz mint kifejező eszközhöz. Légnemű finomságú vonalaival önálló univerzumot teremtett, a tisztaság, az
egyensúly és a zeneiség univerzumát. „Vonalösszefüggések” című festménye ízelítőt ad mindebből, de kis ráadásként, miközben a vonalakon keresztül érezzük a
transzcendens összeköttetést, a föléjük helyezett vonalas négyszögek kecses mozdulattal visszahúznak bennünket a Földre, a mi kis realitásunkba.
Wolsky (H) képstruktúráját a dobókocka által generált véletlen alapján eldöntött színek, a képfelületre véletlenszerűen cseppentett festék, és ezekből csillagalakzatban
kiinduló, de szintén véletlenszerű irányokba futó vonalak alkotják.
A monokróm festészet Antal (Sk) és Erdélyi (H) műveivel van jelen. Az idős szlovák mester a ’60-as évek óta fest monokróm képeket. Itt kiállított műve egy téma-
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VIKTOR HULÍK ÉS A MADI
Viktor Hulík képzőművészeti érzékenységének sarokpontja – a természet.
A természet változatossága, formai sokrétűsége, színgazdagsága, a mindenütt jelen
lévő mozgás ihleti. Az állandóság megkérdőjelezésére, új szempontok, kapcsolatok,
érintkezések felmutatására tesz kísérletet fotóabsztrakcióiban, elektrografikáiban,
geometrikus festményeiben illetve objektjeiben. Miközben arra bíztat bennünket nézőket, hogy gondolkozzunk együtt, találjunk újfajta megoldásokat. Játsszunk!
2002-ben, amikor a „Kassák és a MADI MA” nemzetközi fesztivált szerveztük Pozsonyban, Hushegyi Gábor kollégánkkal kiállítási helyszíneket illetve a MADI szellemiségéhez közel álló geometrikus művészeket kerestünk.

Kosice, Martin Blaszko…) közösen elindított egy új művészeti mozgalmat, amely
a poligonalitásban, vagyis a többszögűségben, a mozgás koherensebb érvényesítésében, valamint a művészet egészén (festészet, szobrászat, építészet, zene, költészet,
mozgó versek, tánc) való szisztematikus építkezésben határozta meg magát.
Az elmúlt hatvan évben a MADI mozaikszó a legkülönbözőbb jelentésekkel bírt,
mára az általunk is használt Mozgás−Absztrakció−Dimenzió−Invenció / Mouvement−Abstraction−Dimension−Invention fogalom-négyes vált a legelterjedtebbé.
A kezdeti egységes fellépést követően a MADI két jól körülhatárolható csoportra
oszlott: a dél-amerikai MADI-csoportot Gyula Kosice majd Rhod Rothfuss vezette,
ez a társaság az idő múlásával lassan felmorzsolódott, a párizsit Carmelo Arden
Quin, aki 1948-ban Párizsban telepedett le, és MADI művészeti csoportot és műhelyt alapított a Montparnasse-on.

Gábor előkészítő kutatómunkája nyomán Viktor Hulík személyében mindkettőre leltünk. A fesztivál központi kiállítását a Hulík által vezetett „Gallery Z”-ben rendeztük meg, a műterem-látogatás során pedig a MADI alkotói mentalitásához nagyon
közel álló geometrikus alkotásokra bukkantunk. A MADI és Viktor Hulík ekkor kötöttek ismeretséget egymással. Kapcsolatuk azóta is töretlen.

Ettől fogva, és ma is Carmelo Arden Quin legnagyobb szívügye − amely még saját
munkásságánál is fontosabb − az, hogy a MADI-művészetet nemzetközi szinten
mozgásban tartsa. Mindennek eredménye a MADI nemzetközi hírneve, s ezért tiszteli és követi Arden Quint ma is több száz művész világszerte.

„Hulík első alkotói periódusában konceptuális fotótájképeket készített, a lanscapeket már akkor függőleges és vízszintes vonalak és esetenként geometrikus formák tagolták. Következő lépésként a művész a naturális tájképet egyforma centiméterdarabokra kasírozta, és tépőzár segítségével keretbe helyezte. Ezzel a technikai megoldással (micsoda invenció!) a statikus fotó mobillá vált, és elindult az absztrakció
irányába. Jóllehet a tájkép minden egyes darabja megmaradt, a variációk sokaságával a mozgás új valóságot teremtett.” (Hushegyi Gábor)

A geometrikus formájú MADI festmény-objekt a sík és a tér között egyensúlyoz.
A mű a környezet része, a környezet a mű része.
A MADI „coplanal” kooperáció a síkokkal, amelyek – ellentétben a négyzetbe szorított síkfelületekkel – szabadon mozognak a térben.
A MADI térplasztika űrökkel építkezik, jellemzője a tagoltság és a mobilitás.
A MADI műalkotás egyben interaktív öröm-objekt is, megmozgatja a tekintetet, felpezsdíti a fantáziát, játékosságra ösztönöz.
A MADI festmény-objekten és tér-plasztikában − túl azon, hogy minden elem kimozdul, és minden mindennel összefügg − megteremtődik a tiszta, élő geometria.

A véletlen ma is jellemző Viktor Hulík művészetére – amennyiben létezik véletlen
a szellemi rend szövetében –, ám egy idő után a naturális alapmotívumokat tiszta
geometrikus formák váltották fel, amelyek különböző praktikákkal kiszabadultak a
síkból és belehasítottak a térbe.
Ahogy Magyarországon a második generációs konstruktivista művészek feltűntek a
hetvenes években (Bak Imre, Fajó János, Nádler István, Keserű Ilona, Hencze
Tamás), úgy az idő tájt Csehszlovákiában is körvonalazódott egy erős geometrikus
tendencia, amely a Konkrét Klubban gyűjtötte össze az alkotókat. A Konkrét Klub
formálásában kulcsfontosságú szerepe volt a cseh Radek Kratinának, aki variabilis
objektjeivel meghaladta a konkrét művészetben uralkodó statikus négyzet dominanciáját, mondjuk ki bátran, a MADI szellemiségében alkotott. Sajnos 1999-ben bekövetkezett halála miatt őt már nem tudtuk „felfedezni” 2002-ben, de Viktor Hulík
mellett rátaláltunk még Marian Drugdára, Eduard Antalra és Štefan Belohradskýra.
Ők azok, akikben tudva-tudatlanul lappangott a mozgás, az absztrakció, a dimenzió
és invenció felé való nyitottság, mindaz, ami a szabad geometrikus MADI-művészetre jellemző
Mi a MADI?
A MADI egy nemzetközi geometrikus művészeti mozgalom és alkotói elv. Eredete
Dél-Amerikába nyúlik vissza, és egy ma is élő, 96 éves mester, Carmelo Arden Quin
képzőművész, filozófus, költő személyéhez kötődik.

Melyek a MADI alkotói elvei?

Invenció, absztrakció, poligonalitás, geometria, játékosság, mozgás, tér, szín
A MADI ma is élő valóság, vitathatatlanul részét képezi a nemzetközi művészeti
közéletnek. Szellemiségében alkotnak Argentinában, Uruguayban, az Egyesült Államokban, Franciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, Japánban, Belgiumban, Szlovákiában, Magyarországon...
A mozgalom ötven éves történetét és mai művészeit bemutató nemzetközi seregszemlére 1996-ban került sor a madridi Reine Sophia Múzeumban.
Tíz év múlva 2006-ban, alapítványunk szervezésében a Moszkvai Modern Múzeum
ezer négyzetméteres területén a nemzetközi „supreMADIsm” Fesztivállal ünnepeltük meg a MADI 60. születésnapját. A moszkvai esemény gondolatiságát az adta,
hogy visszavezessük a lassan klasszicizálódott geometrikus irányzatokat a geometrikus művészet bölcsőjéig.
2008-ban pedig „MADI 1946 Buenos Aires 2008 Paris” címmel a párizsi székhelyű
La Maison de l’Amérique Latine csodálatos palotájában adott randevút egymásnak
a nemzetközi MADI-művészek széles tábora.
Ez utóbbi eseményeken Viktor Hulík is szerepelt.

1946-ban Buenos Airesben Carmelo Arden Quin barátaival (Rhod Rothfuss, Gyula
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A MADI közép-európai központja Budapesten található
Saxon Szász János képzőművész és jómagam közel húsz éve Párizsban találkoztunk
először a madisokkal és személyesen Arden Quinnel. Akkor határoztuk el, hogy bekapcsoljuk a kortárs magyar konstruktív, geometrikus művészeket is a nemzetközi
mozgalomba. A hetvenes évekig visszanyúló válogatásból először ’93−94-ben a
Győri Műcsarnokban, és Budapesten a Kassák Múzeumban rendeztünk kiállításokat.
A Kassák Múzeum-beli esemény nemzetközi visszhangra talált. A magyar művészek ’94-ben meghívást kaptak Franciaországba az első Nemzetközi MADI Múzeum megalapítására.
A magyarországi MADI történések következő eseménye a ’95. júniusában − Moholy-Nagy születésének 100. évfordulójára − Győrött megrendezett Nemzetközi
MADI Fesztivál volt. A nagyszabású eseményt megtisztelte jelenlétével több külföldi
művész között Carmelo Arden Quin is. A Fesztivált követően a világ különböző országaiból származó alkotók felajánlották műveiket egy magyarországi székhelyű,
nemzetközi MADI múzeum megalapítására. A folyamatosan bővülő gyűjteményt a
Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány gondozza. 15 ország százötven képzőművésze tartozik a magyarországi Mobil MADI Múzeumhoz, amely félezer műalkotással jelenleg a világ legnagyobb MADI-gyűjteménye.
A MADI és Viktor Hulík, mint szervező kapcsolata
Viktor Hulík azonban nem csak művész. Kassák Lajoshoz, Radek Kratinához, Carmelo Arden Quinhez vagy Saxon Szász Jánoshoz hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy
az individualista program mellett a közösségért is dolgozni kell, együtt kell működni
egy emberen belül a kollektív feladatvállalásnak és az egyéni művészetnek.
Hulík 1996 óta minden nyáron megrendezi Közép-Európa legnagyobb élő nemzetközi fesztiválját, a „Szobor és Objekt Fesztivált”. A megnyitó napjának minden órájában új kiállítás nyílik, a világ legkülönbözőbb országaiból érkező művészek munkáiból. Pozsony valamennyi terét, utcáját, galériáját belakják ilyenkor a művészek,
és a látogatók akarva-akaratlanul esztétikai nevelésben részesülnek. A MADI-val
való ismeretsége óta, Hulík folyamatosan sort kerít MADI-művészek szerepeltetésére is, egyéni illetve csoportos kiállítás keretében.
A Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány együttműködő partnere ebben az
áldozatvállaló munkában.
MADI és környezet
Ahogy Kassák idejében a művészeti konstrukció mint alap kilépett a tárgy- és környezetkultúra, építészet és tipográfia világába, amely a 20. század meghatározó jellemzőjévé vált, úgy a MADI sem „csak” műalkotások, képobjektek megteremtésére
törekszik, hanem azonos szemléletű tárgy- és környezetkultúrát is épít.
A tipográfia a MADI-kiállítások katalógusaiban, a meghívók formájában és színeiben egyaránt hordozza az egyediséget. Rendkívül változatos művészeti koncepció
tükröződik a Budapesten kiadott „MADI art periodical” nemzetközi igénnyel fellépő művészeti folyóirat kilenc lapszámában, amelyek Saxon Szász János és Bányász Éva Mária áldozatos munkáját dicsérik.
A MADI art periodical a geometrikus művészeten belül, a nemzetközi MADI-mozgalom szerteágazó történéseinek orgánuma is volt. A szerkesztők megkísérelték ösz-
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szefogni – a MADI napjainkban is aktív életének, világeseményeinek főbb mozzanatait, így említhetném a Viktor Hulíkkal közös szervezésű „Kassák és a MADI
MA” nemzetközi fesztivál No 4. vagy a „mobil” kiállítás sorozat tematikus No 7.
számait is.
MADI és Győr
A Mobil MADI Múzeum 1995-ben alakult Győrött, az első Nemzetközi MADI Fesztivál alkalmából, amelyet a VÁR−ART Galériával közösen rendeztünk. Ebből az alkalomból határoztuk el a külföldi és magyar alkotókkal közösen, hogy donáció útján
létrehozzuk Magyarországon a MADI Múzeumot, amelynek természetes székhelyeként Győrt választottuk.
A helyi önkormányzat segítőkészen állt elképzelésünkhöz – amely Múzeum−Híd
formájában fogalmazódott meg –, és rendelkezésünkre bocsátotta a forgalomból kivont pinnyédi Rábca hidat. Szépreményű terveinknek azonban a körülmények ellenálltak, ezért a MADI Múzeum ez idő szerint Mobil MADI Múzeumként működik.
Győrben, úgy az Egyetem, mint a közönség részéről továbbra is igény támadt a geometrikus művészet folyamatos bemutatására. Az MTA Regionális Kutatások Intézménye igazgatójának felajánlásával – a Mobil MADI Múzeum kollekciójának
folyamatos bemutatása mellett – Alapítványunknak lehetősége nyílik a geometrikus
művészeknek egyéni tárlatokat szervezni, ahol legújabb műveikkel rukkolhatnak
elő. Így jött létre az MTA−MADI Galéria 2005-ben. Évente átlagosan öt magyar és
külföldi művészt mutatunk be egy tematikus kiállítás mellett.
Viktor Hulík egyéni tárlatára 2007. március 22. − május 15. között került sor. Akkor
Pápai Emese művészettörténész a következő találó gondolatokkal jellemezte Hulík
művészetét:
„Viktor Hulík alkotásainak, az általa mozgóknak nevezett képobjektumainak kiindulási pontja egy mesterségesen manipulált fiktív természet, egy olyan kiszámítható,
szigorú törvények által irányított rendszer, amely csak igen távolról, mintegy ellenpontot képezve emlékeztet az általunk ismert élő és folyton mozgásban, átalakulásban levő esetleges és véletlenszerű természetre, amely látszólagos rendjével, szabályaival és különös szabálytalanságaival csupán inspirációt jelenthet a lényeget kutató, a dolgok örök rendjét firtató művészi elme számára.
A gondolat, a maga tiszta valójában, absztrakt, elvonatkoztató. Hangok, jelek világában élünk, amelyek reprodukálása, leképzése kívül esik a mimetikus művészet hatáskörén.
Hulík par excellence MADI művész. Munkásságát az említett mozaikszó négy eleme:
a mozgás, az absztrakció, a dimenzió és az invenció messzemenően jellemzi, és teljes mértékben lefedi. A művész letisztult absztrakt formanyelve, a mozgásra, a plaszticitásra épülő dinamikus képisége és sajátos innovatív művészi felfogása
egyedülálló.”
2008-ban a párizsi székhelyű Maison de l’Amérique Latine: „Mouvement MADI
International Buenos-Aires 1946 − Paris 2008” című nagyszabású nemzetközi tárlatán a szervezők kérdőív formájában tudakolták az alkotók véleményét a MADI-ról.
A következő sorokban Viktor Hulík személyesen vall a MADI-hoz fűződő viszonyáról:
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„Soha nem szerettem a változatlan, statikus dolgokat. Művészetemre a mozgás, a
változékonyság jellemző, a sorozatok alkalmazása, a geometrikus formák használata. Több mint húsz éve használok a munkáimban olyan elemeket vagy elem-részeket, amelyek alkalmasak a kézzel történő mozgatásra, manipulálásra. Ez a mozgatható elem egyrészt lehetőséget ad a játékos manipulációkra, új kompozíciók születésére, másrészt a fő alkotó elemeiben határozottan tükrözi művészeti programomat.
Úgy gondolom, műveimnek e jellemző szempontja nagyon hasonló ahhoz, ahogyan
a MADI-ban alkotnak. Művészeti fejlődésem logikus folyamatok egymásra épüléséből áll össze. Minden egyes fejlődési szakasz magában hordozza a következő progresszív szakasz előképét. Ily módon a MADI alapvetéseinek megismerése logikusan
integrálódott ebbe a fejlődési folyamatba. Az absztrakció és a dimenzió − geometriai alapvetésként, a konfiguráció, a forma, az invenció − játékos megújulások, átalakulások, variabiliumok formájában van jelen művészetemben, és mindezt átszövi
a mozgás permanens jelenléte.”
Egyértelműen kijelenthetjük, hogy Viktor Hulík művészetére, saját vallomása szerint is hatást gyakorolt a MADI, és az ennek nyomán mozgásba lendült művei egy
letisztult, harmonikus, dialektikus világképet rajzolnak elénk. Viktor Hulík ezen művészi magatartásával, bizton mondhatom nyomdokán halad azon konstruktívistáknak, építő szándékú művészeknek, akik újra és újra tágítani képesek beszorított
világunkon. Őszintén remélem, hogy Neki is akadnak majd bőven követői.
(Dárdai Zsuzsa művészetkritikus, a Mobil MADI Múzeum Alapítvány alapító kurátora, művészeti igazgatója jelen írása az alkotó felkérésére megjelent Viktor Hulík
életmű-katalógusában, Pozsony 2009; ISBN 978−80−968038−7−3.)

ŰR AZ ÚR
Jaildo Marinho brazil képzőművész kiállítása
Egyre több fiatal művész kapcsolódik a több mint hatvan éves nemzetközi MADI
mozgalomhoz. Ők a garancia arra, hogy a MADI-n nem fog az idő. Közülük az egyik
Jaildo Marinho brazil képzőművész, aki Párizsban él, de folyamatos kapcsolatot ápol
szülőföldjével. Az ő közbenjárásával valósult meg 2005-ben, Brazília Ceará állama
Győr léptékű városában, Sobralban egy Nemzetközi MADI Múzeum. Jaildo a nemzetközi mozgalom nevében kapcsolatba lépett a sobrali városvezetéssel, akik nagy
megtiszteltetésnek tartották a megkeresést, és örömmel fogadták a városnak adományozott gyűjteményt. Felépítették a Múzeumot, vállalták a működési költségeit
és a szoborpark folyamatos gyarapítását.
Sobrálban a MADI Múzeum mellett, a város másik kuriózuma az 1999 nyarán létrehozott Napfogyatkozás Múzeum, amely pontosan azon a helyen épült, ahol az
1919-ben bekövetkezett teljes napfogyatkozást Einstein tudóscsoportja vizsgálta.
Az itt felállított expedíciós központok megfigyelésének eredményei és a kísérletileg
is igazolt tények alapján fogalmazta meg Albert Einstein a relativitáselméletet.
Jaildo Marinho tehát az egyéni művészeti megvalósulás mellett, folyamatosan dolgozik a közösségért is. De Jaildo Marinho elsősorban festő- és szobrász. Festményein a légüres tér, a „semmi” kerül bekeretezésre. A kereten belüli űr így „valamivé”
válik, amelyben már lehet kutakodni a függőleges, vízszintes és ferde vonalak/fonalak segítségével. A „vonal-fonalak” olyasmi célt szolgálnak, mint az ismeretlen kút
mélységébe kötéllel vagy lánccal leeresztett vödör, amely friss vizet vagy ki tudja mit
hoz fel a mélységből. Jaildo esetében ezek a fonalak színeket találnak, amelyek a
kompozíció részeként egységbe szervezik a műveket. A faltól elálló objektek, az
egyébként „falként” funkcionáló felületet is kiemelik a „fal-szerepéből”, s a mű részévé teszik. A környezet ily módon bekapcsolódik a mű értelmezésébe.
Jaildo Marinho művészetére a koncepció és a geometrikus formavilág összekapcsolása, a téri absztrakció a jellemző, miközben a színek megválasztásán túl semmit
nem bíz a véletlenre. Geometrikus lelkülettel, szigorral és koherenciával megteremti
a saját konstruált rendjét. A színes, légies „űrkutató” festmények ellentéteként, a művész márvánnyal klasszikus geometrikus műveket alkot. Letisztult formákat, kisimított ragyogó felületeket. A nehéz anyag igyekszik könnyűvé válni, s ugyanazt a
koncepciót visszatükrözni, mint a festmények.
A művész 1970-ben született Santa Maria da Boa Vista városban. Brazíliában végezte képzőművészeti tanulmányait. 1993-tól családjával Párizsban él. 1999 óta tagja
a Nemzetközi MADI Mozgalomnak.
(Elhangzott az MTA−MADI Galériában, 2010. április 19-én; majd 2010. júniusában
Pozsonyban, a Szobor és Objekt fesztivál kiállításmegnyitóján.)
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MADI−UNICUM

POLIGON

Avantgárd párhuzamok

Töredezett formák a MADI-ban
Kereten kívül − Határok hangja

Kérdés: Mi a közös és mi a különböző a MADI és az Unicum között?
Az Unicum erőteljesen keserű likőr, főként aperitifként fogyasztjuk étvágygerjesztő
hatása miatt. Több mint két évszázados ital, receptje az esztergomi Prímási- és Főkáptalani Levéltárban van titkos letétben. Több mint negyven gyógy- és fűszernövény keverékéből készül.
Az Unicum arculatától mára már elválaszthatatlanná vált a gömb alakú unicumos
üveg és a kereszt. Egy korai reklámplakáton az unicumból felbukkanó férfi örül himbálódzó palackjának. Nem is gondolnánk, hogy az unicumos üveg azért lett gömb
alakú, mert a platonista filozófusok szerint a gömb a legtökéletesebb alakzat és egyben a lélek formája. A védjegyen látható kereszt a négy égtájat szimbolizálja, de
ezzel együtt a négy őselem emberi testre gyakorolt jótékony hatását is megjeleníti.
A MADI (Mozgás−Absztrakció−Dimenzió−Invenció) az absztrakt-geometrikus
irányzatok formai szabadságát hirdető ága „még csak hatvan éve” indult Buenos Airesben Carmelo Arden Quin uruguay-i származású képzőművész és társai, Martin és
Ignacio Blaszko, Rhod Rothfuss, Estaban Eitler, Gyula Kosice kezdeményezésére.
Sajátosságai: poligonalitás, mozgás, találékonyság, forma- és színgazdagság. A
MADI receptje mindenki számára hozzáférhető, ki-ki találékonyságának megfelelően és szükségletéhez mérten meríthet a művészet eme gazdag folyamából.
A legfőbb közös találkozási pont az Unicum és a MADI között az „unikumságuk”.
Ahogy az Unicum egyedülálló a likőrök világában, úgy a MADI-művészet is „unikum” a geometrikus művészet világában. Unikum ez a kiállítás azért is, mert a
MADI folyamból itt és most olyan magyar geometrikus művészek munkáit mutatjuk be, amelyek mindegyike magán viseli a MADI sajátosságait: a poligonalitást, a
mozgást, a dimenzióváltást, az invenciót, ugyanakkor az egyes művészek csak rájuk
jellemző „egyedi stílusban” alkotnak.
A budapesti székhelyű Zwack Unicum gyár magáévá téve a kiállítás koncepcióját pár
üveg Unicummal köszönti e különleges kiállítás résztvevőit és a közönséget. A kis,
vastagtalpú, rövid szárú, gyűszűnyi kelyhű márkapohár eszményi az ital kortyolgatásához, de fogyaszthatjuk konyakos pohárból is. Az ital hőmérséklete tetszés szerint választható meg: aki vacsora után fogyasztja, lehetőleg igya hűtve, aki légútjait
szeretné karbantartani vele, igya természetes hőmérsékleten, aki energiát akar nyerni
belőle, igya forrón, aperitifként legjobb szobahőmérsékleten. Az első kortyot jártassuk meg szánkban, hogy a zamatok szétterjedjenek. Utóíze még sokáig emlékeztet
az elfogyasztott italra.
És a végső párhuzam a gyakorlatban, miközben élvezik az Unicum csodálatos ízét,
sétáljanak körbe és kóstolgassák a MADI-művészek szemüknek nyújtott élvezeti
forrását − a műveiket is. A kiállított művészek: Bányász Éva, Fajó János, Haász István, Harasztÿ István, Horváth László, Kovács Tamás László, Pataki Balázs, Saxon
Szász János. Egészségükre!

A képzőművészeti határvonalak problémája az országhatárokéhoz hasonlóan érzékeny téma. Az országhatárok éppúgy behatárolnak bennünket, mint, ahogy a festmény, a kép a megszokott „téglalap alakú ablakban” kerül bemutatásra.
A MADI művekben a „téglalap ablak” eltűnik. A hordozó-felület maga is részese a
műnek. A formai tárgykonstrukció elrendezése az elemek találkozóhelyévé válik.
A határ kérdése − amelyet a MADI mindenkor felvet − közvetlenül vesz részt a mű
minőségének létrejöttében, és a plasztikai megvalósulással hozzájárul identitása kialakulásához.
A MADI számára tehát a határ kérdése többszörösen összetett és lényegbeli. Hiszen
ez az a hely, ahol konfrontálódnak az elemek, és kerülnek harmonikus vagy ellentétes viszonyba egymással.
A határ-együttes permanens kutatása során a játékvariációk és a különböző kombinációk segítségével eltérő kapcsolatok, viszonyok jönnek létre.
A képszélek főszerepet játszanak a belső összhang kialakításában.
Finom, érzékeny szál köti össze a külső és belső területeket.
A megjelenő határvonalak egyben valóságos határok is. A határ-fogalom használatánál a szó természetes, országhatár vonatkozására is gondolunk. A határ egy átjárási
pont az egyik területről a másikra, illetve − képzőművészeti vonatkozásban − egyik
elemről a másikra.
A művészetben a határ-fogalomnak két lehetséges olvasata van:
Első a belső határ, amely teljes egészében részt vesz a mű organikus terének kiépítésében, a struktúra létrejöttében. Ez esetben a mű külső határa átmenetet képez a mű
és külső környezete között.
A második nézőpont a mű külső környezete vonatkozásában szemléli az összefüggéseket. Ez a külső környezet a fal, amelyen a kép elhelyezkedik.
A fal, amely megszokta a téglalapformát és a derékszöget, erőteljes párbeszédbe
kezd a művel. A kép ferde egyenesei illetve körcikkei, körrészletei − mindennemű
közvetítő nélkül − kapcsolatba lépnek a távolsággal, amelyet a horizontális és vertikális fal ad. Dialógus születik, amelyben a fal aktív közreműködőként vesz részt.
Az együttműködés során a mű és a falfelület között létrejön a „kis megegyezések”
sorozata.
A „festmény”, vagy ami ezen túl a térben található − mielőtt illusztrációjává válna
egy álomnak vagy egy érzésnek −, plasztikai objektként, műalkotásként legitimálja
magát.

(Elhangzott 2010. júniusában Pozsonyban a Galéria Z, Socha a Objekt XV. fesztivál
MADI−UNICUM című kiállítás megnyitóján.)

(Elhangzott 2010. júliusában Pécsett, a Civil Kommunikációs Központban, a Bridges (math-art) Fesztiválhoz kapcsolódó ikerkiállításon.)
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AZ UNIVERZUM FESTŐJE
Beszélgetés Saxon Szász Jánossal
Dárdai Zsuzsa ― Művészi pályafutásod, beleértve a tanulóéveket, harminc éve tart.
Gyökereid a falusi létből erednek, Tarpán nőttél fel, Esze Tamás szülőföldjén, a mai
ukrán határ mellett. Mint a Kishercegnek, neked is volt egy külön kis bolygód, rajta
fák, virágok, erdő, mező, folyó, bogarak, madarak, tehenek, hegy, határtalan csillagos égbolt… és a munka, a paraszti életmódban megszokott segítség a szülőknek.
Hogyan lehet megfogalmazni azokat a mindennapos hatásokat, amelyek itt értek?
Saxon Szász János ― Tarpai születésemet nemcsak fizikai, hanem szellemi értelemben is hangoztatom. Őszintén mondom, hogy lényeglátásomat, így egész alkotói pályámat a gyermekkoromban megszerzett tudás, tapasztalat határozza meg.
Köszönhetem mindezt a családnak, szülői háznak, a falu természeti környezetének.
Nem attól lesz valaki absztrakt-geometrikus művész, hogy a geometria alapelemeivel építkezik, sokkal inkább az számít, hogy rendelkezzék az absztrakció iránti érzékenységgel. Személyes tapasztalatom ez ügyben már apró gyermekkoromban
megvolt. Naphosszat tanulmányoztam az állatok mozgását, a rovarok, az ízeltlábúak
szerkezetét. Művészi értelemben ez a világ egyszerre volt kubisztikus, geometrikus
és kinetikus. A kőbányában talált köveken és a Tisza partjáról begyűjtött kavicsokon
a csillogó kristályokat, fémes elfolyásokat kutattam. A fák leveleinek végtelen finomságig szerteágazó erezetét figyeltem, mígnem megláttam a levélben a fát, a fának
a szerkezetét, úgy is mondhatnám, a cseppben a tengert.
Egyszer, amikor már nem láttam a kedvenc öreg nénikémet a lócán üldögélni, mert
meghalt, megsuhintott az elmúlás szele. Napokon át vigasztalhatatlan szomorúság
töltött el, elbujdostam és sírtam – „Miért születtünk meg, ha úgyis meg kell halni!?”
– hüppögtem magamban. Egyik este, idősebb nővérem felfigyelt rám, kivitt a szülői ház udvarára, és az ég felé mutatott. „Látod azt a sok fényes pontot? Az a néni,
akit annyira szerettél nem halt meg, a lelke csillagként ragyog ránk föntről, és egyszer majd mi is oda kerülünk.”
Attól a pillanattól kezdve éveken át szinte minden este néztem az égboltot. Az így
megfigyelt csillagok és galaxisok szerkezete éreztette meg velem a végtelenség hátborzongató fogalmát. Gondolatban, mintha lépcsőfokok lennének, tovaszökelltem
rajtuk, egyre messzebb és messzebb – mígnem az ismeretlen, a végtelen tér magába
szippantott.
Később írásba foglaltam, hogy a világ valójában más, mint amilyennek látjuk, halljuk, tapasztaljuk, és csak annyit érzékelünk belőle amennyit saját − és megnyújtott
segéd-fizikai − érzékszerveinkkel képesek vagyunk felfogni. Létezik tehát egy, az érzékelésen túli valóság, amelynek feltárására nem csak a tudós-feltaláló, hanem a
művész is hivatott. Ez az ars poetica kíséri végig pályafutásomat.
― Az absztrakció iránti érzékenység, tehát már egészen korán kialakult benned. Az
absztrakt gondolkodás képessége, a matematika szeretete és az ebben elért eredmények természetes módon vezethettek volna az elméleti matematika tudományához…
Miért nem így történt?
―Valójában matematikus szerettem volna lenni, de a középiskolában egy gyógyíthatatlan szembetegség lezárta számomra a külvilágot, ezért átprogramoztam magam
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a képzőművészetre. Ma már a két terület egybeért nálam, számos tudomány-művészet szakmai konferenciára kapok folyamatosan meghívást.
Az iskola a tanulást, a tudás megszerzésének otthonát jelentette, nagy érdeklődéssel
fordultam a reáltantárgyak felé, hiszen szerettem volna választ kapni a teremtett világ
csodáira. A matematikából nem volt elegendő a kötelező tananyag, sportot űztem az
egyre nehezebb képletek megoldásából. Felfedeztem a példákban a természetben is
megtalálható logikát, vagyis azt, hogy a nehezebb feladat megoldása a kicsit könynyebb feladatban van elrejtve. Ha elindulunk az 1×1-től, és nem hagyunk ki egy lépést sem, akkor a legnehezebb matematikai feladat is 1×1-gyé válik.
Így történt meg az első találkozásom a molekuláris szerkezetekkel és az atom-modellekkel, amelyeken keresztül elképzeltem a naprendszereket, a galaxisokat, és arra
következtettem, hogy az atomok is lehetnek csillagok. Ez nagy felfedezés volt! Biztosan minden gyerek számára az, amikor rájön, hogy a legkisebb egyben a legnagyobb – a mikrokozmosz egyben makrokozmosz. Én ezt összekapcsoltam a többi
felfedezésemmel, és kialakult bennem egyfajta világlátás, amit későbbi pályám során
„Poliuniverzumnak” neveztem el.
― Térjünk vissza egy kicsit a puritán családi környezetre. Milyen meghatározó impulzusok értek a szülői oldalról, amelyek a képzőművészeti pályád kialakulását segítették? Mivel a világtól elzártan éltetek egy faluban, feltételezem, hogy nem voltak
műalkotások a falakon, és nem jártatok színházba, galériákba, koncertekre, mint a
városi értelmiségi családok általában.
― A festést, rajzolást egyszerűen szerettem. Nem csak tanórákon gyakorolhattam,
hanem szakkörre is jártam, sokszor pályáztam, aszfalt rajzversenyeken vettem részt,
díjakat nyertem, bár a természet hű másolása nemigen kötött le. A művészet iránti érdeklődésemet valóban a családi környezet, a szüleim és nővéreim alapozták meg.
Édesanyám díjnyertes hímzőnő volt, és asszonytársaival fantasztikus absztrakt-geometrikus, „Rákóczi keresztszemes” csillagmintás terítőket hímezett. Úgy ötévesen
egyszer én is kiköveteltem magamnak egy kis darab vásznat, és kivarrtam életem
első terítőjét, amit mind a mai napig őrzök. Később is sokszor besegítettem a családi
hímzésekbe, különösen szerettem kiszámolni a lehetetlenül bonyolult mintákat. A
fúrást-faragást édesapám mellett gyakorolhattam, aki ezermester volt. Nagyapámtól,
akit én nem ismertem, nagyon sok kéziszerszám maradt rá, mind a mai napig barkácsolgat velük.
Édesanyám volt a család motorja, mindent megtett a taníttatásunkért és boldogulásunkért. Egész életében alkotni és teremteni akart abban a világban, ahol akkor még
csak a föld, az ég és az emberi kéz álltak rendelkezésre. Sajnos idejekorán elvesztettük őt. Egy Triptichont szenteltem az emlékének „CrossEye” címmel, amelynek
darabjai a három gyermekéhez kerültek, és a fizikai-lelki-szellemi egység/ átalakulás érzetét hordozzák.

sősorban gyermekeik okosítására. Az első TV nekünk volt az egész utcában, egy
tehén árába került, ami akkor csaknem egy éves fizetés volt. Jól döntöttek, mert számomra ezen keresztül szűrődött be a tudomány, a film, a klasszikus kultúra. De társadalmi élet forrása is volt, minden héten több alkalommal összesereglett az utca
apraja-nagyja, és „házimoziban” néztük együtt az akkori sorozatokat.
Egyszer a nővéreim kaptak egy Sokol márkájú táskarádiót. Az volt a legnagyobb
előnye, hogy ha a szüleimet már kellően idegesítette az „úgymond” komolyzene,
nem kellett kikapcsolni, mert el tudtam vonulni vele a kertünk leghátsó szegletébe.
Ott hallgattam végig a nekem tetsző darabokat, és megtudtam azt is kit/mit játszanak. Legtöbbször Bartók Béla nevét hallottam, és már akkor megéreztem hova tartozom. Ifjúkoromban, amikor saját lemezjátszóm lett, újra és újra visszahallgattam
ezeket a darabokat, mígnem a fejemben is le tudtam játszani bármikor. Egy idő után,
mivel tudtam már az elején mi következik, felgyorsítottam a folyamatot egészen
addig, amíg egy pontba nem sűrűsödött a zenei mondanivaló. Így alkottam meg,
igen korán az Absztrakt Zenei Projektemet: egy zenedarab legkisebb egységei a hangok, amelyeket egy-egy hangjegy szimbolizál. Ezeket a hangokat a szerzője meghatározott ritmusban beleágyazza az idő folyamába. Így áll össze a zenemű térben
és időben. Ha a zenedarabot egyik dimenziójától megfosztom, olyan módon, hogy
folyamatos időprésbe helyezem, akkor előbb-utóbb eljutok odáig, hogy idődimenzióját egyetlen időpillanatba sűrítem, ami azt jelenti, hogy valamennyi hang a neki
megfelelő hangszeren egyszerre fog megszólalni. És a mű, bár megtartja tartalmát,
összeomlik, az adott pillanatra hulló hangok tér-interferálódnak, s az IDŐ fájdalmasan feljajdul.
― Az IDŐ tehát zenedarab formájában egy pontba képes sűrűsödni. A pontnak milyen aspektusai vannak még, amelyek fontosak számodra?
― Tinédzser koromban a pont jelentette számomra a legnagyobb fejtörést, miután
az a meghatározás, hogy – a pont matematikai értelemben kiterjedés nélküli, legkisebb egység, egy axióma – nem elégített ki. Hiszen ez a kiterjedés nélküli végtelenül kicsi pont építi fel a vonalat, a síkot és a teret, világunkat, s a végtelenül nagy
univerzumot is. A pont tehát érzetében hordozza, emlékezik valamennyi dimenzióra:
akár úgy, mint az egyenes metszete, vagy a sík mikro sík-alkotója, továbbá a tér térelemecskéje – voltaképp a fekete-lyuk, majd fehér-lyuk állapot határa, ahol az adott
dimenzió-struktúra valamennyi tér-idő dimenziói összeroppannak. Számomra mind
a mai napig a pontban van elrejtve a legnagyobb titok, mert a pont egyben a kezdet
és a vég, egyszerre a legkisebb és legnagyobb. „A pont hatalma – avagy a tér és az
idő pontosítása” című korai tanulmányomban – amely az Árnyékkötők médiaművészeti kiadványban és könyvben jelent meg – mélyebb rétegeit feszegetem ennek
a problémának.

Körülbelül ötéves voltam, amikor a szüleim úgy döntöttek, hogy TV-t vesznek el-

A pont körüli dilemma nemcsak mentálisan, hanem fizikailag is hatással volt rám.
Szerettem volna szabad szemmel meglátni a legkisebb részecskéket, vizuálisan betekintést nyerni az atomikus világba. Borzasztóan frusztrált, hogy a körülöttem lévő
tárgyak tele vannak űrökkel, az anyagban végtelen számú részecske zizeg, és mindezt nem láthatom. Ez nem a technika akkori fejletlenségén és hozzáférhetetlenségén
múlt, hiszen ma is lehetetlen, hanem a fizikai korlátokon. Ugyanis nem láthatunk a
szemünk szerkezeténél, molekuláinál kisebb elemeket. A fizikai korlátokat áthidalva
ezért megalkottam saját mentális segéd-érzékszervemet, az egy léptékkel finomabb
összetételű „Atomszemet”. Ekkor a tárgyi világ lebomlott előttem, és éveken át különböző sűrűségű atomfelhőket kezdtem érzékelni magam körül.
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― Milyen irodalmi, zenei hatások értek ebben az időben, és az iskolán kívül milyen
kapcsolatod volt a külvilággal?
― Egy kis könyvet feltétlenül megemlítenék, amit tíz évesen olvastam, Stefan Zweig
Sakknovelláját. A nővéreim diákkönyvtár sorozatának részeként került a kezembe
egyik nyáron. Már kisgyerekként lenyűgözött az emberi agy befogadóképessége, s
végtelen távlatokat nyitott előttem a tudás megszerzésében.

― Ezekkel az előzményekkel és ilyen súlyos gondolatokkal voltál telítve, miközben
több matematikai tanulmányi versenyen kiváló helyezést értél el, és felvételi nélkül
bekerültél a megye legerősebb középiskolájába. Mindjárt az első évben egy alkotó
ifjúság pályázaton felfigyelt rád a rajztanárod, és tizennégy évesen elvitt egy konstruktivista szemléletű szabadiskolába, ahol Csiky Tibor szobrász- és Fajó János festőosztályában dolgoztál.
― Nappal szobrászkodtam, este festettem. Volt úgy, hogy három nap, három éjjel
egyfolytában, mígnem összerogytam. Feszegettem a fizikai határokat, bár a test pihenni akart, a szellem szárnyalni, és ideig-óráig lerázta a test béklyóit. A geometria
formanyelvét itt sajátítottam el a mestereimtől, és ezek az évek alapozták meg a képzőművészeti pályám iránti elkötelezettséget. Miután a matematika soha nem adott
választ a pont titkára, ezért tudatosan a művészet felé orientálódtam. Itt készítettem
életem első geometrikus grafikai alkotását, amely az Univerzum 1979 címet viseli,
a kép jól látható módon a négyzet átlói felezésének lehetséges permutációját hordozza. Ez a munka minden addigi megfigyelést, tudást magába sűrítve az Univerzum
tiszta érzetét adja vissza. Akkor még nem gondoltam, hogy ennek az alkotásnak −
amely egyébként kilógott az ott készült művek közül − milyen jelentősége lesz a jövőben. Éveken át visszatértem a nyári szabadiskolába, és az ott ért hatásoknak megfelelve konstruktivista, formalista műveket alkottam. A geometrikus formákkal és
színekkel való komponálás, kompozíciókeresés egy idő után rutinná vált, fizikai
síkon a felszínen zajlott. Mint a természet hű másolása, ez sem kötött már le igazán.
― Talán ez volt az oka, hogy a nyolcvanas évek közepére elszakadtál a szabadiskolától, és mintegy „lázadni” kezdtél a formák ellen. Ekkor készült „A kutya éji dala”
Bódy Gábor emlékére, a „Lábujjait számláló” kvázi önarckép, a „Zene” Bartók
Béla emlékére, a „Sárga Pont” egy elgázolt kutya emlékére és még sorolhatnám.
Ami még érdekelne az a színhasználat, az évtizedig kizárólagosan használt kadmium
vagy aranysárga szín hogyanja és miértje.
― Nem volt könnyű elszakadni a mesterek hatásától és megtalálni az egyéni hangot.
Azonban lappangó elemként tovább élt bennem az első képem, az „Univerzum”,
mélyebb összefüggések érdekeltek, a világegyetem szerkezete, működési elve és a
művészet eszközeivel való leképezése. Így jött létre a „Struktúra” című alkotás
1984–88, amelyet öt éven át konstruáltam magamban, és a „Csillag-sorozat” 1984ből, amely a végtelenül kicsi és a végtelenül nagy viszonyára, egységére koncentrál.
Valóban lezártam az első konstruktivista korszakot, és egy elhamarkodott lépéssel az
addig készült grafikáimat − egy kivételével − megsemmisítettem. Később emlékezetből az emblematikus műveket újrafestettem, de ezek az alkotások elvesztek egy
korai külföldi kiállításon.
Az első szürreális absztrakcióm, „A kutya éji dala” bátor lépés volt a lázadás, az
elszakadás útján, amelyet tucatnyi követett. Ezek a képek már elszakadtak a fizikai
világtól, mert nem konstrukciók, hanem lelki-szellemi kivetülések voltak, ezért „érzeti absztrakciónak” neveztem el ezt a korszakomat.
Az utolsó kép ebben az időben egy szétesőben lévő sárga körbe ágyazott fehér kereszt volt, ami a „Kereszt 1990” címet kapta. Ez az alkotás − a sárga és a fehér szín
kontrasztja, a lét és a nemlét rejtélye, a forma transzcendentális jelentéstartalma − lecsendesített. A kilencvenes években csak ezt a két színt használtam, mert számomra
a sárga szín a fehér viszonylatában égetőbb kontraszttal adja vissza a lét-nemlét, a
valami és a semmi érzetét, mint a fekete és a fehér.
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― Mindezen művek vezettek el az élet azon pillanatához, amikor úgy döntöttél, kinyitod kamaszkorodban lezárt konzervdobozodat, és feltárod a világ előtt elrejtett
kincseidet, műveiden keresztül bemutatod elméleti, filozófiai rendszered. Az Univerzummal való foglalkozás során te Poliuniverzumot találtál. Mi a különbség a két fogalom között?
― Az emberiséget léte kezdete óta foglalkoztatja az őt körülvevő világ megismerése,
működésének és felépítésének megértése. A törzsfejlődés véleményem szerint mentálisan az egyedfejlődésben is megismétlődik, ezért minden születendő gyermek értelmi fejlődésének legmeghatározóbb része, a szűken és tágan vett Univerzum feltérképezése, megértése. Az Univerzum klasszikus, materiális felfogását – az anyag
végtelen láncolatának egységét a térben és időben – durva megközelítésnek éreztem.
A POLIUNIVERZUM-hoz filozófiai értelemben a végtelen kiterjedésű „polidimenzionális pont” szemlélődésén keresztül jutottam el. A ceruzával papírra vetett
pont ugyanis nagyítóval nézve töredezett felületű síkot alkot. Tovább vittem a gondolatot és feltettem a kérdést: vajon az atomi részecske pontnak tekinthető-e a Földgolyóhoz képest, a Földgolyó a Tejútrendszerhez képest, a Tejútrendszer a galaktika-halmazokból szerveződő beláthatatlan világokhoz képest; vagy egészen közeli
példával élve, a petesejt az emberhez képest? Ha igen, akkor a pontot egy sokdimenziós érzetű tüneményként definiálhatnánk, minden dimenzió és dimenzió-struktúra, tér-idő sűrítményeként − mert a pont a különböző léptékű világok lenyomata,
a világok világa.
A „0″ dimenzió vizsgálata után felfedeztem a „polidimenzionális egyenest”, mint a
természet növekedési elvét, amely ugyancsak hasonlóságot mutat. Mindannyian tapasztaltuk már, hogy a fa törzse két-három irányban elágazik, majd a vastagabb ágak
újabb, kisebb keresztmetszetű ágakra osztódnak, egészen a legvékonyabb gallyacskákig, amelyeknek a végén található a levél. Ha tovább folytatjuk a megfigyelést, láthatjuk, hogy a levélben kirajzolódó kapillárisok egy kis fa képét tükrözik. Elmélkedésünk során, a levelet a kezünkben tartva könnyen beláthatjuk, hogy testünk végtagjainak osztottsága hasonlatos a fáéhoz − a törzsből kinövő végtagok/ágak, ujjacskákban/gallyacskákban folytatódnak. Sőt, a testünket behálózó érrendszer, és
tágabb értelemben a föld felszínén szerteágazó és egymásba torlódó források, patakok, folyók szintén követik ezt a folyamatot. A fa osztottsága persze nem fejeződik
be a levelek erezeténél, hanem a molekuláris és az atomi részecskék áramlásával
folytatódik, hiszen például az életadó energiát, fény formájában egyenesen a Nap
nevű csillag sugározza a leveleknek. Így kapcsolódik össze az általunk még érzékelhető legkisebb és legnagyobb, az atomok és a csillagok világa egy fa viszonylatában – és természetesen a mi viszonylatunkban is.
Tehát az általam felfejtett POLI-UNIverzum, egyszerre SOK és EGY, másképpen
fogalmazva az EGY-nek SOK-féle kiterjedése van, és a SOK-féleség az EGY-ben
összpontosul.
― A geometria formanyelvével alkotott műveid tehát filozófiai mondanivalót közvetítenek erőteljes vizuális elemekkel. Érdekelne az elmondottak tisztán képzőművészeti vetülete, amelyben feltételezem ugyancsak a végletekig feszítetted a húrt.
― A polidimenzionális pont és a polidimenzionális egyenes után jutottam el a polidimenzionális síkstruktúrák megalkotásához. Beláthatjuk, hogy ha különböző nagyságú vagy arányú, de hasonló formájú geometrikus elemeket helyezünk elszórtan
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egy papírlapra, akkor a nagy, a kicsi és a még kisebb közötti összefüggéseket perspektivikusan látja a szemünk. Ha viszont egymáshoz illesztjük és összekapcsoljuk
ugyanezeket a formákat, a perspektívahatás megszűnik, és az eltérő léptékű formák
együtteséből kirajzolódó képstruktúrát kapunk.
A léptékváltásos szimmetria elvén működő síkstruktúrákat aztán polidimenzionális
mezőknek neveztem el. A kilencvenes évek elejétől olajjal festett, szabad formájú
táblaképek tucatjait alkottam meg: Harc, Mikro-Macro, Dimenziókapuk és billentyűk, Meditatív Struktúrák, Síkfogyatkozás, Dimenziólépcsők, Dimenziósűrítés, Immateriális átjárás, Dimenzióantennák, Űrök és még sorolhatnám. A címeket mindig
utólag adom a képeknek, a megélt alkotói folyamat alapján.
Perneczky Géza művészettörténész fedezte fel először a kilencvenes évek közepén,
hogy az általam készített alkotások javarészt fraktáltermészetűek, és egy könyvet
szentelt ennek ismertetésére (The Poly-dimensional Fields of Saxon Szász, 2002).
Tizenöt év alkotói munka során, a világtól elzártan, belső magányomban élve fogalmam sem volt erről, ezért alakulhatott ki sajátos nyelvezetem és képi világom e területen.
Munkásságomban az űrök megtapasztalása, az anyagi világ elveszejtésének igénye,
az átszellemülés érzetének képzőművészeti kifejezése plasztikai alkotásaimban is
megmutatkozik. Példaként említeném a festészetemben is alkalmazott „dimenziósűrítés” elvén működő „Térsiklókat”, amelyek az egyik kiállításomon 150 m hoszszúságban kitörtek a galéria tereiből és behálózták a város utcáit. Megemlíteném
még egyik fő művemet, a Dimeziósakk 1998-at, és a hozzá kapcsolódó „Lábatlan
széket”. A különböző dimenzióstruktúrák közötti relatív térérzetet keltve tettem meg
az első lépéseket a Dimenziósakk mezőin, valóságos terepen, valóságos figurákkal.
A mű elkészülte után, a tizenhat/hatvannégy/kétszázötvenhat, vagyis a végtelen lábú
dimenziószékre roskadva némi szusszanás után kivilágosodott, hogy ez a társasjáték
nem a megszokott értelemben zajlik. Az előttem elterülő sakktábla olyan polidimenzionális mező, amely voltaképp a mikro- és a makrovilág vertikális szövedékének horizontális vetülete. A felsorakozó figurák közül az egyik én magam vagyok,
s gondolatban – minden lépéskor levetkőzve az adott dimenziók paramétereit – tetszés szerint kalandozhatok a kirajzolódott Poliuniverzumban. Az életünk során mindannyian megteszünk két ilyen fájdalmas lépést a valóságban is. Az elsőt akkor,
amikor – talán a világ keletkezéséhez hasonlatosan – elindulunk egy petesejtből,
emberré válunk, megszületünk, a másodikat pedig földi pályafutásunk végén, amikor elhagyjuk fizikai kötődéseinket és visszarezonálunk a lélek biro-dalmába.
― Az Immateriális átjárás festése közben valóban majdnem eltűntél. Fizikailag nagyon gyenge voltál, szellemileg pedig nagyon intenzív…, átlényegülésed a „másik dimenzióba” tényleg valóságos veszély volt. Teilhard de Chardin jezsuita természettudós és filozófus kétféle anyagi zónát különböztet meg: – az első az elért vagy túlhaladott, materiálisan vagy testileg felfogott Anyag zónája, ahol nem állapodhatunk
meg visszacsúszás nélkül – a másik, amely előrehaladási, keresési, átistenítő lehetőségként ajánlkozik, vagyis a lelkileg felfogott Anyag zónája, s a kettő között a határ
relatív és változó?

Egy korábbi írásomban így összegeztem ezen alkotói folyamatot, melyet most szívesen elmondanék: „A teljes átszellemülést, az abszolút tiszta állapotot a festészetben csak olyan elemekből építkezve tudtam modellezni, melyek már önmagukban is
a tiszta érzet szupremáciáját hordozzák. Így a négyzet és az azt négy részre osztó kereszt, mint alapvető szuprematista elemek szolgáltak kiindulásként. A négyzet jelen
esetben a létezést szimbolizáló sárga színt, míg a vele ellentétes kereszt az üresség/tisztaság érzetét keltő fehér tónust kapta. A képépítkezés, vagyis a sárga négyzet lebontása során eljutottam a teljes kiüresedés érzetéhez, pontosabban egy
polidimenzionális háló megalkotásához. A mikro- és makrovilágokat összekötő háló
az abszolút szellem virtualizációja, amely mint hiperszűrő a végtelen dimenzióstruktúrákban kifeszülve a létezés tökéletlen objektumait (sárga négyzetecskéit) ’testéből’ permanensen kidobni igyekszik.”
― Az elanyagtalanodás folyamatának fizikai, lelki alapját nálad az is adta, hogy
mint jó Kassák-unoka az egyéni alkotó munka és a megélhetés keservei mellett két
művészeti mozgalom – az Árnyékkötők médiaművészeti-, és a MADI szabad formájú
geometrikus művészeti – felnevelése felőrölte energiád nagy részét. Alapítványokat
hoztál létre, egyesület felett bábáskodtál, múzeumot alapítottál, kiállítások, fesztiválok százait szervezted, rendezted, művészeti folyóiratokat szerkesztettél és kiadványok tucatjait jelentetted meg. A közösségért és az egyetemes kultúráért végzett
tevékenységeid végtelen sora szintén poliuniverzális jeleket mutat. Honnan volt
mindehhez energiád?
― Volt, mert optimista vállalásommal a múltban gyökerező jövőt láttam magam előtt,
miközben hittem az objektivitásban. A sznobság kényelmes hídján való átkelésre
azonban nekem nem nyílt lehetőségem. A kérdésre válaszolva ezért azt mondhatom,
hogy az elődök nyomán haladva, avantgárd lelkülettel, a magam által lerakott cölöpökön egyensúlyozva igyekeztem, s igyekszem ma is áthozni a művészetet a túlsó
partról. Húsz éven át az életemet, egzisztenciámat tettem fel a közösségi művészet oltárára. Nem méricskéltem, nem tartogattam az energiámat, kockáztattam. Mivel
„pénz, paripa, fegyver” nem jut mindenkinek, ezért vállaltam a non-konformizmust,
és a leszórt morzsákból társaimmal szellemi tereket építettem, találkozási pontokat a
világban. Így utólag úgy érzem, jó hogy így alakult, mert megmaradhattam egyedinek, továbbra is függetlenül írhatom a saját forgatókönyvemet, és bízom benne, hogy
a „lét elviselhetetlen nehézsége” ezután is könnyű marad számomra, és szellemi, lelki
energiámat fizikai világunk boldogító részévé tudom tenni a jövőben is.
― Szinte az utolsó pillanatban érkezett 2000-ben a franciaországi ösztöndíj, az Espace de l’Art Concret-ban töltött fél év, amikor végre műtermi körülmények között,
anyagi biztonságban alkothattál. Műveidben megjelentek a színek és formajátékok!
Kísérleteztél, rendszereztél, „Dimenzóceruza” címmel módszertani könyvet írtál,
gyerekeket tanítottál. A konkrét művészet egyik fellegvárában alkottál, miközben a
MADI nemzetközi művészeti mozgalom közép-kelet-európai történéseit szervezted.
Pontosan mi a konkrét és a MADI művek különbözősége, és ebben hol van a te helyed?

― Valóban az előbb ismertetett gondolathoz köthető ennek a műnek a lényege,
ugyanakkor az Immateriális átjárás a végtelen anyagi zónán való áthaladás érzetét,
lehetőségét, átélését biztosítja. Nem csoda tehát, hogy hosszú évek gyötrődésébe került, és adekvát módon csaknem a fizikai állapotom elvesztésével járt.

― A MADI számomra legfontosabb ismérve a poligonalitás, amellyel sikerült megújítani munkásságomat. A nyolcvanas években a polidimenzionális síkstruktúráimat
négyzet alakú vászonra festettem. A végtelenbe törő struktúrák azonban a négyszög
csapdájába kerültek, és „keservesen sírtak”. Ugyan Kassák Lajos „Képarchitektúrái”
teoretikusan hordozták a szabad formájú geometria lehetőségét, de tárgyszerűségében a négyszögön belül maradtak.
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Korai orosz konstruktivista mesterek, mint Tatlin, El Liszickij vagy a magyar származású Péri László már tárgyszerűen alkották meg a szabad formát a képzőművészetben. Későbbi konstruktivista művészek műtermeiben elvétve találtunk szabad
formákat, de ezek elsősorban a dél-amerikai „MADI” (1946) mozgalom után jelentkező észak-amerikai „Shaped Canvas” irányzat (1960-as évek) hatására készültek. A művészettörténészek és a művészek nagy része – ismeret vagy elismerés híján
– nem szívesen hangoztatja a MADI elsődlegességét, és hogy a két irányzat kialakulása között csaknem húsz év van. Mindent összevetve számomra a MADI volt a
meghatározó, amely miközben a sokszögűsége révén a végtelenbe tör, elméletileg és
gyakorlatilag is megalkotta a szabad formájú képtárgyat a geometrikus művészetben,
s ez a kilencvenes évek elejétől segített nekem a „Polidimenzionális mezőim” létrehozásában.
Carmelo Arden Quin, a MADI alapítója mesterem volt, közvetlen, személyes kapcsolat fűzött hozzá, húsz éven át Savigny-sur-Orge-ban, a Párizs melletti házában
mindig otthonra leltem. Ő is puritán életet élt, és soha sem csinált propagandát sem
magának sem a MADI-nak. Nem akarta, hogy elcsépelt, lejáratott művészeti mozgalom legyen belőle. Ennek ellenére a MADI ma is dinamikusan fejlődik, változik,
vagyis még korán sincs lezárva a művészettörténet számára. Szerintem a MADI legfontosabb üzenete az alapvetéseiben, a filozófiájában van, ami még közel hetven év
után is képes kibillenteni alkotót és befogadót a megszokott kereteiből. Ezek az alapvetések csak a jó műalkotásokba vannak sűrítve, és bármely égtáj és kor számára
hozzáférhetők. A műalkotások pedig túlmutatnak az alkotón, túlmutatnak a csoportokon, túlmutatnak a művészettörténeten – egyszóval nem ismernek határokat.
― 2006-ban, a Moszkvában megrendezett „supreMADIsm” fesztiválnak Te voltál a
címadója és egyik főszervezője, rendezője. Erősen kötődsz Kazimir Malevicshez,
ennek mi az oka?
― A 2006-os év nemzetközi művészeti életének egyik legfontosabb eseménye volt
a moszkvai „supreMADIsm” fesztivál. Ez az időutazás összekapcsolt múltat és jelent, keletet és nyugatot, és az ott megélt tapasztalat, tanulság szükségszerűen beleivódott a művészettörténet lapjaiba. Felejthetetlen volt a szinte fizikai kézfogás a
múlt század húszas éveinek avantgárd művészeivel Maleviccsel, Rodcsenkóval, Tatlinnal, El Liszickijjel! Pályám kezdete során rám legnagyobb hatással Kazimir Malevics volt, spirituális értelemben őt tartom mesteremnek, a „tárgynélküli világgal”
megalkotta a művészet tiszta érzetét. Vagyis a tiszta érzet elsődlegességét hirdette,
és minket is arra biztat mind a mai napig, hogy az élet bármely területén − így a vallás területén is − éljük meg azt. A kilencvenes évekre a négyzet, mint alapvető szuprematista elem, munkásságom legfőbb alkotórészévé vált. Tíz éven át szinte csak
négyzetet illetve arra visszavezethető kép-objekteket festettem.
― Most hogy szóba került, beszéljünk a hitről. Teilhard de Chardin szerint a kereszt
az érzéki világtól való elszakadást jelenti, fölemelkedésre hív és arra késztet, hogy
az utolsó fokon, a kritikus ponton, ahol kicsúszik lábunk alól az érzékelhető valóság
talaja, merjünk túllépni. Az érzékelhető világról már kifejtetted álláspontodat, mit jelent neked a kereszt, mint szakrális forma?

Az első esetben a geometria szentségének lehetőségét tűzték zászlajukra a szervezők,
míg a második esetben egy régi vágyam teljesült, lehetőségem nyílt a lelki, szellemi,
művészeti megnyilatkozásra, hitvallásra. A művészi alkotás súrolja a teremtés pillanatát, ezért úgy gondolom, hogy Isten szeretete, harmóniája, szépsége, tisztasága
kell, hogy kiáramoljék a műveken keresztül. Mindig is úgy éltem meg az alkotás
pillanatát, mint a Teremtővel való találkozást. Ilyenformán műveim ennek a pillanatnak a lenyomatai. Saját szerepkörömet pedig közvetítőként, a művészet szerzeteseként határozom meg.
Felvetődik a kérdés, hogyan lehetnek a geometrikus, konstruktív, konkrét, MADI
objektjeim transzcendentálisak, misztikusak vagy éppenséggel szakrálisak? Vagy
fordított helyzetből boncolva a kérdést, lehet-e Isten a legnagyobb realitás? A művészettörténészek egy része szerint a geometrikus művészet és az ebből nyert konkrét alkotások ellentmondanak a szakralitásnak. Talán azért mert túl reálisak, túl
fizikaiak, túl tudományosak etc., de a mélyen vallásos, misztikus Kazimir Malevics
fekete négyzete, keresztje és lebegtetett formái minden kétkedőt elbizonytalaníthatnak.
A másik alapvető szuprematista elem, a kereszt alkalmazása művészetemben kicsivel megelőzte a Malevics-hatást, hiszen első alkotásaim idején még nem ismertem
őt. Később az Immateriális átjárás alkotásánál már igen, és persze a supreMADIsm
sorozat 2006-ban készült objektjein a polidimenzionális Malevics-keresztek mérhetetlen energiával feszítik szét a fekete négyzeteket.
Egy napon a nálunk lévő gyerekek a műteremben az Immateriális átjárás című képen
megszámolták a polidimenzionális kereszt elemeit. Számtalanszor tapasztalom, hogy
a gyermeki lelemény túlszárnyalja az alkotót, ugyanis ez még nekem soha nem jutott eszembe. Az eredmény 44 lett, egészen véletlenül abban az évben ugyanannyi
éves voltam. Munkásságomat soha nem teológiai és nem is tudományos alapokra
helyeztem, hanem az alkotó elme, mint elhívott személy egyéni belső lelki szükségszerűségéből, mikrokozmoszából adódó bizonyságtételre. A művészet számomra
nem kézművesipar, nem mesterség, nem szakma, még csak nem is tudásból eredő hivatás, hanem „érintettségből” eredő „elhívatás”, ami nyilvánvalóan nem egyéni
érdem.
― A Poliuniverzum elnevezés nemcsak mint festészeti modul szerepel munkásságodban, hanem mint játék, tudástermék, készségfejlesztő eszköz, megfogható örömforrás. Mi indított arra, hogy a képtárgyak mellett játéktárgyat is alkoss?
― Képzőművészként, hasonlóan a tudóshoz kutatómunkát végeztem, hogy a valóság ismeretlen területeit tárjam fel az emberiség számára. Alkotómunkám során az
Univerzum alapvető természetéről nyertem ismereteket és adtam közre geometrikus műveimen keresztül. A Poliuniverzumban barangolva, a képek, szobrok megalkotásán túl igényem támadt arra, hogy művészeti-kutatási alapvetéseimet játékos
formába öntsem, és úgy a gyermekek, mint a felnőttek számára hozzáférhetővé tegyem.

― Pár évvel ezelőtt, Budapesten szerepeltem a „Sacra Geometria” című kiállításon,
az elmúlt évben pedig meghívást kaptam Pécsre a „Szakralitás a művészetben” című
konferenciára és a témához kapcsolódó „Szakrális geometria” című önálló kiállításra.

Játékos képekkel először a Gottfried Honegger által alapított Espace de l’Art Concret-ban kezdtem foglalkozni Franciaországban. Ugyanis a vendéglátóknak az volt
a kérése, hogy kapcsolódjak be az Atelier Pédagogique munkájába, és saját alkotói
módszeremet közvetítsem a gyerekek felé. Akkor még nem sejtettem, hogyan fogom
bevonni őket az alkotás mechanizmusába.
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Szisztematizáltam festészeti módszeremet, és formakísérleteket végeztem, egyéni
intuícióra hagyatkozva követtem az alapformák törvényszerűségeit. Így sokszögű,
szabad formájú, geometrikus konstrukciók, a mikro- és a makrovilág között pulzáló
polidimenzionális mezők jöttek létre. Időnként szakítottam a didaktikával, átstrukturáltam, összevontam, sűrítettem, anélkül, hogy a lényeg sérülne. Rájöttem, hogy
a rendszer valójában önmagát építi fel, ha kellő érzékenységgel közeledek hozzá. A
feladatot akkor tekinthettem megoldottnak, amikor a vizuális párbeszéd során minden kérdésemre kielégítő választ kaptam. Ekkor született meg a fizikai értelemben
lezártnak tekinthető műalkotás.
A formajáték során azonban a négyzet, a háromszög és a kör esetében létrejöttek
olyan minimal art elemek, amelyek önmagukban még nem elégítették ki a műalkotás kategóriáját. De amikor ezekből az elemekből kettőt, a kapcsolódási pontok mentén különbözőképpen összeillesztettem, legalább egy tucat „játékos képet” kaptam.
Aztán láttam, hogy a játékos képek fizikai értelemben is nyitottak maradnak, hiszen
több hasonló elemmel folytatva az építkezést, végtelenül változatos képfüzérek bomlottak ki a szemem előtt.
Így jöttek létre a Poliuniverzum játékos elemei, amelyeket az elmúlt évtizedben tovább fejlesztettem a mai végleges formájáig. A Poliuniverzum játékcsalád különböző léptékű alapformáival, alapszíneivel való foglalkozás során a gyermekek
tapasztalatot gyűjtenek, észrevétlenül élik át, fedezik fel a kicsi-közepes-nagy formák közötti összefüggéseket, a formakapcsolatokat, találkozási pontokat, a színek
közötti éles határvonalakat, és teljesen elmélyülve, öntudatlanul barangolnak a Poliuniverzumban: a művészet, a matematika, a filozófia birodalmában.
― Sokszor veszel részt külföldi kiállításokon Európában és a tengeren túl, kevesebbet itthon. Menni vagy maradni?
― Már több mint harminc éve annak, hogy a szemem betegsége lezárta előttem a
külső fizikai világot, azóta belső magányomban, saját mikrokozmoszomban élek és
alkotok. A művészeti pályámon soha nem foglalkoztattak a karrierépítési és az érvényesülési technikák. Ugyanakkor szeretném megsokszorozni a rám bízott talentumokat. Ez csak az „egó” teljes levetése, a ráhagyatkozás, az elhívás révén lehetséges. Az élet a felszínen zajlik, miközben lényege a mélyebb rétegekben rejlik. A
válaszom – maradni minden áron, önmagunk gyermeki tisztaságában.
(Az interjú Szokolyán készült, 2010. szeptember-októberében a Poly-Universe of
Saxon c. katalógus számára, ISBN: 978−963−08−0303−8; majd megjelent a Ponticulus Hungaricus, XVIII. évfolyam 3. számában, 2014. márciusában; és részleteiben sok más helyen is.)

HA−CAQ
Carmelo ARDEN QUIN hatása a
közép- és kelet-európai művészekre
Carmelo Arden Quin, a MADI alapítója 97 éves korában, 2010. szeptember 27-én,
este 6 órakor meghalt. Döbbenten hallgattam Budapesten a telefonvonal párizsi végéről érkező hírt Bolívártól. Carmelo nem halhatott meg, hiszen a terveink között szerepelt, hogy a 100. születésnapját egy brazil egyéni kiállítással fogjuk megünnepelni!
Ez év áprilisában, Savigny-sur-Orge-ban, ahol élt, meglátogattuk őt Rechnitzer Jánossal, Edittel, Zsófival, Saxonnal, és fontos dolgokról beszélgettünk, hallgattuk
bölcs szavait, de az igaz, hogy amikor megkérdezte: „Suzanne mikor jöttök legközelebb Párizsba?” − és én azt válaszoltam, hogy egy év múlva, szomorú lett az arca…
Szeretett bennünket, szerette a magyarországi MADI-történéseket, becsülte, értékelte a munkánkat, amely mintegy húsz évvel ezelőtt éppen itt, Győrben indult el a
Műcsarnokban, a „Formázott” című kiállítással.
Ezt követte az első győri MADI Fesztivál, amelyet a Vár Art Galériával közösen
hívtunk életre, 1995-ben. A magyarországi MADI-történések egyik legfontosabb
eseménye volt ez, amelyet Moholy-Nagy László születésének 100. évfordulójára
szerveztünk. Carmelo és Bolívár egy nap alatt, személyautóval érkeztek Párizsból,
s velünk maradtak az esemény végéig. Carmelo akkor „még csak” 82 éves volt.
A MADI szellemiségének megfelelően, a képzőművészeti kiállítás mellett sor került
Reményi Attila zeneszerző MADI kompozíciójának ősbemutatójára a Győri Ütőegyüttes előadásában; volt csoportos MADI-poetika, sárkánykészítés, tűzijáték, hajóról útnak indított palackposta, dokumentációs tárlat…
Carmelo mindezt nagy örömmel fogadta, futott a szélcsendben, hogy reptesse a maga
készítette MADI-sárkányt, előadást tartott, nevetett, izgult, örült… telítődött jó energiával, amelyből hosszú éveken át építkezett – mondta el nekem Sofía, Carmelo szerelme, akit néhány évvel ezelőtt feleségül vett… régi szép történet végére tettek
ekkor pontot.
Tavalyelőtt készítettem Carmelóval az utolsó interjúmat, miután már eltörte a combcsontját.
― Milyen érzés naphosszat a székben üldögélni? − kérdeztem.
― Nincs semmi baj, gondolkodom, írok, alkotok, és eszembe jutnak azok, akik egész
életükben tolószékben kénytelenek létezni.
― Mit csinálsz, amikor behunyod a szemed?
― Emlékezem azokra az emberekre, akik végigkísértek hosszú életutamon...
Ilyen volt Carmelo, mindig elfogadta az adott helyzetet, és előnyt kovácsolt belőle.
Magát ironikusan kinevette a betegség-szituációkban…
Akkor, 1995-ben itt Győrben, a világ különböző országaiból (Argentina, Belgium,
Egyesült Államok, Franciaország, Japán, Olaszország, Spanyolország, Uruguay, Venezuela…) származó művészek felajánlották műveiket egy magyarországi székhelyű, nemzetközi MADI múzeum megalapítására.
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S bár mind a mai napig nem kötődik konkrét helyhez, de a gyűjtemény, a Mobil
MADI Múzeum eseményei megrengetik a művészettörténet kereteit.

Harminc közép- és kelet-európai művész hajt most fejet a XX. század képzőművészetének egyik legnagyobb személyisége, a „művészet Einsteinje” előtt.

Gondoljunk csak a Kassák tiszteletére 2002-ben megrendezett „Kassák és a MADI
ma” – pozsonyi, érsekújvári, budapesti eseményeire, vagy a 2006-os moszkvai „supreMADIsm” fesztiválra!

Rá emlékezünk. Vele, de nélküle.

Ma 15 ország több száz művésze tartozik a magyarországi Mobil MADI Múzeumhoz, amely félezer műalkotással jelenleg a világ legnagyobb MADI-gyűjteménye.
Bár a pinnyédi Rábca hídon nem jött létre a MADI-múzeum, alapítványunk nem távolodott el Győrtől. Hiszen mind az Egyetem, mind a közönség részéről továbbra is
igény van a geometrikus művészet folyamatos bemutatására. Az MTA Regionális
Kutatások Intézménye felajánlásával – a Mobil MADI Múzeum kollekciójának folyamatos bemutatása mellett – Alapítványunknak lehetősége nyílt a művészeknek
egyéni tárlatokat szervezni, ahol legújabb műveikkel rukkolhatnak elő.
Carmelo Arden Quin megújította a geometrikus művészetet, azzal hogy megalkotta
a képtárgyat 1946-ban Buenos Airesben, majd 1948-ban új hazát, új várost választott magának, amelyről a ma, itt bemutatásra kerülő portréfilmben így vall:

Eduard Antal (Sk), Éva Bányász (H), Štefan Belohradský (Sk), Mihály Bucskó (H),
Dai (H), Marian Drugda (Sk), Dániel Erdély (H), István Ézsiás (H), János Fajó (H),
Tamás F. Farkas (H), György Galgóczy (H), Ingo Glass (D), István Haász (H), István Haraszthy (H), László Herczegh (H), László Horváth (H), Anna Horváth (H),
Viktor Hulík (Sk), Piotr Iwicki (Pl), Tamás László Kovács (H), András Kludovácz
(H), Vyacheslav Koleychuk (Rus), Anna Koleychuk (Rus), Ákos Matzon (H), Balázs
Pataki (H), Alexander Pankin (Rus), Marek Radke (Pl), Axel Rohlfs (D), Rezső Somfai (D), János Szász Saxon (H)
(A megnyitószöveg elhangzott 2010. október 21., csütörtök 17 órakor az MTA−MADI
Galériában, Győrben.)

„Úgy gondoltam, és ma is azt vallom, hogy Párizs a világ kulturális fővárosa. LatinAmerikában nem ismertem egyetlen mexikói, venezuelai, kolumbiai művészt sem,
itt találkoztam velük, és az anyanyelvünkön szólhattunk egymáshoz. Párizsban megismerkedtem magyar, lengyel, észak-amerikai, angol, japán festőkkel is, és barátságok szövődtek… Érzésem szerint Párizs ma is „nagy város”, mert van egy tradíciója:
az Ile de France. Ezek a történeti és pszichológiai okai annak, hogy soha nem csalódtam Párizsban. Párizs az a hely, ahol megtaláltam a világot.”
És még egy gondolatsor Carmelótól, amellyel bevezetem ezt a kiállítást:
„A MADI a panta rhei alapeszméjét hirdeti, az életet jellemző mozgást kívánja megragadni egyszerű színekkel és elemekkel, poligonális síkstruktúrákkal, a keret festménybe emelésével, a szobrok üres tereivel, lebontott formáival. Nem áll meg a
klasszikus téglalap alapnál, a plasztika statikusságánál, a tömeg zártságánál. Leszámol a kint és a bent merev szétválasztásával, elutasít mindenfajta behatárolást és behatárolódást. A MADI nagyon szabad mozgalom, bárki csatlakozhat hozzá, és akkor
hagyja abba amikor akarja. Egyetlen kitétel a geometrikus formákhoz és a poligonalitáshoz való kényszer nélküli ragaszkodás. Ami tág teret nyit a lehetőségeknek,
hiszen a plasztikai tér, mint forrás kimeríthetetlen az értelem számára, amely állandóan készen áll az újabb és újabb kísérletekre. Így aztán a MADI-művészek is sokfélék: van aki adekvát formát keres a születő gondolatnak, más játékos formapárosítással kísérletezik, megint más a színvariációkban merül el, és olyan is van, aki a
keret szétfeszítésének lehetőségét filozófiai gondolatok kifejezésére használja.”
Ez a tárlat, itt és most Carmelónak ad tiszteletet, összegyűjtve minden művészt, aki
az elmúlt majdnem húsz évben érintve volt a MADI és elsősorban Arden Quin hatása által. Hiszen ő volt a mágnes, az izzó tűz, szellemisége, a gyermeki lélek tisztasága, invenciója, a felfedezni vágyás, lényeglátás, erkölcsi tartás, mindaz, ami
személyiségét jellemezte nem múlik el nyomtalanul… beépül a művészek szívébe,
gondolataiba, a műtermekbe, iskolai programokba, a design-ba, tipográfiába…
A bemutatásra kerülő képek legfőbb inspirálója: a poligonalitás, mobilitás, invenció,
absztrakció.
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JOËL BESSE ÉS ROGER BENSASSON
Francia geometrikus művészek kiállítása

YGGDRASIL GYÖKEREIBŐL
TÁPLÁLKOZÓ ALKOTÓK
Svéd konstruktív művészek

MADI Galéria helyett a jövőben GEOMETRIA Galériának hívjuk a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központjában működtetett bemutatótermet. A változás oka az, hogy a MADI alapítója, Carmelo Arden Quin halálával, s a
közép- és kelet európai művészek „hommage kiállításával” lezárult egy korszak,
amelyet a geometriai művészeten belül a MADI töltött be. Az elmúlt öt évben 26
egyéni és csoportos kiállításon a világ minden tájáról érkező, több száz művész munkáit ismerhette meg az érdeklődő közönség. A nemzetközi MADI-mozgalom szinte
valamennyi jelentős művésze ellátogatott Győrbe személyesen vagy a művei által.
Mostantól a geometrikus művészet más területeire is látogatást teszünk, hogy újabb
művészi látásmódokkal ismertessük meg önöket.
Jelen kiállításon két francia művész mutatkozik be. Joël Besse személyesen is jelen
van, Roger Bensassont felesége képviseli, mivel sajnos az utolsó pillanatban jelentkező egészségügyi problémái megakadályozták az utazásban.
A két művész alkotói módszerének közös jellemzője az, hogy papírral dolgoznak, és
szigorú geometrikus látásmódot képviselnek.
Az idősebb művész, Roger Bensasson 1931-ben született, Párizsban él és dolgozik.
Művészeti munkásságának jellemzői a négyzetháló törvényszerűségeit figyelembe
vevő, ám éppen az ebből következő maximális szabadságot kihasználó horizontális
vertikális és diagonális séta a maga által kijelölt területeken. Az ezen a kiállításon bemutatott művek egyetlen jelre redukálva járják be a kiszabott területet. Játék a síkokkal, a hajlításokkal, az űrökkel/hiányokkal. A művész vágya az, hogy belépjen a
végtelen felé nyíló kapun.
Bensasson a kartont használja anyagául, mert ez az anyag megengedi a vágásokat,
a hajtogatást és a festést egyszerre. Művészetének jellemzője a nagyfokú precizitás,
elmélyült gondolkodás, az elemek mozgatása, a ritmus, a jelek különböző olvasatainak nyomon követése. Roger Bensasson a konceptuális művészet és a konkrét művészet legjobb hagyományait követve építkezik.
Joël Besse 1951-ben született. Párizsban és Auxerre-ben (F) él és dolgozik. Művészetének kellékei, egy faalap, amelyre a végső formábaöntés után felkerül a fehér
négyzethálóként funkcionáló kartonon létrejövő, akrillal megfestett mű.
A kollázs elkészítése hasonlít a hímzés technikájához. Besse, egy gondolati vázlat
alapján kivágja a fehér kartonból az apró háromszögeket, amelyeket megfelelős sorrendben a négyzethálóra ragaszt. Egy-egy mintából több száz, esetenként ezer darab
háromszögre is szükség van
Négyzethálói szinte immateriális terek, határnélküliek – az elkészítésük során a művekbe ívódott koncentráció, csönd, elmélyülés, egyensúly, meditáció a megfelelő
fényviszonyokkal érintkezve életre kel, s a befogadóban nyer visszhangot.
(Elhangzott 2011. április 1-én, az MTA Geometria Galériában, Győrben.)

„A művészetet több szinten lehet megközelíteni, a lényeg, hogy nyitott elmével és
szívvel tegyük azt.”
A svéd művészettörténet, akárcsak a svéd kultúra minden más ága, az európai nagy
civilizációkkal összevetve fiatal. Nemzetközi perspektívából nézve a XVIII. század
végén kezdődik Alexander Roslin portréfestő és Tobias Sergel szobrász színrelépésével. A svéd festészet azonban csak a XIX. század végén, a nemzeti romantika korában kapott valójában életre. A svéd képzőművészetben az irodalomhoz és építészethez hasonlóan a természet iránti szeretet volt a művészet alapvető motívuma.
Mint ahogy a „fő sodrástól” távolabb eső országok esetében gyakran előfordul, a
svéd művészet kialakulására is jellemző, hogy nagyobb kultúrákból átvett, tehetségesen ötvözött elemekből áll össze, és átszövi egy sajátos lelkiség: egyszerűség, találékonyság, búbánat, örök visszavágyódás az ártatlan vidéki léthez.
Oroszország közelsége sok pozitív és negatív hatást gyakorolt Svédország történelmére. E hatások közül az egyik legértékesebb a tízes-húszas években kialakuló szuprematizmus, konstruktivizmus − Malevics, Rodcsenko, El Liszickij, Tatlin munkásságának − kisugárzása a svéd képzőművészetre. Példaként említem erre a Hilma af
Klint (1862–1944) művésznőre gyakorolt hatást, aki az absztrakt művészet svéd úttörője, az első absztrakt festmény megalkotója volt. Hilma af Klint erőteljesen kötődött az antropozófiához, amin nem lehet csodálkozni, hiszen művészeti munkássága párhuzamosan futott Mondrian, Malevics és Kandinszkij munkásságával, akiket ugyancsak megihletett a teozófia.
Jelen kiállítás művészei professzionális alkotók, akik a hatvanas évek nagy művészeti megújulásának hullámából merítkeztek. A ’60-as években a zene, a formatervezés, a film és irodalom világához hasonlóan a képzőművészet területén is széles
körben értek el kiemelkedő sikereket svéd művészek. Az 1958-ban alapított Stockholmi Modern Művészeti Múzeum gyűjteménye mára a 20. századi képzőművészet,
festészet, grafika, litográfia és fényképészet kincsesbányája, a kortárs művészettörténet egyik legjelentősebb stílusteremtő intézménye Európában.
E kiállítás hat szereplőjéhez a Párizsban és Svédországban élő geometrikus festőn,
a számítógépes művészet egyik úttörőjeként számon tartott Torsten Ridellen (1946)
keresztül jutottunk el, aki a nemzetközi MADI mozgalom tagja.
Ridell az 1970-es évek folyamán a „L’Université Paris VIII” Vincennes egyetemen
ismerkedett meg a digitális technológiákkal és a programozással. Az egyetemen dolgozó Frank Popper – a kinetikus művészet és a számítógépes, „Hi-tech” művészet
egyik legnagyobb teoretikusa – nagy hatással volt a fiatal alkotóra. Ridell ekkor
kezdte művészeti segédeszközként alkalmazni a számítógépet. Szintén akkoriban
fektette le konkrét és konstruktív művészetének bizonyos alapjait, többek közt hamar
fekete-fehér ellentétpárra szűkítette le palettáját – festészetében máig is mellőzi a
színek használatát.
Egyetemi tanulmányainak befejezését követően Ridell visszatelepedett Svédor-
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szágba. Nem sokkal ezután, a ’80-as évek folyamán felhagyott a számítógép használatával. Azzal magyarázta döntését, hogy ekkor már nem álltak rendelkezésére az
egyetem gépei, és egy megfelelő számítógépes rendszer beszerzése akkoriban meglehetősen nehézkes és költséges lett volna. Másrészről művészete akkorra már más
utakon indult el, így nem is érezte szükségesnek, hogy továbbra is az informatikára
támaszkodjon, kizárta a számítástechnikát az alkotói folyamatból.

Lars Englund (1933) a hatvanas évekből érkező igazi avantgardista, nehéz kategorizálni: köze van a minimalizmushoz, a konstruktivizmushoz és az absztrakcióhoz
egyaránt, ezen területekről nyert tapasztalatai alapján azonban kidolgozta saját művészi nyelvezetét, amellyel matematikai, geometriai törvényszerűségeket tár fel, a
gömbformák szabályos sík-körülhatárával kísérletezik, és a legkülönbözőbb anyagokkal: műanyaggal, fémmel, plexivel formázza tér-szobrait.

Ennek ellenére művészeti módszere nem különbözik döntően addigi metódusától:
attól függetlenül, hogy a teljes szerkesztési és kivitelezési folyamatot maga a művész
végzi el, továbbra is hosszú gondolkodási, tervezési procedúra előzi meg a kompozíció születését. Pontosságra, stabilitásra törekvő művészetében gyakran jelentkezik egyfajta játékosság. Számára a legfontosabb a formák egymáshoz való viszonyulása, a vonalak közötti érzékeny egyensúly, az egyszerű alakzatokban rejlő vitalitás
kibontakoztatása. Konkrét és konstruktív műveire jellemző a minimalizmus, a fekete-fehér ellentétpárban való reduktív gondolkodás, az egyszerű alakzatokban rejlő
vitalitás kibontakoztatása.

Ugyancsak a MADI-n keresztül kerültünk kapcsolatba a jelenlévő Carl Magnus
(1943) festő-, szobrászművésszel. Művészeti tanulmányai során hatott rá a szülővárosában, 1929-ben létrejött hattagú Halmstad-csoport szürrealizmusa, a Cobra expresszionizmus, a szituacionizmus, a valós élet eseményeinek szabad játékai, majd
végső és visszatérő elemként a konstruktivizmus, a konkrét művészet. Ám mindezt
felülírta az a hatás, ami a családi miliőből érkezett. Édesapja templomi orgonista
volt, a temető mellett laktak egy kis házban.

Ridell párizsi találkozása Carmelo Arden Quinnel, a MADI művészeti mozgalom
alapítójával meghatározó hatással volt a svéd konstruktivista művészetre/művészekre, akik közül egyre többen tűntek föl a nemzetközi MADI-kiállításokon Budapesten, Győrben, Párizsban, Moszkvában, Milánóban…
Emlékszem, milyen nagy öröm volt találkozni a Párizs−Győr−Bratislava útvonalú
Mobil kiállítássorozaton Cajsa Holmstrand (1951) napfény/műfény hatására mozgásnak induló objektjeivel, amelyekből egy tucat, részét képezi a magyarországi
Mobil MADI Múzeumnak, s amelyek közül itt is láthatunk néhányat.
Cajsa Holmstrand az 1970-es években dolgozta ki KAPCSOLAT-teóriáját, amelyet
egy matematikai képletre, a Pitagorasz tételre alapozott.
Emlékeztetőül a kisikolás korunkban tanultakat: Bármely derékszögű háromszög
leghosszabb oldalának, átfogójának négyzete megegyezik a másik két oldal, a befogók négyzetösszegével. Tehát, ha egy háromszög derékszögű, akkor a leghosszabb
oldalára emelt négyzet területe a másik két oldalra emelt négyzetek területének öszszegével egyenlő.
A szokásos jelölésekkel: a2 + b2 = c2
Cajsa Holmstrand megoldást keres arra, hogyan működik a Pitagorasz tétel a derékszögű háromszögekből álló kockák esetében. A képlet vajon érvényes e három dimenzióra is? Évszázadokon át azt vallották a tudósok, hogy ez lehetetlen, Cajsa ezt
oldotta meg, vizuálisan. Gyakorlatilag művészete alapszínekkel és egyéb kísérőszínekkel felöltöztetett kockákból és négyzetekből áll. Hála monomániájának, mi „befogadók” élvezettel lépünk KAPCSOLATBA a kiállítóterek falain, tereiben megjelenő impozáns, geometrikus/konkrét műalkotásokkal, az alkotóval, egymással… és
a Pitagorasz tétellel!

Carl sokat barangolt, nézegette a síremlékeket, és gondolkodott a halálról, amelynek
misztériuma máig lenyűgözi. Sokszögű, sötét színárnyalatú geometrikus objektjei
„sírkövei” e mélységből táplálkoznak, átsüt rajtuk a szorongás, nyugtalanság, a melankólia…
Utoljára, de nem utolsó sorban felhívnám a figyelmet az idős mester, az őskonstruktivista Jan Harry Persson (1929) acélszobraira amelyek zsigerből idézik a hatvanas
évek téri megfogalmazásait, s emlékeztetnek például a magyar Csiky Tibor, illetve
a szlovák Štefan Belohradský térgeometrikus acélkonstrukcióira.
Jan Harrí Persson művei szembetűnő architektonikus vonulatot képviselnek. Megjelenik a tér a térben. Tatlin konstruktivista tornya is felelevenedik előttünk. Fali
huzalkonstrukciói a csomópontok hiányát jelölik ki. Az űrt, a hiányt formázzák.
Fogadják az Yggdrasil gyökereiből táplálkozó alkotók kiállítását szeretettel!
A VIKING: A világ közepén magaslik a Yggdrasil az óriási kőrisfa – a teremtéstörténet szerint. Egyik gyökere az alvilágba, a másik az örök fagy birodalmáig, a harmadik az istenek birodalma alatt terjeszkedik. Amíg Yggdrasil elég vizet és táplálékot
kap, a világot sem fenyegeti veszedelem. Az öntözéséről három jövőbelátó istennő
(norna) gondoskodik, akik nagy tiszteletnek örvendenek, ítéleteikben az istenek sem
kételkednek. Az ő dolguk kimérni minden egyes újszülöttre váró jót és a rosszat, ők
fonják életünk fonalát.
(Elhangzott 2012. november 17-én a Svéd Konstruktívok c. kiállítás megnyitóján,
Modern Képtár − Vass László Gyűjtemény, Veszprém.)

Einar Hoste (1930) az egyik leghíresebb svéd konstruktív szobrász, aki feleségéhez,
Cajsa Holmstrandhoz hasonlóan a művészet-tudomány határterületén alkotva hozza
létre plasztikáit és az itt bemutatásra kerülő konceptuális papírobjektjeit, szitanyomatait. Művészeti problémafelvetése a „zárt terek” kutatása, a mi van, mi történik a
formákon belül kérdéskör, s ebben óhatatlanul kacsolódik Buckminster „Bucky”
Fuller (1895−1983) amerikai látnok, tervezőmérnök, építész, költő, író és feltaláló
geodéziai kupoláihoz.
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MADI UNIVERZUM
A Mobil MADI Múzeum Vác megnyitója
A Nemzetközi Mobil MADI Múzeum nevében/képviseletében köszöntök mindenkit: a diplomácia képviselőit, a város és a városháza dolgozóit és vendégeit, a megjelent művészeket és minden kedves részvevőt.
A mai napon azért gyűltünk össze, hogy átadjuk/megnyissuk a Nemzetközi Mobil
MADI Múzeumot Vácott. Mint tudjuk, „Vác a Dunakanyar szíve”, a mai naptól kiegészíthetjük ezt a szlogent azzal, hogy a „MADI a Dunakanyar színe”. Igen kérem,
a MADI színt hozott a város életébe, s reméljük, hogy nemcsak színt, hanem sok
kultúrára és szépségre szomjazó embert, turistát is csal a városba.
Ez a gyűjtemény az elmúlt 25 év megfeszített munkájának a gyümölcse, amit alapítványunk munkatársaival közösen végeztünk civilként, különösebb állami támogatás nélkül. Így a jelen Múzeum megnyitása is a civil szervezet és a helyi önkormányzat összefogásával jöhetett létre.
A 20 éves Mobil MADI Múzeum méltó megünneplése ez a mai napi megnyitó. A
gyűjtemény az elmúlt húsz évben több száz kiállításon és több tucat nagyfesztiválon
volt látható Magyarországon és külföldön. Minden egyes darabjához egy szervezés,
utazás, személyes kapcsolat fűződik, hiszen a kollekció a művészek felajánlásával
jött létre és bővült folyamatosan. Ezért ma elmondhatjuk, hogy a váci MMM a világ
legnagyobb MADI-gyűjteménye. A folyamatosan bővülő anyag nemcsak kiállításokon, fesztiválokon szerepelt, hanem az utóbbi években magyarországi egyetemek
falain, tereiben is. Célunk a „látni tanítani” művészetpedagógiai megközelítés volt.
Vácott most egyben látható a gyűjtemény. A Városházán, a múzeum szerves részeként oktatási-nevelési programot szeretnénk kialakítani geometria-matematikaművészet tematikával.
A MMM Városházán való mindennapos jelenléte egyedülálló és példaértékű, feloldja
azt a tévhitet, amely a művészetet a „felsőbb” társadalmi rétegek kiváltságának tartja.
Ezzel szemben Vácott, az önkormányzat csodálatos barokk terei kétfunkcióssá válnak, a hivatali munka mellett a MADI-művek befogadásával létrejön egy kvázi múzeum − a Városháza hétvégén is látogatható lesz, idegenforgalmi nevezetességgé
válik. Másrészről a különleges, egyedülálló, a művészetet direkt társadalmi kontextusba ágyazó kísérlet célja, hogy a mindennapok ügyes-bajos dolgainak rendezésére
érkező emberek a színes környezetben oldottabbak, jobbkedvűek legyenek.
Most a MADI-gyűjtemény letétbe helyezésének ceremóniája következik. Felkérem
Csete Zoltánnét Alapítványunk képviselőjét, Saxon Szász János alapító-kurátort
hogy jöjjenek ide, és hivatalos keretek között adjuk át a műtárgylistát és a dokumentumokat Fördős Attila polgármester úrnak. Mindeközben Alapítványunk nevében szeretném külön megköszönni a kiállítás installálásában fél éven át nyújtott
önzetlen munkáját Papp László műgyűjtőnek, a kiállítás ötletgazdájának és kurátorának, Saxonnak, a kiállítás rendezőjének és Gábornak, aki végig együtt dolgozott
velük. Köszönöm a figyelmet!
(Elhangzott 2014. március 15-én, Vác Városháza dísztermében, a MMM átadó ünnepségén.)
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KOMA

SZÍN−TÉR−EMBERISÉG

KOrtárs MAgyar geometrikus-absztrakt

Joseph Marsteurer művészete

Tisztelt Közönség! Szeretettel köszöntöm önöket a KOMA vagyis a KOrtárs MAgyar absztrakt-geometrikus művészek kiállításán. Először is mindannyiunk nevében
szeretném megköszönni Viktor Hulík képzőművész és művészetszervező kollegánk,
barátunk áldozatos munkáját, hogy immár két évtizede, évről-évre összehoz bennünket keletről és nyugatról, Dunán innenről és túlról.
E jubileumi alkalomra mi magyarok egy KOMA-tárlatot, a kiállítás címére asszociálva pedig úgy is fogalmazhatnék, hogy KOMA-tálat hoztunk önöknek. A KOMA,
vagy komázás jelentése: barátkozás, egymás segítése, tisztelete. A KOMA-tál pedig
ajándék…

Privát tér – menedék
Bevallom őszintén, nem ismerem jól Joseph Marsteurer művészeti munkásságát, de
sok közöm van a sík és a tér közötti átmenetben létrejövő, a geometrikus művészetet megújító MADI-művekhez, és a műveket létrehozó nemzetközi alkotógárdához,
akik az elmúlt hetven évben (és mind a mai napig) kísérletet tettek és tesznek a képkeret és a fal közötti határok lebontására, a formák keretből való kiszabadítására.
Egy picit úgy érzem, ezt tudva kértek fel e kiállítás megnyitására.
Mégsem ezért vállaltam el.

Fogadják tehát szeretettel tőlünk ezt a válogatást, a KOrtárs MAgyar művészet kiválóságaitól.

Egy szó, a művész eddigi kiállítási címeiből hiányzó szó/fogalom keltette fel a figyelmemet „emberiség”, humanity… Szín-Tér-Emberiség…

Név szerint: Bányász Éva, Botos Péter, Fajó János, Haász István, Hetey Katalin,
Ingo Glass, Kalmár János, Kecskeméti Sándor, Kelle Antal, Maurer Dóra, Mengyán
András, Saxon Szász János, Zalavári József művei láthatók e tárlaton.

Nem volt nehéz…, hiszen a gondolataim folyamatosan a világ jelenlegi tragikus történésein járnak.

A művészek közül többen személyesen is jelen vannak, és a kiállítást egy közös performansszal nyitjuk meg, amelyben számítunk az önök figyelmére és közreműködésére is.
Egy kedves magyar népdalt fogunk önöknek megtanítani, amely a szeretetről, a barátságról, egymás megsegítéséről, a KOMA-tálról szól. Fogadják szeretettel.
Először eléneklem én, majd elénekeljük a művészekkel közösen, végül együtt önökkel.
Könnyű a dallam, könnyű a szöveg:
„Komatálat hoztam, meg is aranyoztam, szív küldi komának, koma küldi komának…”
(Elhangzott 2015. júniusában a GMB Galéria mesta Bratislavy, Socha a Objekt XX.
fesztivál – KOMA Kortárs Magyar geometrikus-absztrakt című kiállítás megnyitóján, Pozsonyban.)

Az elmúlt hónapban Budapesten, a Keleti Pályaudvar aluljárójában, az ad hoc kijelölt tranzitzónában sok időt töltöttem, mint aktivista a Közel-Keletről érkező menekültek és az őket segítő civilek között. Több ezer ember, férfiak, nők, gyerekek
vegyesen egymástól centiméterekre szuszogtak, ettek, aludtak, léteztek − a privát/
intim tér legminimálisabb adottsága nélkül.
Amikor megláttam Joseph Marsteurer falra helyezett színes műanyag egyeneseit,
síkjait, amelyek egy adott pillanatban átsiklanak „sík-lanak” a téri dimenzióba, arra
gondoltam, hogy ez a konceptuális/konkrét, minden pátosztól mentes művészet, milyen autentikusan lenne alkalmas a menekültek közötti privát terek kialakítására. s
íly módon a művészet részesévé válna az emberiség jelenlegi sorstragédiájának.
Joseph Marsteurer konceptuális elképzelése mentes a szentimentalizmustól, nem
kíván érzelmekre hatni, csak azt a pillanatot próbálja megragadni, amikor a festék,
a vászon és az ecset találkozásának folyamatában, az ecset és a festék vászonra kerülésének pillanatában, ellenőrizhetetlenül és kigondolatlanul, egy adott pillanatban
megszületik a mű, illetve egy adott pillanatban a festéknyomok művé alakulnak.
A szín, a színek, az ecsetvonások tervezett útvonalán…, percek, órák, napok elteltével…, egyszer csak átérnek a művészet világába. Megérkeznek… De… nem, talán
nem is az érdekli az alkotót, hogy létrejött a műalkotás, és talán nem is az előző
aktus, az ecsettel húzott vonalak, hanem a kettő közötti megfoghatatlan intervallum
dinamizmusa − az átlényegülés pillanata, amely bizony a legkisebb és a legnagyobb
erőfeszítés ellenére is megragadhatatlan… A szín képpé lényegül. Joseph Marsteurer újra és újra nekirugaszkodik…, hogy részese lehessen ennek a felismerésnek,
„aha” élménynek…
Most itt a galériában még egy elérhetetlen vállalkozást indít… − talán azért is vontam párhuzamot a privát tér hiánya és az itt kijelölt privát tér léte között −, szóval kijelöl egy privát teret, egy szemlélődésre alkalmas helyet, amelyben a befogadó
szabadon engedheti magára hatni a gondosan, tudatos koncepció mentén kialakított
elrendezést és a művészi gondolatot. Ahogy Marcel Duchamp-tól tudjuk (akinek
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művészetszemlélete úgy érzem közel áll Joseph Marsteurerhez) „Az egyik póluson
áll tehát ő, aki létrehozza a művet, a másikon az, aki nézi…, aki szemlélőként részesévé válik az alkotói folyamatnak. A néző a műalkotás aktív részese.”
…és még hozzáteszi, hogy „Voltaképpen az utókor sem más, mint egyfajta néző.”
Hm…, s ezen a nézőn, nézőkön − az utókoron múlik az évszázadok során, hogy mi
marad fenn − mi marad bent a művészet történetének nagy folyamában.
A művészet nem a valóságtól elzárt jelenség, erre kívánt utalni az alkotó a humanity
kifejezés címbe emelésével, és valóban, a valóság beszüremkedik a kiállítás falai
közé, nem tudunk elszakadni az élet érintésétől, a műalkotás bentről kifelé … kisétál a galéria védett teréből, és elindul, hogy gondolatban privát tereket alkosson a menekülteknek, és így az élet részévé váljon, mert a művészet maga az élet. Csak így
van értelme, csak így érdemes meghúzni újra és újra az átlényegülés előtt álló színes vonalakat, amelyek a síkból a térbe tartanak…
A néző hozza létre a műalkotást – mondja Duchamp…, én mint nem művészettörténész néző hoztam létre ezt a megnyitó szöveget, a magam jelen belső állapota szerint közelítve meg Joseph Marsteurer művészetét.
Köszönöm a figyelmet!
(Elhangzott 2015. szeptember 16-án, az Osztrák Kulturális Intézetben, Budapest.)

NYOMOK A FÉNYBEN
Haász István kiállítása
Tisztelt közönség! Nem, nem azért nyitom meg Haász István és Saxon Szász János
kiállítását én egyszemélyben, mert mindketten, eltérő indokkal ugyan, de előszeretettel használják a sárga színt (erre még visszatérek), s nem is azért, mert mindketten kiváló magyar geometrikus művészek, és a nemzetközi MADI művészeti mozgalom szereplői, hanem mert Viktor Hulik, a fesztivál főszervezője megkért erre.
Több mint egy évtizede, pontosabban 15 éve dolgozom együtt Viktorral e fantasztikus, világra szóló nonstop Szobor−Objekt nemzetközi nagyfesztivál szervezésében.
Én a MADI mellett, a magyar vonalat próbálom/próbáltam mindvégig a legszínvonalasabb művészekkel képviseltetni. Ahogy ez történik ebben az évben is.
Most Haász István művészetén a sor, finomítsuk hát érzékszerveinket….
Haász István művei ugyanis a szem érintésében kelnek életre. Reliefjei felületi, festészeti játékai csak a finomságra érzékeny szem számára tárulnak fel gazdagon. A fa
alapra kasírozott aktuális információkat hordozó újságpapír a sárga ecsetnyomok fedettségéből kandikál elő, de már csak, mint rejtjel, vagy azon túli sejtelem…
Igen, talán ebben az „objekt-poétique-ben”, „költői-tárgyban” avagy tárgy-költészetben lehet megtalálni egyfajta rokon-érzékenységet a nagyszerű francia művész
Pierre Soulages és Haász István között.
A művész a felület fény-árnyék játékéval üzen szívünknek, lelkünknek, szellemünknek valami nagyon fontosat − mégpedig azt, hogy az egyszerűben felsejlő érzékenység sokszínűségét érjük tetten magunkban és embertársainkban… általánosabban, az élet dolgaiban.
Ehhez keresett színt magának Haász István 25 évvel ezelőtt, és talált rá − kizárásos
alapon − a sárga színre. Miért kizárásos? Saját bevallása szerint István egyfajta tiszteletből nem akart a számára fontos festőkollegák „foglalt” színvilágába belekontárkodni… (pl, Yves Klein kékje, Jovánovics György fehérje stb.). Ugyanakkor, mindenképpen világos színre volt szüksége, hiszen objektjei, felületi faktúráinak rezdülései és a fény-árnyék hatások csak így tudtak/tudnak megszólalni.
Szóljanak hát bátran hozzánk is, fejtsük meg Haász István felénk küldött rejtjeles
üzeneteit.
(Elhangzott 2016. június 30-án a Milan Dobes Múzeumban, a „Szobor és Objekt”
Fesztivál kiállítás megnyitóján, Pozsonyban.)
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OBJEKT ÉS SZOBOR
Saxon Szász János kiállítása
Nem tudok elfogulatlanul nézni ezekre a festett objektekre, szobrokra, hiszen az alkotójuk Saxon Szász János a férjem, aki az 50. születésnapjának évében, két évvel
ezelőtt merész célt tűzött ki maga elé: 50 év, 50 szobor. Egy másodpercig sem érezte
át az irreálisnak tűnő elképzelés megvalósíthatatlanságát. Bátran belevágott a projektbe. A hosszú évek óta gyűjtött különböző fajtájú fák: fűz, bükk, kőris, tölgy…,
a mindennapos koncentrált rabszolgamunka eredményeként kezdtek formát önteni.
Fúrt, faragott, reszelt, csiszolt, fűrészelt, robotolt, miközben magas fokú szellemi
koncentrációban élt. A fizikai munka és a szellemi munka egymásba kapaszkodtak,
átszőtték egymást, harcoltak egymással, vagy éppen párbeszédet folytattak…
A projekten belül aztán kikristályosodott egy újabb projekt, amelynek egyes darabjai először itt, a Galerie Z-ben, a Szobor−Objekt Fesztivál keretében kerülnek bemutatásra.
Saxont már jó ideje foglalkoztatja a festmény-objekt-szobor egymásból való építkezésének folyamata. Vajon ez csak technikai kérdés vagy a dimenizióváltás esztétikai következményeket von maga után? Mennyiben más egy síkfestészeti
műalkotás, a vászonról leemelt formák objektként való megjelenése, és ugyanazon
objekt formák téri megfeleltetése?
Milyen következménye lesz annak, ha a művész elhagyja a megszokott síkfestészeti
terepet, a mű kilép a vászon védő szorításából, direkt kontaktba kerül a fallal, amely
a maga tágasságával a végtelen szabadság felé nyit utat, de tovább kívánkozik a tér
konkrétságába, és körbejárható tárgyi valósággá válik.
Mindez a geometrikus, konkrét, MADI-művészet és mindenekelőtt Saxon polidimenzionális univerzumával összefüggésben, amely nem csak esztétikai tér, hanem
komplex világmagyarázat, filozófiai, teológiai és tudományos értelemben egyaránt.
Hm…, nem tudom…, mint befogadó végigéltem ezt a nagy kalandot, de még nem
tettem le egyik egység mellett sem a voksomat, azt hiszem, akár síkfestészeti, akár
objekt, akár téri művel találkoztam, mindegyik esetében a kisugárzás, a művész szellemi többlete érintett meg…
Nos, önöknek is ezt kívánom!
(Elhangzott 2016. június 30-án a Galerie Z-ben, a „Szobor és Objekt” Fesztivál kiállítás megnyitóján, Pozsonyban.)

FUGA, AMI ELVÁLASZT
FÚGA, AMI ÖSSZEKÖT
A magyar nyelvben egyetlen négy betűs szót és egy apró ékezetet használunk a
FUGA/FÚGA szavak jelentésének egyértelműsítésére, amelyekre a nyelvek nagy
többsége két teljesen különböző kifejezést használ. Nekünk elég egy apró ékezet…
A FUGA főnévnek többféle értelmét ismerjük, de mindegyik az építészet/képzőművészet összefüggésében merül fel: jelent hézagot kő- vagy téglafalon; csempék között látszó vízszintes és függőleges rést; hézagtömítő anyagot; valamint összekötő
elemet, több elemből összeállított tárgy részeinek szilárd egybekapcsolására… És
nekünk, magyaroknak jelent egy helyszínt a Belvárosban, a FUGA művészeti/építészeti központot, amely a különböző művészeti ágakból érkező kortárs alkotók bemutatásával az építészet és a társművészetek kapcsolatát kívánja erősíteni…, vagyis
összeköt.
Más megközelítésből a hosszú ú-s FÚGA, mint zenei fogalom lényege abból áll,
hogy több szólam egy rövid zenei fázist, tételt több száz ütemen keresztül, főleg rokonhangnemben ismétel, egyik a másikat, pihenés nélkül kergeti, hajszolja…, de
soha nem éri utol.
A geometrikus művészet, az építészet, a matematika és a zene összefüggései izgatnak ezen a tárlaton, a köztük folyó folyamatos párbeszédre, dialógusra figyelek. Ha
közel megyünk a művekhez, kérdezzük, boncolgatjuk őket gondolatban, ha értő, befogadó jóindulattal és tudásszomjjal állunk velük szemben, talán választ kaphatunk
azokra a kérdésekre is, amelyeket Szöllősi-Nagy András, a kiállítás kurátora felvetett: Milyen viszonyban van a köztes tér – a FUGA, az általa definiált két térrel?
Mennyire lehet esztétikai értelmet adni a köztes térnek? Elgondolkodhatunk az átmenet bizonyosságáról és bizonytalanságáról. Mit eredményez a kis elmozdulások
szerialitása, mint fúga? Mi történik, ha a tér és idő kapcsolatban van, azaz a fuga
fúga? És mi van, ha a tér megismétli magát, csak éppen egy más (fraktál) skálán?
A geometria atyja, Eukleidész a matematika mellett zeneelmélet-író is volt. Neki köszönhetjük, hogy részletesen és pontosan megismerhetjük a püthagoraszi zenematematikát. Az ókori tudós munkássága évezredekre megalapozta a geometriát a
tudományban, az építészetben és a művészetben. Ha földi viszonyokban gondolkodunk, ma is az ő bizonyítékai jelentik a biztonságos alapot. Mértani rendszerét a19.
században Bolyainak és Lobacsevszkijnek sikerült felülírnia, akik egymástól függetlenül alkották meg a nem-euklideszi, vagyis a görbült terek geometriáját.
Schönberg szerint a zene egyrészt különböző frekvenciájú, különálló hangok sorozata (dallam), másrészt hangok kombinációja (harmónia), harmadrészt hangok időbeli szabályos egymásutánja (ritmus). Valójában a zene egészen a 17. századig az
aritmetika, a geometria és az asztronómia mellett a quadrivium negyedik matematikai tárgyát képezte.
A természet harmóniájának tudományos feltérképezése egyre közelebb visz bennünket a fraktál-valósághoz. A fraktál-geometria megnyilvánulása a skála-invariancia, de a madárdalok önaffinitása is. A madárdaloktól, gyerekdaloktól és korai
zeneművektől továbblépve a barokk zene felé haladva, a FÚGA-t, vagyis a szólamok
kergetőzését, körbejárását lehetne egyfajta non-euklideszi görbült zenei hangzásrendszernek is tekinteni.
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A hangközök kalibrálása köztudottan J. S. Bach nevéhez fűződik, akinek a 18. század elején sikerült megvalósítania az oktáv pontos, geometriailag egyenlő közű felosztását. Bach a FÚGA művésze c. utolsó nagy alkotásában felfedezhetjük a
Fibonacci számsor alkalmazását és az aranymetszés szabályain történő építkezést
is. B+A+C+H = 2+1+3+8 = 14, a szubjektív matematika és a zene kincsestárához
vezet bennünket.
Jelen kiállítás apropóján azon is érdemes lenne elgondolkodni, hogy vajon hallhatóe a képzőművészet, és látható-e a zene?
A nemzetközi, de többségében magyar művészek alkotásait bemutató nagyszabású
tárlaton közel negyven, geometrikus/konkrét/monokróm/madi képzőművész/fotós/
fényutazó mutatja be a témához kapcsolódó alkotását. A művek mindegyike önmagáért beszél, ezért a nagyszámú alkotói létszám és az idő rövidsége miatt nem kívánok belebonyolódni végeláthatatlan műelemzésekbe: az alkotó ezt csinálta, azt csinálta, így gondolta, úgy gondolta stb. Annál is inkább, mert ilyenkor mindig Arany
János szavai jutnak eszembe: „Gondolta a fene!”
A víziómat viszont megosztanám önökkel. A képzőművészek mindegyike mondhatni a saját vizuális hangszerén játszik nekünk, megszólaltatja a darabját, azt, amit
az isteni harmóniából rá kirótt a tehetsége, „talentuma”. Hangjegyeik a geometria/matematika/építészet/zene elemei: a vonal, a pont, arányok, ellenpont, ütem, ritmus, jelek, szakaszok, díszítés, szín, árnyalatok, harmónia, variációk… és FUGA−
FÚGA?
A FUGA, mint már tudjuk, határt jelöl, ami elválasztja az egyes felületeket egymástól, elválasztja az egyik síkot a másiktól.., itt most a FAL elválasztja az egyik műalkotást a másiktól. Ám már azt is tudjuk, hogy a FÚGA egy tágabb zenei összefüggésben összeköt, hiszen az egy témában összeválogatott alkotások a falakon pihenés nélkül kergetik, hajszolják egymást a szemünk előtt mindaddig, amíg egyszer
csak valami megszólal bennünk, talán egy vizuális zenei élmény, és létrejön az összhang. Az alkotók ezen a kiállításon, szándékuk ellenére is részesei lettek egy tartalmilag egy irányba mozduló nagyzenekarnak, és a zenekar tagjaiként látens módon
lerótták/leróják tiszteletüket a FÚGA legnagyobb művésze J. S. BACH előtt, akinek idén március 21-én ünnepeltük születése különleges, 333. évfordulóját.
Kell ennél nagyobb csoda? Kell ennél nagyobb ünnep?
Köszönöm a figyelmet.
(Elhangzott 2018. március 28-án, a Fuga c. kiállítás megnyitóján, OSAS – Vasarely
Múzeum; Megjelent a kiállítás katalógusában.)

50 ÉV 50 SZOBOR
Saxon Szász János fél évszázada
Amikor a hetvenes évek végén az elsős gimnazista Szász Jani bekerült a gönci művészeti szabadiskolába, ahol Csiky Tibor és Fajó János tartott képzőművészeti foglalkozásokat, elsőnek Csiky műhelyét választotta, és azon nyomban geometrikus
alkotásokat faragott. Fajó János észrevette, milyen tehetség került a kezeik közé, és
ezt mondta a körülötte állóknak: „Látjátok, ezek azok a libegők, akik az Égből jönnek hozzánk.”
Ennek a mondatnak a jelentése még nem volt teljesen világos számára, és mintegy
két tucat kisplasztika megalkotását követően átnyergelt Fajó festészeti kurzusára,
ahol öt évet töltött. Összességében elmondhatjuk, hogy kijárta a „Konstruktivista
Művészeti Szabadegyetemet”. A geometria formanyelvét itt sajátította el, ezek az
évek alapozták meg a képzőművészeti pálya iránti elkötelezettségét. Itt készítette
élete első grafikai alkotását is, amely az Univerzum (1979) címet viseli. Ebbe a munkába minden addigi megfigyelését, tudását belesűrítette, és az Univerzum tiszta érzetét kívánta leképezni.
A művészet szeretete, gyakorlása mellett valójában matematikusnak készült, de változás történt az életében, ugyanis egy gyógyíthatatlan szembetegség miatt elszigetelődött a külvilágtól, sajátos belső látásmódja alakult ki, és végérvényesen a
képzőművészet mellett kötelezte el magát. Ma már a művészet és tudomány egyaránt szerves részét képezi alkotói munkásságának. A nyolcvanas évek közepén kezdett elszakadni a szabadiskolától és lázadni a csak fizikai síkon működő formák
ellen. Ekkor készültek a fizikai világunktól eltávolodott érzeti absztrakciói. Húszévesen megismerte Kazimir Malevics tárgynélküli világát, szellemi rokonságot érzett vele, s ekkor visszanyúlt első alkotásához, az Univerzum-hoz, amely alapjául
szolgált a léptékváltásos szimmetria elvén működő síkstruktúrái létrejöttének, amelyeket polidimenzionális mezőknek nevezett el. A kilencvenes évek elejétől a nemzetközi MADI-mozgalom, személyesen Carmelo Arden Quin hatására szabadformájú táblaképek tucatjait alkotta meg.
Két évtizedes fővárosi hányattatás után végül vidéken, Szokolyán telepedett le. Több
éves megfeszített munkával megépült a Saxon-műteremház, ahol már a tér is rendelkezésre állt. Hosszú időnek kellett eltelnie, mire, látva a fiatalkori kisplasztikáit,
megérlelődött benne az elhatározás, hogy bepótolja az elmaradást, és kitör mestere,
Csiky Tibor a nyolcvanas években megfogalmazott summás véleményéből − amely
szerint csak „nyereg alatt puhított magyar szobrászat” van −, és 50. születésnapjára
ajándékul, egy év alatt 50 szobrot készít magának. Tegyük hozzá, hogy mestereitől
azt tanulta, a szobornak tömörnek kell lennie, nem lehet üresen kongó formát készíteni, mert az nem szobor, az illúzió, de legalábbis csak építészeti makett. Így aztán
Saxon célkitűzése még lehetetlenebbnek ígérkezett, de bátran belevágott a projektbe.
Egész évben alkotott: fűrészelt, tömörített, ragasztott, fúrt, faragott, reszelt, csiszolt
– miközben magas fokú szellemi koncentrációban élt. A fizikai munka és a szellemi
munka egymásba kapaszkodtak, átszőtték egymást, harcoltak egymással, vagy éppen
interferáltak.
Saxont mindig is érdekelte a festmény-objekt-szobor egymásból való építkezésének
folyamata. Vajon ez csak technikai kérdés, vagy a dimenzióváltás esztétikai követ-

232

233

kezményeket von maga után? Mennyiben más egy síkfestészeti műalkotás, a vászonról leemelt formák objektként való megjelenése, és ugyanazon objekt-formák
téri megfeleltetése? Foglalkoztatta a tárgynélküli világ műtárgyiasításának paradoxona is. Milyen következménye van annak, ha a mű elhagyja a megszokott síkfestészeti, anyagtalan szellemi terepet, kilép a négyszög alakú vászon védő szorításából,
direkt kapcsolatba kerül a környezetével, amely a maga tágasságával a végtelen szabadság felé nyit utat, aztán továbbkívánkozik a tér konkrétságába, hogy körbejárható
tárgyi valósággá váljon. Mindeközben a szobrászati szempontból valóságos űrökkel
átszőtt tömör fa a kozmoszba kívánkozik. Mindez Saxon polidimenzionális univerzumában történik, amely már nemcsak esztétikai tér, hanem komplex világmodell,
filozófiai, tudományos és teológiai értelemben egyaránt.
Munkásságában évtizedek óta a sárga szín, a fehér tónus és az űr hármas egysége dominál, ezek kontrasztjával/harmóniájával dolgozik. Míg a sárga szín fizikai világunk
élénk vitalitását hordozza, a fehér a teljes átszellemülés, az űr pedig a matérián túli
valóság tiszta érzete. A művész, aki elsődlegesen szellemi lény, ugyanakkor maga is
anyagi természetű, kénytelen a szellemi struktúráktól elrugaszkodva anyagszerűen
alkotni. Miközben a kétdimenziós síkból a térbe lép, valójában nem áll meg a harmadik dimenziónál, mert minden fázisban léptéket vált, egy-egy új világot nyit, mígnem megalkotja a saját vagy mindannyiunk Poliuniverzumát, a végtelen dimenziók
vertikális szövedékét, a világok világát.
„Amit Saxon polidimenzionalitás alatt ért, az körülbelül megfelel annak az interdiszciplináris fogalomkörnek, amit a matematikai arányokkal és azok vizuális megjelenítésével foglalkozó tudományok fraktálgeometria néven vezettek be a szakmai
köztudatba”, írta évtizedekkel ezelőtt Perneczky Géza művészettörténész. Ugyanakkor Saxon soha nem használja a munkáját leíró szövegekben a fraktálgeometria
terminológiáját, nem a káoszelmélet és fraktálok divatba jöttének az uszályába kapaszkodva kezdett foglalkozni a léptékváltással szemben invariáns formákkal, hanem
teljesen önállóan, a természeti megfigyelésekre alapozva, a konstruktivista képzőművészet addigi eredményeire támaszkodva jutott el 15 éves korában a felfedezéshez. Benoit Mandelbrot budapesti látogatása során személyesen is rácsodálkozott a
fiatal alkotó munkáira, és kijelentette: „Soha nem láttam még ilyen egyedi módon
megfogalmazott »fraktálműveket« a világban, és milyen különös, hogy ilyen csodák
születhetnek egy távoli magyarországi kis faluban is!” (Saxon szülőfalujára, Tarpára gondolt.)
Saxon fél évszázadának szerves része a közösségért végzett munka. Az életét, egzisztenciáját tette fel a közösségi művészet oltárára. Optimista vállalásaival a múltban gyökerező jövőt látta maga előtt, miközben hitt az objektivitásban. A sznobság
kényelmes hídján való átkelésre azonban nem nyílt lehetősége, ezért az elődök nyomán haladva, avantgárd lelkülettel a maga által lerakott cölöpökön egyensúlyozva
igyekezett s igyekszik ma is „áthozni a művészetet a túlsó partról”. Utólag, mint felesége és társa, úgy érzem, jó, hogy így alakult, „ÜNNEPELTÜNK”, megmaradhatott egyedinek, továbbra is függetlenül írhatja a saját forgatókönyvét, és bízom benne,
hogy „a lét elviselhetetlen nehézsége” ezután is könnyű marad számára, és szellemi,
lelki energiáit fizikai világunk boldogító részévé tudja tenni a jövőben is.
(Megjelent az „50 év 50 szobor” című kiadványban, Pauker Collection 2019; ISBN
978-615-5456-51-0.)
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FÖLD ÉS ÉG KÖZÖTT
Szakrális kerámia
Nem bújsz ki az istenhit védőhálójából. Benne vagy. Onnan alkotsz kifelé. Körbevon a hit minden ereje, minden tétele, minden gondolata, minden múltja, minden jelene… és örök jövője.
„Senki nem képes jobban megérezni valamit abból a pátoszból, mellyel Isten a teremtés kezdetén nézte kezének alkotásait, mint ti, Művészek, akik a Szépség alkotó
mesterei vagytok.”– írja II. János Pál, a művésznek címzett levelében.
Mégis a Teremtő és művész között a teremtés és az alkotás között különbség van.
1939-ben megjelent egy kis könyvecske, amelyben egy fiatal költő – Weöres Sándor – az alkotás folyamatáról, a mű és a művészet viszonyáról elmélkedik:
„Mondják, minden művész-tevékenység teremtés; és hallottam azt is, hogy anyaság.
A két állítás egymásnak ellentmond, és egyik sem igaz, de mindegyik értékes részletigazságot tartalmaz, mert jelzi a műalkotás-folyamat két elérhetetlen limesét, mint
a számsorét a kétféle végtelen. Teremtőnek látszhat a művész, hiszen olyat létesít,
mely előbb nem volt, és isteni önkényességgel alakítja ki saját külön világát; és mégsem teremtő, mert csak a rendelkezésre álló tárgyi és szellemi elemek felhasználásával készülhet a műve, a semmiből valamit nem alakíthat…
De hasonlatos az anyához is, mert a benne kialakulót hozza világra; csakhogy a művésznek részben saját akaratától függ, hogy szellemi gyermeke miféle és mekkora
legyen, s joggal tesszük felelőssé, az eredményért… Aki teremt, a létet ajándékozza,
semmiből hoz elő valamit, „ex nihilo sui et subiecti” mondja a latin, s ez olyan tevékenység, amire egyedül a Mindenható képes. Ezzel szemben a művész már valami
létezőt használ föl, aminek formát és jelentést ad. Ez az istenképmás-ember sajátos
tevékenysége.” (Weöres Sándor)
„Minden igazi inspiráció hordoz valamit abból a leheletből, amellyel a Teremtő
Lélek kezdettől áthatja a teremtés művét. Miközben éberen ügyel a mindenséget vezérlő titokzatos törvényekre, a Teremtő Lélek isteni lehelete találkozik az emberi szellemmel és ösztökéli ennek teremtő adottságait. A jót és szépet összekapcsoló, belső
megvilágosítással érinti az emberi szellemet és fölébreszti benne az ész és szív erőit,
s közben képessé teszi, hogy elgondolása támadjon és azt műalkotásban meg is jelenítse.” (II. János Pál)
Az alkotásaidat átszövő érzékenység, a tapintható Istenhit vezettek engem II. János
Pál művészekhez írt leveléhez.
A lelkész-feleség, az anya, a pedagógus műveit látjuk – egy szuverén emberét, egy
művészét, ha úgy tetszik „nőművészét”. A cselekvés-mindennapok, a nap 24 órájának percei − óvoda, iskola, gyerekek, tanítás, énekkar, asszonykör, lelki gondozás,
sütés, főzés… teljes élet… Amibe tíz évvel ezelőtt hatalmas erővel becsapódott az
egyéni alkotás vágya, a képzőművészeti kiteljesedés vágya, az anyaghoz, agyaghoz
nyúlás, a formálás, építés, tárgyalakítás, megvalósítás, kiégetés vágya… Csak ámulok és bámulok, a gyerekek felnőnek, a lakás egy kis része műhellyé alakul, az alkotás beépül a mindennapos tevékenységek sorába…, semmi nem sérül, de minden
gazdagabb lesz így…, nem beszélve rólad, aki mindezt véghezviszi! Ha eddig optimista voltál, a lényed most még inkább repül.
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Amikor a művész létrehoz egy mesterművet, nem csak alkotását hozza létre, hanem
művével leleplezi saját személyiségét is. Saját lelki fejlődésének talál új dimenziót
és sajátos kifejezési formát. Alkotása által szól másokhoz és kommunikál velük.
Ezért a művészet története nemcsak műalkotások, hanem emberek története is. A
művésznek egészen sajátos kapcsolata van a szépséggel… Nagyon találó, amikor
azt mondjuk, hogy a szépség nem más, mint a Teremtőtől a művészi tehetség felé elhangzó fölszólítás.

NÉGYEK ÉS NAGYOK
A „4 funkció” tükrében, 3 generáció keresztmetszetében

Napjelek, évszakok, virágok, életfa, csillagok, tenger, tengertálak, apró galaxisok, kereszt, mandorlák, eucharisztia, gömbök, körök, spirálok, színek formálódnak az
agyagból, az egyszerű anyagból jelek, motívumok, üzenetek.

A napokban szomorú hírt kaptam Párizsból. Az egyik idősotthonban, koronavírus
fertőzésben meghalt − a 20. század elejéről itt maradt, zseniális dadaista-MADI képzőművész barátunk − a 96 éves Robert SaintCricq. Tudom, szép kort ért meg, mégis
belém hasított az eltűnés fájdalma, hogy megszűnt létezni ez a különös kis figura, aki
úgy volt NAGY művész, hogy ő maga ezt észre sem vette. Amikor minderről és a
Covid-áldozatok tömegéről beszélgettem WhatsAppon David Apikian párizsi művészbarátunkkal, így vigasztalt: − „Zsuzsa, Covid ide vagy oda, a művész nem hal
meg soha!”

Mindezen jelentéstartalmakra épülnek a műveid, mélyen belegyökereznek a népművészet örökségébe… és felfrissülnek, maivá válnak, megfürödnek mindennapos
örömeidben, az isztriai nyarakban, a tenger kékjében, a hajók, a fehér templomok titkaiban, a tarpai télben, hóesésben, jégben, szélben, csillogó napsütésben.

Napok óta tartó letargiámból ocsúdtam e reménykeltő szavak hallatán: a művész
nem hal meg soha! Milyen igaz! Majd folytattam a logikus gondolatmenetet: a művészet nem hal meg soha, Isten nem halott. (Nietzsche sem így gondolta!) Akkor
hát, távozzon a félelem! Éljünk, alkossunk, reméljünk!

Kevés eszközzel és mindenki számára érthetően akarod átadni az embereknek azt,
ami a világból megérint, amit átadni érdemesnek találsz. Ahogy fogalmazol: „Átírni
valami módon az örök érvényű dolgokat a mának, úgy hogy a múltbéli szépség legbelül megmaradjon, és jelen időben gyönyörködtessen.”

Ekkortájt kaptam Tőletek a felkérést, hogy nyissuk meg együtt a NÉGYEK és NAGYOK karantén-kiállítást, amely a geometrikus művészet stílusjegyeivel különböző
területeken alkotó kortárs képzőművészek munkáit mutatja be, generációs kontextusban. Stílszerűen a K28 Galériában, amely galéria eleve generációs kontextus-ápolásra (is) jött létre, hiszen a galerista, Kontur Balázs, egyben képzőművész és Fajó
János tanítványa, aki viszont mint tudjuk Kassák Lajos tanítványa volt…

A szépség olyan kivirágzása fakadt belőle, mely éppen a megtestesülés misztériumából szívja föl éltető nedveit.

Azt hiszem minden jelenlévő nevében mondhatom, hogy ez sikerült.
(Elhangzott 2020. január 22-én, Németh Péterné Petrikán Valéria keramikusművész
kiállításmegnyitóján, Pál Gyula Terem, Nyíregyháza.)

Katona Vilmos kurátor koncepciója szerint a mostani kiállítás terve tisztán a képzőművészet és a geometrikus művészet gondolatát járja körül. A „4 Funkció” Carl Gustav Jung négy pszichológiai funkciójára utal, ezek: gondolkozás, érzelem, észlelés
és intuíció. Négy habitus, négy lehetséges irány, ahonnan a geometria elérhető.
Így tudjuk megközelíteni a NÉGYEKET (Fülöp Tünde, Katona Vilmos, Kontur Balázs, Sebestyén Sára), akik mindannyian az elemi geometria „titkainak” megfejtésére
vállalkoztak…, és így tudjuk megközelíteni a négy művészeti ágat is (textil, objekt,
festészet, fotó).
Végiggondolva a koncepciót, érzésem szerint, a gondolkozás, mint funkció a konstruktivista festészeté, míg az érzelem kétségkívül a textilművészeté, az észlelés persze a fotózást illeti meg és végül, de nem kizárásos alapon az intuíció a szabad
formájú kép-objektek (MADI) princípiuma. Ez a „besorolás”meggyőző is lehetne
így, de ismerve a kiállító művészeket, és megismerve a kiállításra kerülő műveket,
úgy döntöttem nem osztályozom be az alkotókat Jung pszichológiai kategóriáiba.
Azt keresem inkább, ami ebben a háromgenerációs vállalkozásban a művészeket
összeköti. Hiszen a négy művészeti ágban, száz év távlatában alkotó tizenkét művész
módszereiben, érzésvilágában, kreativitásában nagyon sok közös pont van. Lehetnének kortársak is, annyira egyívásúak − mint a fa TÖRZSE, annak ÁGA és a
GALLYA. Egymásból nőnek ki, egymást tartják, egyszerre léteznek.
A legfőbb közös pont az építészet és az abból sarjadó geometrikus alkotásmód. A
négy kortárs művész közül három, Katona, Kontur építész, illetve Sebestyén belsőépítész, Fülöp pedig ugyancsak iparművészként a geometria hálóját szövi.
A következő a matematika, mint elméleti háttér: a szimmetria, az arányok, a struk-
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túra, mint rendező elv… Úgy gondolom minden kiállító művész, a NÉGYEK és a
NAGYOK − a mestergenerációk is az élet formai alapjának a geometriát tekintik, tekintették.
Carmelo Arden Quin egy interjúban így fogalmazott: „Geometria nélkül nem lehet
élni: geometrikus a Földünk, a Nap, amely körül forog, a bolygók pályája, az egyszerű hétköznapi tárgyak is, mint amilyen az ágy, az asztal, a tányér vagy a váza. A
legkülönösebb geometrikus objekt a szemünk, telve élettel, mozgással…”

szellemiségű Kassák Lajos; az invenció nagymestere, a csaknem 100 évet megélt,
örök gyermek Arden Quin; az élete végéig kerekesszékben ülő, ám mindvégig friss
szellemű Lucien Hervé, vagy említeném Szenes Zsuzsát, aki a maga szelídségével
az élet forrását, a mindörökké szeretetet sugározta maga körül.
Kassákon kívül volt szerencsém ismerni őket személyesen is.
Igen, kimondhatjuk, hogy az élet él és élni akar! Nyílik szerelem a kolera idején is…

Ha ennyire egyívásúak a művészek, akkor mégis, mi különbözteti meg egymástól
őket?

Ezért hát köszönet Kontur Balázséknak, hogy a nehéz helyzetben is a megszokott
rendben folytatják tudósításukat a művészet eme apró szigetéről. S így távlatot nyitnak a közösségi térnek, a reménynek − a mestergenerációk továbbélésének.

Az egyéniség, a személyiség, a saját élettörténet, a különböző megismerési vonzások, a leképezéshez szükséges adottságok, eltérő kifejezési eszközökhöz való kötődés, a választás, a tanulás mélysége, a felfedezések egyedisége, a korok, a századok,
amin az életpályák átívelnek. Így lesznek festők, szobrászok, fotósok, textilesek, így
lesznek egyedi alkotók.

(Elhangzott 2020. április 23-án, a K28 Galériában, Budapesten.)

Sebestyén Sára fotóművészete egy életesemény mélységes szomorúságából botladozott ki a fényre, hogy leképezze az újra felfedezett valóság-kincseket, árnyék-lenyomatokat, az épületrészletek árnyalt, intim szépségeit. A hozzá kapcsolódó
mestergenerációs társ az ÁG, a szigorú következetességgel alkotó Robitz Anikó; és
a csaknem száz évre visszanyúló, mindezeket tartó TÖRZS, a Le Corbusier munkásságát fényképező Lucien Hervé végletekig leegyszerűsített épületrészlet-fotói
kerek egységet alkotnak.
Fülöp Tünde, ágacska, a GALLYACSKA, a maga csöndes kreativitásával gömbölyíti, húzza, fonja, varrja az élet geometrikus szövedékeit… Mestergenerációs társa
a Brüsszelben élő Száraz Marika, az amerikai konkrét művészet, személy szerint
Frank Stella shaped canvas nyomvonalán haladva feszíti-fonja formázott kárpitjait.
A generáció harmadik nagy alakja Szenes Zsuzsa, aki a geometrikus alkotások sorát
vitalitással és konceptualitással frissítette.
Kontur Balázs festészetével az egyik legnagyobb ÁGHOZ, Fajó János mesterhez
kötődik. Kontur a Fajó-ágból fakadó konstruktivista szabadiskola stílusjegyeit vegyíti építészeti látásmódjával, saját alkotói mélységét, szabadságát kutatja, miközben Kassák Lajos közösségépítő attitűdjét is magára veszi…, mert, mint jó
Kassák-unoka megtanulta, hogy „Vagy célba jutunk közösen, vagy elvisz bennünket az ördög”. Azt is megtanultuk mindannyian „a nagy öregtől”, hogy „…a képarchitektúra művészet, a művészet pedig teremtés és a teremtés minden.” (1922)
A negyedik generációs „ágazat” Katona Vilmossal indul, aki építészként, építészettörténészként, egyetemi professzorként dolgozik a mindennapjaiban, de miután találkozott a matematikához is erősen kapcsolódó „univerzális polidimenziókkal”,
késztetést érzett az egyéni alkotómunkára. Ehhez mesterének a téma egyedi képviselőjét, a középgenerációs Saxon Szász Jánost választotta, akinek a műtermében találkozott kép-objektekkel, megismerte a MADI művészetet és annak alapítóját Arden
Quint, a geometrikus művészet halhatatlan öregjét.
E kiállítás apropóján is igazolva látom életem egyik szakdolgozatának azt a tézisét,
amely szerint nem létezik generációs ellentét felnőttek és fiatalok között. Vannak fiatal szellemű „öregek” és begyepesedett gondolkodású „fiatalok” – és vica versa.
Ilyen „fiatal” volt, a bevezetőmben már említett Saint Cricq és a kiállító NAGYOK
szinte mindegyike − a nehéz kort megélt, de utolsó percéig következetes avantgárd
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PEKINGI HÉTKÖZNAPOK
Benkő Imre kiállítása
Jean-Michel Jarre kínai koncertútjáról közvetítést sugárzott a Francia Televízió 1982ben. A képernyőn Mao-sapkás fiatalok vonaglottak extázisban a lágy zenére. Szívszorító, megdöbbentő látvány volt, jelezte: a kulturális forradalom után a szervezett
extázist elsöpörte az idő. Kína felszabadult, mozgásba lendült az egészséges fejlődés törvényei szerint.
Benkő Imre képi üzenetet hozott Kínáról. A sajtófotós − az ország fényképész-diplomatája − korrekt módszerrel tudósít. Régi és új jelképek köszönnek vissza a felvételekről. Kína elképzelhetetlen a Nagy Fal, sárkányok és pagodák, a kínai ember
bicikli, riksa és Mao-sapka nélkül. Benkő ugyanakkor hangsúlyossá tesz kevésbé
ismert jelképeket is, mint a madársétáltatás vagy − az erőteljes humorral ábrázolt −
reggeli torna. A kínai munkásportrék nem véletlenül foglalkoztatják az alkotót. Hordozzák a múlt tragédiáját, a nagyon szegényeké talán a jelen reménytelenségét is.
A fotók egy része a világ minden táján természetes életpillanatot rögzít: anya-gyerekkel, apa-gyerekkel, stb… Benkő ezzel a témával teszi fel a legtávolabbra mutató
kérdéseket. Mire ezek a gyerekek felnőnek, 1,2 milliárd honfitársuk lesz. Vajon ők
hova vezetik majd a jövő társadalmát?
Szakmai tudást, érzékenységet, emberközpontúságot tapasztalhatott a látogató ezen
a tárlaton a Fotóművészeti Galériában. Mindez Benkő munkásságának legjellemzőbb sajátja és pozitívuma, bárhol is készíti felvételeit.
(Fotó, 1986. március)
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A KATSURA VILLA TITKA

FELTÉTELES MEGÁLLÓHELY

Fényképkiállítás a Marczibányi téri Művelődési Központban

Gyarmathy Lívia: Koportos

Fa, agyag, moha, bambusznád, kötetlenül egymásba szövődő terek, szaggatott körvonalú tó, pavilonok, fehéren kibomló épületcsoport, csend… A természet és az építészet együttműködésének, folytonosságának megrendítően szép, egyszerű remekműve − a XVII. századbeli japán császári palota, és az azt körülölelő zöldövezet −
tárul fel Ishimoto Yasuhiro színes fényképein a Marczibányi téri Művelődési Központ tárlatán.

„Szép temetést akarok, zenével és gyászkocsit is” − ismételgeti gyakran Mihály, a
film főhőse.

A hegyek és tavak melletti sétányok kertjében a fenyők, bokrok, növények, padok,
kőhidak olyan drámai tereket alkotnak, amelyekben konfrontáció és összhang, csend
és mozgás, lét és nemlét békésen megférnek egymás mellett. Lépegető-kövek visznek a − nyilvánosság elől elzárt − több évszázados villa elé. Utunkon pihenőkövek
kísérnek, a szemlélődés virágai vezetnek a teázási ceremónia rusztikus kunyhóiba,
a „vízen át”, a „semmi” birodalmába. Visszatérve az ártatlan és gondtalan állapotból rabul ejt a főépület egyszerű harmóniája. A Katsura villa titka a puritán fényűzésben, szépsége a részletek egybehangzó összefonódásában rejlik.

Mihály útját Budapesttől a szabolcsi Koportosig − a temetési előkészülettől a temetés utáni menekülésig − a cigánylét jellemzői kísérik: útépítő munka, forró szurok,
munkásszálló, ingázás, fekete vonat. Cigánytelep, putrik, sár, falubéli elkülönültség,
mocsár, békák, varjak, előítéletek, gyermeki tisztaság, alkohol.

Ishimoto Yasuhiro képei a lefényképezett jelenben a múlt archaikus mélységeit kutatják. A külső terek után megismerjük az épület belső zugait: a társalgót, az öltözőt,
a családi illemhelyet, a hálót, a zenecsarnokot… Szétnyíló falak mozdulnak előttünk, a tolóajtók fogói meséket szőnek képzeletünkben − sárkány, üzen, kagyló íve
feszül…
A terek közvetlenül, szabad áramlással szövődnek egymásba, szüntelenül, készek a
változásra − körben verandákkal, teraszokkal tárulnak a kert fölé, összekapaszkodnak, egybemosódnak az idő végtelen ritmusában. A villa rendjét az ősi kultúra természetközelsége szabja meg, mélyén a buddhista filozófia húzódik, amely szerint az
emberi lények, élettelen dolgok és az egész természeti világ egy folyamatos életrendszerben létezik.
A fotók pasztellárnyalatai, a japán vagy Rikyu-szürke szín kultúrájában gyökereznek.
A Rikyu-szürke úgy keletkezik, hogy az összes színt: a vöröset, a kéket, a sárgát, a
zöldet, a fehéret összekeverik. A különböző keverési arányokból színárnyalatok jönnek létre: vöröses-szürke, kékes-szürke, zöldes-szürke. A számos egymásnak ellentmondó elem ütköztetésével vagy egybeolvadásával olyan állapot szerveződik,
amelyben az egyes színelemek egymást kizárják, így valósítva meg az együttélést és
a folytonosságot. A szürke színek filozófiájával kétsíkú világ teremthető. A japán
esztétikai tudat legmélyebb alapját − legyen az festészet, zenedráma vagy épület −
ez a kétdimenziós alakzat, illetve frontalitás alkotja. Ishimoto Yasuhiro érzékiességtől mentes képei azt a drámai hatást reprezentálják, amelyben a háromdimenziós
világ kétdimenzióssá válik.
A Katsura villa a japán fotóművész érzékeny, gondos, reprodukáló munkája nyomán szétbomlik alkotóelemeire, hogy a kiállítást néző vizuális képzeletében újra
egészet alkothasson.

A jobbat, szebbet akarás, a megbecsülés, felemelkedés vágya feszül e mondatban, s
az asszony iránti tiszteletadás vágya is… hiszen akit temetnie kell, az fiatal felesége,
Rozália.

Szép vágya fokozatosan romba dől. Pénzét elkölti, elissza, ellopják tőle. Marad „a
csóró” temetés. Egyedül ballag a koporsó után. A rögök tompán koppannak − a fejfa
is a helyére kerül.
Elvégeztetett.
Úgy tűnik, ő is elveszejti magát, a senkije-semmije nincs embert.
Ám az enyészet, a rothadás, a szétmállás látványa, a pusztulás és a halál tapintható
közelsége menekülésre kényszeríti.
Futna már ebből a világból, de nem teheti, hiszen még nem fonta meg a papnak ígért
kosarat.
A vesszőgyűjtés ideje már lejárt. A fellelhető egyetlen bokor a jeges Szamos túlsó
partján hívogat. Mihály megvívja harcát a természettel, folyóval, földdel, a dombbal − a vesszőért.
Kimerülten, sárosan, vizesen, de győztesen kerül ki a küzdelemből. Egyénisége, tartása olyan gyűlöletet vált ki naplopó vetélytársából, hogy az durván nekitámad,
agyba-főbe veri, sárba tapossa. A mást, a másságot akarja kitiporni belőle.
Mihálynak a telepen már nincs helye. Ez a közösség kirekesztette magából. Visszamegy a városba, bár ott sem várja senki. Folytatja munkáját, az útépítők narancssárga egyenruhájában aszfaltozik tovább: folyik a forró, fekete szurok, a kis elkerített
betonszigeten. Körülötte zubog, dobog a főváros…, fények, reklámok, nyüzsgés.
Vajon lesz-e valami más a munkásszállás vassodronyos ágya, a szurokgőzben, kipufogógázban, cigarettafüstben görnyedés helyett? S lesz-e valaki, aki majd neki
akar szép temetést zenével és gyászkocsival?
(Romano Nyevipe, 1987. április 7.)

(Magyar Nemzet, 1986. november 29.)
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ÉLJ VESZÉLYESEN!
VIS DANGEREUSEMENT
Beszélgetés Rodolf Hervé fotográfussal
Rodolf Hervé magyar származású francia nomád, festő, kiadó, író, filmes, zenész
Langyos vizek című fotókiállításának helyszíne a Széchenyi fürdő lesz. Fürdőruhát
mindenki hozzon magával!
Dárdai Zsuzsa ― Vonzódsz a szokatlan helyszínekhez?
Rodolf Hervé ― Elvileg ugye, a Műcsarnok, a Bibliothèque Nationale vagy a
Musée d’Elysée többre értékelendő… De én nem így gondolom. Fontos, hogy különféle nyitott tereken, mozikban, fürdőben vagy éppen egy budiban jelenjenek meg
a képeim. Ott, ahol zajlik az élet. Párizs egyik külvárosában a közelmúltban olyan
kiállításom volt, amelyet naponta hatvanezer ember látott, mert az okos galériás egy
lakótelep hipermodern agorájában nyitotta meg kiállítótermeit, amelyen az ott élő
mintegy kétszázezer ember kénytelen volt naponta áthaladni.
A budapesti helyszínek teljesen véletlenül jöttek össze, ahogy jártam a várost… Tervezek egy kiállítást a Batthyány téri toalettszalonban is. Jó lenne, ha az emberek vizelés közben a képeimet néznék, vagy egyáltalán bizonyos képeket a virágmintás
tapéta helyett…
— Festesz, írsz, zenélsz, fotózol, végül is minek tartod magad?
— Elsősorban perpetuális, elégedetlen ember vagyok, keveset alszom, s minthogy
nem bírnám ki tétlenül a napot, muszáj tornáztatni az agyamat, a kezemet vagy a lábamat. Nem vagyok „művész”. Idegesít, ahogy a „művész úr” titulust itt osztogatják egymásnak. Tudok zenélni, rajzolni, festeni, szerencsésebben fogok kezembe
egy kamerát, ennyi az egész. Nem vagyok fából, minden izgat, de csak azért izgat,
mert ember vagyok, nem azért, mert művész. A művészet és az élet számomra egyet
jelent.
Ha olyan társadalomban élnénk, amely mondjuk, holnaptól megszüntetné a művészetet, a műtárgyakat, a könyveket, a köznapi ember mindennapi sétája során újra felfedezné őket. A virtuális szépség azért különleges, mert virtuális. Ha kifejezem
valamiben, egy fotóban, egy novellában vagy egy festményben, megfosztom ettől a
potenciális szépségtől, és már csak egyszerűen szép lesz. Veszít az erejéből. És én
tehetek arról, hogy gyengítem ezt a szépséget azzal, hogy bezárom egy alkotásba. Az
én világomban csak képzelt múzeumok léteznek, nem fontos, hogy bekeretezzem,
elég, ha virtuálisan átélem. Igazából csak azért művészkedek, mert a napból marad
tizennyolc órám, ami alatt valamivel foglalkoznom kell.

A fényképezőgép sem döntött a gömbölyűség és a szögletesség között, miért kellene jobban döntenie a fotósoknak? Amit az ember lát, azt lehet megfogalmazni. Ez
pedig nem más, mint a tér és az idő kombinációja. Én úgy látom a világot, hogy az
nem csak tér – például Kandinszkíj is harcolt az „espace pictural”, a festészeti tér
ellen... Érzem a világnak a hajtásait, gyűrődéseit – azért beszélek sokszor szférákról és világokról... Eredetileg ugye volt a mágneses tér, ami felrobbant, mert beleütközött az idő, és amit ma látunk az nem más, mint ennek a robbanásnak, a Nagy
Bumm-nak a hulladéka.
— Tehát szerinted nem beszélhetünk külön építészeti-, absztrakt-, szocio-, akt- illetve portréfotóról?
— Fotókategória nincs, emberkategória nincs..., ha valamilyen kategóriába egyáltalán beleférek, az a csavargó... Mint ember, igyekszem nem megítélni a többieket.
Ez ugyan paradox, mert aktivista vagyok, és az aktivisták általában ítélkeznek. A
történelem erről szól. Hisznek valamiben, és emiatt hatalmas vérfürdőket rendeznek. Én nem ilyen aktivista vagyok, a saját életemet kockáztatom, nem másét. Az
ítélkezés nem fér bele a világomba. Ismerek kifejezetten jó, becsületes embereket,
akik nadrágjuk hátsó felébe törlik a véres kezüket. Igyekszem nem ilyen lenni. Kaptam kést, adtam is, de ítélni soha nem ítéltem. Ha igen, kedvesen. Legfeljebb pofonnal… Nem akarom a világot tanítani, nem vagyok zsaru, bíró se… pár pofont le
lehet kenni, és le is lehet kurvázni valakit – ítélet nélkül.
— Sok képet készítettél a Dagály Fürdőben. A langyos vízben lebegő emberek látványa nem túl szívderítő…
— Ezek a fotók nem arról szólnak, milyenek az emberek, hogy milyen jó giccses
képet lehet róluk csinálni. Elismerem, ez a primitív hatás is megvan bennük, de nem
lőttem volna el tíznél több kockát, ha csak ennyi lett volna a célom. Sokan kérdezgetik tőlem, miért maradok ilyen hosszú ideig (már több mint egy éve…) ebben a
szürke kis országban én, a világcsavargó… Szürke? Erre eddig nem is gondoltam.
Tavaly januárban a hatodik, hetedik, kilencedik kerületben fotóztam régi épületeket, illetve nagylátószögű objektívvel az eget, úgy, hogy belógtak a környező házak
sarkai. A képek emiatt meglehetősen irreálisak lettek… Ebben az időben nem voltam túl jóban az emberiséggel és közvetlenül a magyar értelmiséggel sem. Ekkor
folyt a kölcsönös keresztrefeszítés. Ezért nincs ezeken a képeken ember. Árnyék
sincs. Csak az ég és olyan épületrészletek, amelyek hordozzák a „volt emberiség”
nyomait, az eltűnt zsidókét, az ’56-os forradalmárokét…
Itt térek vissza a fürdőzőkhöz. Ha langyos vízben üldögélő embereket látunk, óhatatlanul eszünkbe jut, hogy belepisálnak a vízbe, ettől lesz a színe sárga. Közben valamennyien úgy csinálnak, mintha nem tudnák mitől sárga a víz. Ha az ég kékjét és
a víz sárgáját nyomdában összehozzuk, szürke színt kapunk. Bizonyára erre gondoltak a barátaim, amikor a magyar valóság szürkeségéről beszéltek.

— Nagyon sokféle fotót csinálsz, miért?

Ezekkel a képekkel néhány ablakot akarok kinyitni, bemutatni: a táj naponta változik, csak észre kell venni.

— Mert olyan többrétegű vagyok én is, és olyan sokoldalú a világ. A tájkép, amit az
ablakon keresztül látunk, egyik napról a másikra változik. Úgy is mondhatnám, a
fej azért gömbölyű, hogy a gondolat könnyebben eljuthasson a sarkokig. Ezért van
az, hogy a fotósok feje és a többi fényíróé, olyan, mint egy utcasarok, feltéve, ha
előzőleg megállapodunk abban, mi is virtuálisan egy utcasarok.

Ugyanakkor a fotóimmal nem akarok semmit elmesélni, harcolok az anekdotázás
ellen. Arra törekszem csak, hogy jók legyenek. Lehet, hogy nem szépek, de olyan is
van, hogy ami szép, az nem jó. Igyekszem olyan fotókat csinálni, amelyek igazak.
Igazak, úgy elvileg. „Az eszköz éppúgy része az igazságnak, mint az eredmény. Magának az igazság keresésének is igaznak kell lennie: az igaz keresése az a kibontott
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igazság, amelynek szétszórt tagjai az eredményben egyesülnek.” Tudod ki mondta
ezt? Karl Marx. Ez az idézet nagyon jól kifejezi az én szándékaimat. Nincs külön művészi fotó…, művészet…, csak összekeveredve a mindennapi élettel.
— A kiállításon polaroid fotók is láthatók.. Különbözik egymástól a két fényképezési
technika?
— Ha egy fotós ugyanazt a témát elkészíti normál géppel és polaroiddal, két egészen
különböző fotót kap. Nem azért, mert a polaroid azonnal kidobja az eredményt. Maga
az akció más.
Egyszer izomsérülés miatt négy napig feküdtem mozdulatlanul kórházban, a fejemet
sem tudtam forgatni. Ilyen helyzetben készítettem négyszáz polaroid képet, amit Karinthy: Utazás a koponyám körül című könyvéhez szánok illusztrációnak. Érdekel a
polaroid fotózás. Azt tervezem, hogy itt Magyarországon, mintegy harminc magyar
fotós részvételével – akik zsűrizett pályázat útján jutnának géphez és nyersanyaghoz
– összehozunk egy kiállítási anyagot, ezúttal itt lesz a Polaroid stúdió.

éves koruk előtt. Vagy a háborúban, vagy öngyilkosok lettek, de olyan is volt, akit
a ringben ütöttek agyon. Erős szimpátiát érzek ezek iránt az emberek iránt, nem
mintha sajnálnám, hogy nem lőttem ki magam huszonegy évesen, de sokáig azt képzeltem, ez máshogyan nem lehet, és nem is lesz. Ezt túléltem.
Egyszer azt kérdezted tőlem, miért fotózom, azt válaszoltam, azért fotózom, mert
látok, azért látok, mert élek, mert túléltem a tegnapot. Hát igen, élek. De nem vagyok
életbuzi, nem tartom annyira fontosnak, mert sokat láttam és tudom, könnyen el lehet
tűnni ebből a bulvárból.
— Depresszió?
— Szeretek szomorú lenni, szeretek boldog lenni. Nem vagyok kifejezetten boldog,
vagy kifejezetten depresszív, bár szeretem a depressziót, mert olyan mint a hullám,
a mély után jön a csúcs. Amikor Schubertnek a „Fiatalasszony és a halál” című művét
dicsérték, azt mondta: „Akármilyen nagy a zenei tudásom, csak azért tudtam megírni ezt a darabot, mert összegyűjtöttem a szomorúságomat.”

— Van fotós példaképed?

Vagy Shakespeare: „Reménytelenségem egy jobb világra nyílik.”

— Talán Man Ray. Őt minden izgatta, mindenre talált új technikai választ, ugyanúgy, mint én.

— Valakitől azt hallottam, veszélyes ember vagy…

Man Ray idejében nem voltak olyan fényképészeti lehetőségek és eszközök, mint
ma, csak az ember fejében. Saját magának kellett elkészítenie, finomítani a kémiát
is, a gépet is. Ray fontos emberem, nem csak azért mert jók a képei, hanem mert ő
is előre meggondolta, mit fog csinálni, fejben komponált.
— Egy korábbi interjúban azt nyilatkoztad, hogy „bulvár” természeted van. Mit jelent ez?
— Ahol folyik az élet oda tartok, oda tartozom, semmi nem akadályoz jelen pillanatban, hogy lemásszak a bulvárra, s járjam a várost. És semmi nem tud annyira lekötni, hogy ne találjam magam ismét a bulváron…
— A világnak van kitüntetett része, vagy mindenhol ugyanolyan jól és rosszul érzed
magad?
— Evidens… Vannak olyan városok, helyek, ahol jobb a kedvem… Vannak olyanok
is, ahol kifejezetten rosszul érzem magam, például Párizs, New York, ahol állandóan
bizonyos maszkokat kell hordanom… De ugyanilyen hamar megunom a fantasztikus helyeket, egzotikus tengerpartokat, tájképeket, a hegyek ártatlan fehérjét és a
tenger mérhetetlen kékjét. Kell, hogy a seggem alatt legyen egy motor, hozzám
közel, annak árnyékában, a tájképben, az olaj szagában jól megvagyok.

— Nem gondolom, hogy veszélyes vagyok, de beismerem, veszélyesen élek. Szeretek borotvaélen táncolni, ám igyekszem kiszámítani a kockázatot. A szervezetem
persze tele van füsttel, valóban nagyon sok idegsejtemet elpusztítottam, fáj a hátam,
de semmit nem sajnálok. Cigaretta, nők, kábítószer, alkohol, c’est la vie! Sokszor lemérem milyen szar az élet, és éppen azért kötelezem magam az élvezetére, hogy tovább bírjam.
Nagyon korán megtanultam, hogy a végtelen, az örök nem létezik. Az emberek ebbeabba belepusztulnak, eltűnnek, akár azért mert meghalnak, akár mert eltávolodnak.
A világ miközben szélesedik, egyre szűkül. Az az örök, amit éppen átélek, és éppen
ott, ahol vagyok.
— A kabátod hajtókáján a hatéves Lenin képe…
— Ja! A Baby Bumm Párt? Én benne vagyok! Alakítsuk meg a Baby Bumm Pártot!
Szépek a magyar csajok. Én is szívesen besegítek, és hamarosan kétmilliárd magyar
ember lesz a világon!
(Kurír, 1991. március 9.)

— Boldog semmittevés…
— „Nem csinálni semmit” számomra annyit jelent, mintha valaki élve eltemetkezne.
Nem azért járom a világot, hogy többet tudjak mesélni az unokáimnak. Rájuk csak
egy lámpaernyőt akarok hagyni, amit a tetovált bőrömből készítenek. A testemet a
tudománynak, a bőrömet – lámpaként − az unokáimnak adom.
— Most harmincnégy éves vagy… valamikor úgy képzelted, nem leszel több huszonegynél, miért?
— A szürrealisták között volt egy különálló csoport, körülbelül harmincan (Rigant,
Vaché, Crevel, Artur Cravan…), akik szinte kivétel nélkül meghaltak huszonegy
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BÁB-ÁSKÁLÓDÁS
1990 novemberében felfüggesztették a Fiatalok Fotóművészeti Stúdióját. A Garay
utcai pinceklub ajtajára lakatot vertek, a tagkönyveket bevonták. Balla Andrást kinevezték a bábstúdió vezetőjének. A Magyar Narancs már foglalkozott a rendcsinálás e nálunk honos és toplák formájával. Sőt, folyamatosan közli a kiebrudalt
fotográfusok képeit ízléses Galériájában. Most részleteket közlünk Várnagy Tibor,
volt stúdióvezetőségi tag és Balla András új művészeti vezető nyilatkozatából. Tímár
Péter nem járult hozzá a vele készített interjú közléséhez. Jelenleg ő a Fotóművészeti
Szövetség elnöke.
Dárdai Zsuzsa ― Akartatok függetlenedni vagy sem?
Várnagy Tibor ― Az önállósulás nem állt szándékunkban, az autonómia annál inkább. A Stúdió számára előnyös volt a gazdasági apparátus és infrastruktúra. (…) A
mi problémánk az, hogy a Stúdió ’77-ben történt megalapítása óta működésének
külső körülményei és feltételei gyökeresen megváltoztak, és ezekhez alkalmazkodni
kell. (…)
A Stúdiót azzal a szándékkal hozták létre, hogy pótolja a Magyarországon nem létező felsőfokú fotóképzést. 1982-től azonban már van az Iparművészeti Főiskolán
fotó szak, így az oktatási programot műhelymunka válthatta fel. A támogatásra adott
600 ezer forint, ami ’77-ben még optimális összeg volt, a múlt évben csak arra volt
elegendő, hogy alagsori helyiségünk bérleti díját és rezsijét fedezze. Katalógusokat
ebből a pénzből nem tudtunk kigazdálkodni, s még ebből is lefarag a minisztérium.
’90-ben legalább vegyszerekre és fotópapírokra tellett. ’91-ben ezt fölzabálja az infláció. Emiatt kértünk lehetőséget a Stúdió felszereléseinek bérbeadására. Javaslataink között szerepelt az is, hogy aki szponzort szerez, kaphasson jutalékot, mert a
Szövetség nem foglalkozik szponzor-kereséssel. A tárgyalásra nem került sor, mert
két nappal a javaslatok benyújtása után felfüggesztettek minket.
― Mivel indokolták?
― Azt kell mondjam, semmivel. Az indoklást tartalmazó körlevél úgy próbálta bizonyítani elszakadási szándékunkat, hogy idézett módosítandó indítványainkból,
melyek szerint: mi részt kívánunk venni a Szövetség közgyűlésein, vagyis szavazati
jogért folyamodunk; szeretnénk megválasztani a művészeti vezetőt stb. (…) Nem
hittem a szememnek. Ki hallott már olyat, hogy egy szervezet részvételi szándékának kinyilvánításával akarja demonstrálni elszakadási törekvéseit?
Ezután kapcsolatot kerestünk a Szövetség azon tagjaival, akik ismerik tevékenységünket. Az éppen akkor alakult Első Alkotócsoport kapóra jött. A főtitkárt valaki
nem hivatalosan informálta.
Tímár Péter magához hívatta a Stúdió-titkárát, és bár ő tiltakozott, a helyzet tisztázásáig felfüggesztette a Stúdió pénzeinek kifizetését. Minderre akkor került sor, amikor a Stúdió vezetője és az elnökség tagjai külföldön tartózkodtak. Akkor megírtuk
első nyílt levelünket.
― Elképzelhetetlen, hogy belépjetek az „új” stúdióba?
― Olyan módon bántak el velünk, hogy bár elvileg vissza lehet lépni, ezt ép morális
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érzékkel aligha fogja valamelyikünk is megtenni. Szilágyi Lenke és Halas István
azóta már szövetségi tagságáról is lemondott.

ARC−KÉPARCHITEKTÚRA
Fotók Kassákról

― Hogy érzi magát ebben a státuszban?
Balla András ― Rosszul. Mindkét oldalon vannak barátaim, hálátlan közvetítő szerepet kell eljátszanom. Sem az egyik, sem a másik csoporttal nincs semmi bajom. Véleményem szerint nem tragikus, ami történt. Természetes erjedési folyamat, ami más
szervezetek, társadalmi csoportok esetében is lejátszódott. A tragikus az, hogy sok
jó fotós kellően át nem gondolva az eseményeket, reménytelen helyzetbe került.
― Miért vállalta?
― Úgysem fogja elhinni. Én hajdanában stúdiós voltam. Úgy éreztem, felelős vagyok érte. Amikor az első nyílt levelet elolvastam, akkor döntöttem így, mert félő
volt, hogy a levélben használt hangnem miatt azok az emberek, akik eddig is fölöslegesnek ítélték a stúdiót, élnek az alkalommal, hogy megszabaduljanak tőle (…)
Az első levél folytán kezdett eldurvulni a dolog. Miért kellett ennyire felhergelni
maguk ellen a Szövetséget? Nem mérték fel, kik az ellenségeik (…) Végül is a magyar művészeti élet ettől nem fog hanyatt esni, magukkal viszont rettenetesen kiszúrtak. Imádkozom, hogy találjanak maguknak szponzorokat (…) S én elképzelhetőnek tartom, hogy egymás mellett mutatkozzon be a Stúdió és a Bábstúdió. Vállalom ezt a nevet. Már a plakátot is megterveztem, én fogom marionettfiguraként
rángatni az új stúdiósokat.
A szerk. megjegyzése: Ha a magyar fotóművészeti élet „nem fog hanyatt esni”, az
mit bizonyít? Hogy van? Vagy, hogy nincs? Mindenesetre az Egyesült Képek (a volt
Stúdió) igazolja létét kiállításaival. (Liget, Tölgyfa.)
(Magyar Narancs, 1991. március 21.)

Kassák Lajos elment közülünk és elment előlünk. Sokan vagyunk, leszünk, akik ismerjük, de nem láttuk őt, nem beszéltünk vele. Pedig jó lett volna.
A halotti maszk immár huszonöt éve rögzíti „egy ember, kegyetlenül megformált
ember” utolsó arcvonásait. Örökre lecsukódott szemek, örökre lezárult száj − béke.
Kasi talán valóban megérkezett a tisztaság birodalmába, leomlott a fényfal közte és
a dolgok között. „Megtettem, amit tehettem, a staféta most már a tied”.
Kassák Lajos százöt éves, és az évek csak szaporodnak. „A végtelenség két pontja
között egy szál kötélen vándorolunk”. De milyen is volt ő? A mintegy háromszáz
fénykép (Bojár Sándor, Gönci Sándor, Csorna Béla, Lucien Hervé, André Kertész,
Rédner Márta, Révai Ilka, Rónai Dénes, Rosie Rey, Vattay Elemér… fotói) pályaképet rajzol Kassák életének különböző korszakairól. A TÉNYKÉPEK pengeéles,
szigorú arcot, tiszta világos tekintetet, harcos, szívós, örök elégedetlen embert mutatnak. Aki fest, rajzol, lapot szerkeszt, prózát ír, versel, csavargóként Jack London,
Gorkij, Panait Istrati nyomait kutatja, de a külső utakon, belső tájakon önmagát
akarja megtalálni.
A közönség-individuum-emberség-művészet szintéziséről álmodó, indulatos igazságkereső aktivitásához társakat keres. „Vagy célba jutunk közösen, vagy elvisz bennünket az ördög”. A Tett, a Ma, a Dokumentum, a Munka, az Új idők, az Alkotás, a
festmények, versek, regények, felolvasó estek, az emigráció, az elhallgattatás és félrehallás forgatagában Kassák is megváltást keres. A maga módján − alku nélkül, „kiköpve magából a langyos területeket”.
Fényoszlop, fénytükör, fénygyapjú, fényszekér, fénypont, fénytornyok, fénysugarak, fényrongyok, fénytölcsérek, fénymadarak, örökharc, testvérharc, kenyérharc,
napdarazsak, naphorgonyok, napkocsi, napszak, aranyspirálisok, hajnalhinta, anyamadár, világanya, acélcilinder, acéltenyerek, acélfák, acéllevelek, alumíniummadarak. „Konstrukciók fémszálai rohannak a fénypontok alá”… Szó-architektúra.
Kasi a szellemi háttér egyik állomása, vonatkozási pont, terelőerő.
Aktív társ. Ma is.
Kassák Múzeum, 1991. július 22. − október 30.
(Magyar Narancs, 1991. szeptember 25.)
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SZÉCHENYIEK AVAGY A NÉV KÖTELEZ
Fejezetek a Széchenyi család történetéből. Fiatal Művészek Stúdiója − MTV Művész
Mozi: lírai hangvételű tudományos ismeretterjesztő dokumentumjátékfilm.
Hatszáz év, kétszer ötven percben. A rendező Székely Orsolya.
A film alaphelyzete: Széchenyi Péter, Amerikában élő festőművész 1988-ban Japánba utazik „lógni egyet”, ahol is Fabriczius Gábor alapítványától egyéves Magyarországra szóló ösztöndíjat kap. A kalandra, felszabadult alkotómunkára érkező fiatalember váratlanul szembetalálja magát bácsikáival. Hidak, terek, szobrok, utcák, épületek formájában köszönnek rá.
1990. júniusában Nagycenken családi összejövetelt szerveznek, amelyen százharminc leszármazott jelenik meg. Ekkor bízza meg a nagycenki múzeum igazgatója
Pétert a családfa elkészítésével.
Nevek, arcképek, titulusok tengerében evez. Templomok csendjében történelmi freskókat figyel, kripták mélyén − bácsikája bebalzsamozott teste mellett − kuporog,
lovak patái alól felszálló port kutat, erdőn, mezőn, hegyen-völgyön barangol, sártengerben gázol, vályogot vet, veretlen ősmagyar szövegekkel viaskodik. Azonosítási jeleket keres. Örvénylő múltspirál, üveggolyó-titok, őseredet-homály. A fák
évgyűrűihez hasonlóan körkörös megoldást követelő családfán piros, kék, sárga megkülönböztető jelek. Minden emberöltőben egy-egy országos méretű személyiség.
György, a prímás, esztergomi érsek. Pál, a békeközvetítő (akit a Rákóczi szabadságharc idején „a legnagyobb magyarként” emlegetnek), Ferenc, a Nemzeti Múzeum alapítója, és fiai, Lajos, Pál és István, az újfent „legnagyobb magyar”. Valósággá válik a múlt, realitássá a történelem. Törnek a pecsétek. A labirintus játszótérré
szelídül. Krisztián (nyolcéves, szőke, kékszemű társ) és Péter kergetőznek.
A trilógia második része Zánkán egy harmadosztályú kocsmában ér véget. A kocsma
vezetője − az egyetlen Magyarországon élő családtag − Széchenyi Elemér, aki édesapjával és édesanyjával végigélte a nemisolyanrégmúlt „tipiqument hongrois” történéseit entre 1950−1956. (Kitelepítés, Piros László, Andrássy út, Márianosztra,
szabadulás, életbenmaradási reflex, raktárosi, takarítói, fordítói munkák, szívinfarktus, halál). Elemér tengerésztiszti karrierjével áldozott a dicsőséges családi múltnak. Nomen est omen. A név kötelez.
Székely Orsolya ― 1980-ban „A korok művészete” sorozatban két filmet készítettem a reformkorról. A volt férjem írta a forgatókönyveket, olyan szövegeket válogatott, amelyek akkor még egyáltalán nem voltak közismertek. Meg kellett tanulnom
a reformkort. Ekkor jutottam el − motívumkeresés közben − Nagycenkre. A kétszáz
harminc percben összesen két jelenet szólt Széchenyi Istvánról. Maradt a súlyos
adósság és a titok, a csoda: Nagycenk. A két és fél kilométer hosszú hársfasor −
amelynek végébe feleségét, Festetics Juliannát temette Széchenyi Ferenc. A kastély
− még romos épület volt akkor − ma már kastélyszálló.

csak mondogattam: Széchenyi rakpart, Akadémia, Lánchíd, Széchenyi szobor, Széchenyi fürdő. Láttam, hogy a gyerek süpped bele az ülésbe és sápad, az eső zuhog.
Gondoltam, itt a film. Őrült sebesen elolvastam a Naplót. Eltelt vagy három hónap,
elkészült a forgatókönyv, és öt nap alatt meglett rá a pénz. A Széchenyi és Széchenyi
című filmet 1990. március 15-én bemutatta a tévé. De rájöttem, hogy a film nem itt
kezdődik: a család az elmúlt hatszáz évben sorozatban publikálta a kiemelkedő egyéniségeket. Meg lehet csinálni a filmet a magyar történelemről. Nem egyes pillanatairól, hanem a magyar történelemről, hiszen a család története tulajdonképpen fedi
ezt. Ehhez a vágyamhoz képest a most bemutatott újabb két rész csupán töredék.
Úgy érzem, nem tudtam elérni, amit akartam. De nem mondom, hogy nem szép a
film, nem fontos. Nem vagyok elkeseredve, hiszen már csinálom a harmadik filmet,
a Széchenyi István vállalkozásai-t. Együtt lesz egy trilógia.
Széchenyi Péter ― A film szerintem nagyon jó, a hollywoodi tucatfilmek helyett
egyedi alkotás, és csak itt, Magyarországon készülhetett el. Itt nem úgy érzem
magam, mint Amerikában, ahol kultúrvákuumban vagyok. Csapdiban, egy kis faluban, ahol most lakom, az emberek könnyebben elérhetők, könnyebb kapcsolatot teremteni velük. Itt még van kultúra, és minél keletebbre megyünk, annál több. Féltem
Magyarországot az amerikanizálódástól.
Néhány évvel ezelőtt meguntam Bostont, életváltozás kellett. Japánba mentem angolt tanítani. Ekkor találkoztam Fabricius Gáborral, akitől Magyarországra szóló
ösztöndíjat kaptam. Akkor még alig tudtam valamit magyarul. Ki tudtam mondani
az „é” és az „ü” hangokat, amire egy amerikai képtelen. Ugyanúgy, ahogy egyetlen
magyar sem tudja a „th”-t kiejteni.
Passzívan ragadt rám a nyelv. Igaz, az első időkben Orsolyáék nyelvtörő Weöres
Sándor verseket gyakoroltattak velem. Ilyeneket, mint Egy hegy, megy / Szembejön
a másik hegy / Ordítanak ordasok / Össze ne morzsoljatok… De hogy ez mit jelent,
még ma sem tudom! A második – családtörténeti − filmből sokat tanultam, már jobban beszélek, értek. Ez a film arról szól, hogy az ember honnan jön. A mi (amerikai)
kultúránkra ez nem jellemző. Az ember nem tudja pontosan, hogy ki a nagypapa,
mit csinált, vagy ki a nagyanyja és annak az anyja: nincs múltjuk az em- bereknek.
Úgy gondolom, minden embernek fontos lenne ezt tudni, hozzátartozik az élethez.
1990 júniusában volt Nagycenken a Széchenyi családi találkozó, amit édesapám már
a nyolcvanas évek közepétől szervezett. Százharminc Széchenyi él a világban, aki
ezt a nevet viseli. Közülük nem jött el mindenki, mégis éppen százharmincan voltunk, mert édesapám mindenkit meghívott, aki valamilyen rokonságban volt a családdal. Nem volt könnyű felkutatni őket. Zimbabwe, Malaysia, Tajvan, egész
Nyugat-Európa, Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália.
Ebben az évben − éppen a Széchenyi év miatt − én nem állítok ki, hogy a két dolgot
ne hozzák összefüggésbe. Festő-pályafutásomnak és családi származásomnak nincs
semmi köze egymáshoz. Széchenyi Istvánokat sem vagyok hajlandó festeni, vagy
szobrokat faragni róla. A családfát elvállaltam, mert az nekem is fontos, hogy megnézhessem, jé, itt egy Tódor, na ki is ez a Tódor…?

Az adósság másik oldala Zolnay Pálhoz kötődik, akivel huszonöt éve dolgozom
együtt. Körülbelül tíz éve figyelmeztetett − amikor megjelent a Napló −, hogy kötelező házi feladatként azonnal olvassam el. Ez is maradt, mint adósság. És akkor
1989. március 17-én volt egy házibuli Szentendrén. Az egyik fiú szólt nekem, hogy
itt van egy Széchenyi, most jött Japánból, kellene neki programokat szervezni. Másnap beült mellém az autóba, Óbuda, Hősök tere, Városliget, Andrássy út. Én meg

A filmkészítés és a festés mellett Törökbálinton tanítok rajzot angolul. Azért vagyok
itt, mert mindazt, amit csinálok, nagyon szeretem. S nem tudom, meddig maradok.
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(Magyar Narancs, 1991. szeptember 25.)

VÉLETLENÜL SZÜKSÉGSZERŰ
Beszélgetés Lucien Hervével

mellett, élt bennem az irracionalizmus is, beleértve, hogy a fényképészet is irracionalizmussal jár, a fénytől függ, a pillanattól, a meglátástól…, vagyis a véletlennek
épp olyan fontos szerep jut, mint a teljesen megfontolt dolgoknak.
― Tehát elfogadja a véletlen létezését?

„Mi lehetne titokzatosabb a világosságnál?… Mi veszélyesebb, mint a fény és árny
eloszlása a perceken és az embereken?”

― Annyira elfogadom, mint Démokritosz az i.e. 5. sz. elején, szerinte, „A világon
minden véletlen és szükségszerű.”

Paul Valery „Eupalinosz vagy az építész” című művét, az író gondolatmenetét
Lucien Hervé ollóval szétvagdosta, majd az egyes mondatokat saját, építészeti remekekről készült fényképeivel illusztrálta. A citátum így összekötötte például a párizsi UNESCO palota kertjét Diocletianus palotájával, a Ciszterci apátságot
(Thoronet, XII. sz.) Le Corbusier boulogne-i lakásának részletével (Párizs, 1933)…
− (Az építészet nyelve. Corvina, 1984)

― Így együtt? Ilyen véletlennek köszönheti találkozását Le Corbusier-val?

Lucien Hervé nem önkényeskedik Valery szövegével. Törvényt keres. A fényképben
is egyenértékűt, a valóságban rejlő igazságot. Párbeszédet folytat múlttal a jelenről,
jelennel a múltról. Én pedig vele, a nyolcvanegy éves világhírű magyar származású
művésszel, Gropius, Breuer, Nervi, Niemeyer, de mindenekelőtt Le Corbusier munkatársával.
Dárdai Zsuzsa ― Művészi pályafutása, ha a festészeti előzményeket is figyelembe
vesszük, több mint ötven évet ölel fel. Mely élettörténések hatottak intellektuális fejlődésére?
Lucien Hervé ― Az ember mindent felszív. Gimnazistaként zenésznek készültem,
napi öt órán át zongoráztam ahhoz, hogy a zenét megérthessem, meg tudjam ítélni,
mi a jó és mi a rossz, nagyon sok filozófiát olvastam: Herakleitoszt, Schopenhauert,
Nietzschét, Shakespeare-t, Gorkijt. Nem fogadtam el azt a kanti meghatározást, mi
szerint, szép az, ami érdek nélkül tetszik. Úgy gondoltam, van egy mélyebb, modernebb válasz. Sok, tisztán morális dologra a sport tanított meg, hosszú ideig birkóztam.
Az életem egy nehéz szakaszában − miután megszöktem a német hadifogságból − a
francia hegyekbe mentem dolgozni. Heti két alkalommal ellenőriztem a vízesések
melletti erőműveket. Amikor leesett a hó, nagy volt a lavinaveszély, emiatt a hegy
gerincén kellett feljutnom a háromezer-kétszáz méter magasan fekvő hegycsúcsig.
Ha jobbra néztem szakadék szédített, ha balra a Mont Blanctól a Dolomitokig csodálatos panoráma tárult elém. A kép azóta is bennem él. Ezt a kettős érzést, a félelem és csodálat érzését szerettem volna egyidejűleg kifejezni a festményeimben
illetve a fényképeimben.
Erősen hatott rám Picasso, ugyanakkor Rembrandt rajongója voltam… Csodáltam,
ahogy egy szem villanásával kifejezi a lényeget…, miközben az arc többi részét árnyékban hagyja.
Az első építészeti élményem az Eiffel-torony volt. Nagyon izgatott Eiffelnek az az
elképzelése, gondolata, amit l887-ben, két évvel a torony megépítése előtt egy sajtókonferencián − ahol támadták − így fogalmazott meg: „Valami, ami az ész alapján jön létre, nem lehet csúnya.” Eiffelnek ezt a racionalizmusát ma is elfogadom.
Egyetértek vele. A ráció számomra is mindig jelentős volt. „Egy út, amely fölfelé
megy, lefelé is megy.” − „Az, ami igaz, az nem igaz.” Ugyanakkor, a ráció keresése
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― Miután a festészetből nem tudtam megélni, 1947-ben elszegődtem egy újsághoz,
mint fotós és újságíró. Csak művészeti problémákkal foglalkoztam. Munkám során
egy nap szembetaláltam magam Le Corbusier egyik tömbházával, az Unité d’Habitation-nal. Elszédültem a látványtól, mint aki megháborodott, úgy ugráltam föl-le
tizennyolc emelet magasságában…, pedig a lépcsők még nem készültek el… Azon
a napon Rolleiflex gépemmel hatszázötven felvételt készítettem. A kontaktokat elküldtem Le Corbusier-nek. Bár a megbízó lap nem hozta le az anyagot, két nap
múlva levelet kaptam Le Corbusier-től. „Gratulálok, magának építész lelke van!”−
írta…, javasolta, keressem fel. Másnap reggel fogadott, egész délelőtt beszélgettünk.
Ettől kezdve, tizenhat éven keresztül, 1965-ben bekövetkezett tragikus haláláig dogoztam együtt vele.
― Az interpretálást teljes értékű művészetnek tartja?
― Bartók egyszer indulatosan rászólt Mozart-szonátát játszó tanítványára: „Játszszon tárgyilagosabban!” Sokáig nem értettem, mit jelent ez, hiszen ha Bartókot hallottam zongorázni, az bizony nem volt tárgyilagos…, értelme, színe volt… Később
rájöttem, a tárgyilagosságon azt értette, hogy minden előírt hangot le kell játszani!
Azon belül aztán lehet színt adni!
Én is, amikor egy árnyékot feketévé teszek, az nemcsak azért történik, hogy szebb
legyen a kép, hanem mert így akarom kifejezni a lényeget. Le Corbusier a ciszterci
kolostorokról készült könyvem előszavában azt írta, a fény és az árnyék az építészet
hangszórói. Amikor én fekete-fehérben gondolkozom, az nem jelenti azt, hogy megszüntetem a szürke játékát…, a szürke akkor értelmezhető igazán, ha a fekete és a
fehér tiszta marad. Szerintem a legnagyobb kontraszt hozza ki a nüanszokat. Nietzschének van egy jó beköpése: „Ajvé! Nüansz lesz belőlem!”
― Rodcsenko építészeti fotóin szinte mindig jelen van az ember. Az önéről legtöbbször hiányzik. Miért?
― Ha tisztán, mint stilisztikai folyamathoz közelítek az architektúrához, kizárom a
képből az embereket. Magát az épületet akarom kifejezni. Kezdetben gyanús szemmel néztek rám emiatt, mert ezt én hoztam be az építészeti fényképezésbe.
Ugyanakkor, amikor az építés folyamatát ábrázolom, minden esetben bemutatom
azokat az embereket, akik az építészen kívül részt vesznek a munkában, maltert cipelnek, vizet hordanak…, ők is részesei a készülő műnek. Sőt! A környezet is hozzátartozik.
― Ön, akinek nincs építészeti diplomája, számos építészeti egyetemen vizsgáztat
Párizsban, Nizzában, Dijonban…
― Amikor Le Corbusier-vel kezdtem dolgozni, fogalmam sem volt arról, milyen a
jó, modern építészet. Mégis megpróbáltam kifejezni azt a gondolatkört, amelyről
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úgy éreztem az övé lehet. Később komoly tanulási folyamat eredményeként, olvasva
írásait, köteteit, valóban eljutottam egy olyan tudásszinthez, aminek birtokában
immár harminc éve vizsgáztatok építészhallgatókat. Azzal kezdi az ember, amit tud,
és sokszor azzal, amit nem tud… a kettő között van egy bizonyos egyenlet.

― Természetesen, magától értetődően létezik, de például egy dór görög templom
szimmetriája „hazug”, mert arra van alapozva, hogy a szem kiegyenlítse az oszlopok
közötti távolságok egyenetlenségét, a csodás aszimmetria olyan szimmetriát szuggerál, ami nem létezik.

― Mielőtt találkoztak, kik készítettek az épületeiről fényképeket?

― …és mi a véleménye a posztmodern építészetről?

― Profi fotósok, rendelt képeket. Én viszont kvázi kötelességemnek tartottam, hogy
ingyen dolgozzak. Minden alkotásánál jelen voltam, fotóztam a házait, középületeit, festményeit. Tizennyolcezer képem van Le Corbusier műveiről.

― Többnyire nem érdekelnek a posztmodern épületek, ritkán találok közöttük jót.
Én helytelennek tartom azt az elképzelést, amely szerint az építő ember a külsőből
kiindulva jut belülre. Szerintem a belső erő hat kifelé, s hozza létre a külső szépséget.

― Miben látja ön Le Corbusier művészetének/épületeinek lényegét?
― Amikor levelet írt, melyben arra, kért, keressem fel, megkérdezte kilenc óra nincse túl korán nekem… Már fél kilenckor ott lézengtem a háza előtt, és pontban kilenckor becsöngettem. Azt mondta: „Szeretem a pontos embereket.” Egy látogatásom alkalmából megmutatta első festményét (1918-ban festette). Egy kis kandallót
ábrázolt. Méreteihez képest (1,20 m) monumentális hatást keltett. Megjegyzésemre
azt válaszolta: „Ha tudná, mennyire agyonnyom a Parthenon emléke!” Le Corbusiernek nincs két azonos problémával foglalkozó épülete, mind más és más…
― Tehát a problémát oldotta meg, és annak lett valamilyen formája?
― Pontosan. Guillaume Apollinaire-nek van egy verse, amiből én most szabadon
idézek: „Győzelmünk az lesz, ha közelről minden igazabb lesz, messziről szebb lesz,
és mindennek új neve lesz.” A húszas évek egész művészeti felfogása e gondolat
jegyében zajlik. Legyen az Le Corbusier, Apollinaire, Picasso, Max Jacob, Cocteau,
Sztravinszkíj vagy Bartók…
― Le Corbusier és a többi önnel dolgozó építész művészeti elképzeléseit formába öntötte, építészeti eseményekben realizálta. Ön, mint fényképész nem elégedett meg
ezek dokumentálásával, általuk megteremtette saját művészi oeuvre-jét.

― Ön szerint a XXI. század művészete/építészete „fejlettebb” lesz a XX. századénál?
― Az embernek fogalma sincs arról, mi lesz! Éppen ez a művészet érdekessége.
Attól, hogy megjelenik a számítógépes művészet, sem Rembrandt, sem Picasso nem
szűnnek meg annak lenni, akik voltak. Minden századnak, kornak megvan a maga
kifejezési módja, fejlődésről szerintem nem lehet beszélni. Lorcának van egy csodás
mondása: „Álmomban leromboltam a Parthenont, hogy nappal megálmodjam, hogyan tudom újjáépíteni.”
Sokan kérdezték már tőlem, mi a művészet, de nem tudtam rá válaszolni, megjegyzem nálam okosabbak sem. Amit a múlt században művészetnek tartottak, „művészi szépnek”, azt mi nem feltétlenül fogadtuk el annak. Eric Satie francia zeneszerző
egyszer azt mondta: „Nem tudom miért, de nekem jobban tetszik az, ami tetszik,
mint az, ami nem tetszik.”
(Magyar Narancs, 1991. december 18.)

― Én nem törekedtem művészetre, de az volt az érzésem, ha az épületekről csak
dokumentációt csinálok meghamisítom a szerzőket. Ha valaki jó műfordító, kénytelen új verset alkotni.
― Úgy tudom, újabb kötet kiadását tervezi.
― Nagyon foglalkoztatnak a XVII. századi építészet klasszikus formái, amelyekben
a legtöbb ember tévesen csak szimmetriát lát. Éppen azt akarom ezen a könyvön keresztül bemutatni, hogy minden szimmetria szétbomlik a mozgás által. A szem mozgása által, az emberek járása miatt…, és a fénykép ezt jól kimutatja. Engem vonz a
XVII. század kettőssége is, amelyben benne van Descartes, Corneille, Racine, de
benne van Moliére is. Hihetetlen nagy a mozgás! Sok tekintetben ez a század hasonlít
a mi századunkhoz.
Ugyanakkor milyen rossz volt a közbiztonság! Az ajtók olyan kicsik voltak, hogy a
tolvajok könnyedén besurranhattak rajta. A házakon felül volt egy kis erkély, onnan
kukucskáltak ki, amikor becsöngettek. Ez már a XVI. században elkezdődött, Villon
írásaiban is tükröződik. Azt, amit most Párizsban Denfert-Rochereau-nak hívnak,
ezt a diáknegyeden túli részt D’Enfer-nek, pokolnak hívták, életveszélyes volt oda
bemenni.
― Visszatérve a szimmetriára, a szimmetria létező valóság!
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NARANCSGALÉRIA

NUDOGRAM

Hecker Péter

Anton Stankowski fotói és grafikái

A fény és a fényhiány drámai maszkká redukálja a játszótér lámpája fölé hajló gyermekarcokat.
Fényes és árnyék − függőleges nyíl, a karmester mélyen meghajol.
A szemek fénybűvöletben tapadnak az eltűnt időre.
Tudatkiesés.
Az ismeretlen feketeségen áttűnő formák, időnyomatok kiterjedés nélküli pontként
csapódnak a tér végtelenjébe.
Kimerevítés, merev tónus.
Szem, orr, száj. Magány, félelem, gondolat. Jelenlét, dac, űr, semmi. Fehér űr, fekete
semmi.
„A fény aktív, az árnyék pedig passzív, és a fény nem különül el az árnyéktól, hanem
beléhatol, ha időt adunk neki.”
Te tudsz kiáltani, én nem.
Hecker Péter 1963-ban született Budapesten. Fotó-festő és szabadművészetet tanul
a Kasseli Képzőművészeti Főiskolán. 1990 óta − miután bizonyítani tudta német
származását és megkapta az állampolgárságot − kettős életet él.
A Narancs Galériában közölt gyermekportréival az Újlak Csoport meghívására mutatkozott be a Tűzoltó utcában.
(Magyar Narancs, 1992. szeptember 10.)

„A konstruktivizmus a legtisztább immanencia művészete” (Kállai E.)
A szellemi frissesség, alkotói lendület, felfedező szenvedély kortalanságát demonstrálja a húszas évek dinamizmusából, filozófiai-esztétikai tisztaságából induló,
ma is ebben élő nyolcvanhat éves mester, Anton Stankowski életműve, amellyel a
Kassák Múzeumban és a Goethe Intézetben megrendezett párhuzamos, fotó-, illetve
grafikai kiállításon találkozhatunk december 17-ig.
Moholy-Nagy László, Piet Mondrian, Theo van Doesburg kortársa/kortársunk, ma
is azonos hőfokon sugározza a Bauhaus, a De Stilj szellemiségét, töretlenül kutatva
a tiszta formákhoz és színekhez, a fotóművészet experimentális tartalmaihoz, az alkalmazott grafika, a dizájn, a reklám megújításához vezető utat.
Anton Stankowski fotós, festő, szobrász, designer. Tanulmányait a kor legjelentősebb
modern fotográfiai műhelyében, az esseni Folkswangschule-ban folytatta. Elsősorban a kísérleti, a tárgy- és dokumentális fényképezés problémái érdekelték. 1928−29ben egy ügynökség munkatársaként kezdte a fotóit reklám céljaira felhasználni, majd
Zürichben, Max Dalang műtermében, később színes magazinoknál dolgozott. Több
művészeti csoport, például a „Group 56” társalapítója.
Stuttgartban él és dolgozik.
Fotói konstruktív felépítésűek: egyenes, ferde, feszes, szerkesztett képkivágások,
függőleges, vízszintes biztonságok. A teret alakító fény és árnyék, a mozgás, az idő
struktúrájának felfejtésére tesz kísérletet. Fotogramjaiban játékos, humoros megoldások. Minimal artos visszafogottsággal keveset vállal, sokat ad.
Stankowski a teremtő mozzanatra összpontosít, legyen az festmény, grafika, reklám,
plakát, címlap, fotó, fotómontázs vagy fotogram. Univerzális, ha úgy tetszik, intermediális művész.
Alkalmazott grafikai célzattal indul a feladatnak, de végül csaknem minden esetben
megrezzen a léc, önálló művek bukkannak elő, többet kapunk, mint amit a szándék
föltételez. Soha nem erőszakolja meg a „formanyersanyagot”, például kedvencét a
négyzetet, hanem meglesi a titkait, és saját törvényeik szerint rögzíti azokat. Felszabadult biztonsággal pakolja helyére a formákat, színeket, kifinomult érzékenységgel alakítja a hangsúlyokat. Karmesterként lép a közönség elé, és a mű szerzőjeként távozik a színről.
(Magyar Narancs, 1992. november 26.)
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AGYSZEKÉR

A FÉNY VÍZIÓJA

Közép-Kelet-Európai Képeslap

Monitorképek

„…Hol vagyok? Bio-nem bio? (Lámpa); Hely, idő? (Vakfény); Kint-bent? (Egy
ember több arca a kerekeken); Történelem-földrajz? (Tánccsapda); Keleten-Nyugaton? Vagy is-is?; Kérdés. Új dimenziót!”… (Jandó Péter: Agyszekér. Részlet a kiállítás katalógusából.)

„Ahol nem képződhetnek mély árnyékok, ott nagy fényességű világosság sem támadhat.” (Leonardo da Vinci)

Mail-artos elképzeléssel útjára bocsátott kommunikációs program, hangulatjelentés
a térség művészetéről, művészeinek közérzetéről. Az esztétikai, pszichológiai, politikai üzenetek találkozási pontok. A nagyméretű olajfestmények, szobrok, videóinstallációk, fotók, elektro- és egyéb grafikák (kontra mail-art, efemer domináció) postán, teher- és személyautón, illetve a művészekkel együtt érkeztek legnagyobb részben Magyarországról, némelyek a határon túli magyarlakta területekről. Zsűrizés
(rekontra mail-art) után, a kiválasztott hatvankilenc alkotó kétszáznyolcvan műve
két helyszínen, a Kaposvári Galéria és a Megyei Művelődési Központ Kapos Art
Galéria szűknek bizonyult tereiben került bemutatásra.
A legjobbnak ítélt alkotók (szubkontra mail art) pénzjutalmat kaptak, illetve KözépKelet-Európai Nívódijat, Györgydeák György játékos egyedi miniplasztikáit vehették át. A megnyitón Klencsár Gábor, Káplán Géza, Lékai Sándor Városállam performanszát leshettük meg. A javarészt absztrakt expresszionista, kisebb arányban konceptuális, lírai geometrikus, szürreális, naiv, esetenként „ready made”, „minimal art”
stílusú képzőművészeti anyag és a videó installációs megközelítések minősége változó.

A minket körülölelő világ fénysugarai szemünkbe jutva látásérzetet gerjesztenek,
amit aztán az agy látvánnyá gyúr. Fehér Márta „A fény víziója” című képeinél megfordul a helyzet. Atomikus finomságú műszerek serkentenek látványt az alkotó képzeletében, majd a szemen keresztül ráexponálódnak a színes fotópapírra, így válnak
a mi képzeletünk számára is láthatóvá és élvezhetővé.
Mivel azonban ezen érzékeny műszerek közvetlenül nem gerjesztenek olyan erős
fényt, hogy a fotópapírt bevilágítsák, segítségül szolgál a monitor, amely mögött
Fehér Márta videófelvételei, képei kavarognak. Tizenöt kisebb, három nagyobb fotó.
Barna, sárga, vörös színdomináció. Fénybarlang. Képernyőn matató ujjak. Érintés.
F betű. Túl a fehérizzáson, kivetül a lélek.
A fény víziója. Monitorképek. Fehér Márta kiállítása.
Stúdió Galéria, 1993. január 14. − február 3.
(Magyar Narancs, 1993. január 28.)

A hazai és nemzetközi vizeken evező mesterek – „nagyágyúk” −, illetve az „ötlet,
lelkesedés nélküli erőtlenek”, a közöny, az unalom mindennapjaiban fuldokló „kiságyúk”, argo sznobok gondosan elkerülték a vidéki, az érdeklődés középpontjában
vélhetően nem sütkérező, meghirdetett képzőművészeti történést, amely a kritikai
kifogásokkal együtt kreatív, ha úgy tetszik, közösségi kultúra-, hagyományteremtő
kezdeményezés.
Szervezője és lebonyolítója a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület. A Fekete Balázs (Hejettes Szomlyazók) által hiányolt (Magyar Narancs, november 26.)
önszervező csoportok létező egyike.
Vörös András, Bátai Sándor, Györgydeák György, Kovács József és társai önzetlen
aktivitása nem merült ki Kelet-Közép-Európa hozzánk hasonló szerencsétlen fiai
összegyűjtésében. Néhány hónap múlva, ’93 februárjában ugyancsak Kaposvárott,
az általuk immár másodszor meghirdetett országos Groteszk kiállítás megrendezésére, majd a Fal projektre már beérkezett kisméretű (15×10 cm) objektek bemutatására vállalkoznak. Igaz, így kevesebb idejük marad saját alkotómunkájuk megélésére.
Közép-Kelet-Európai Képeslap − fotó-, festmény- és videóinstalláció kiállítás, Kaposvár, 1992. december − 1993. január.
(Magyar Narancs, 1992. december 10.)
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HA ÉN MEGÁTKOZOK VALAKIT, AZ ZIHER
Szabó Ildikó filmrendező
A Gyermekgyilkosságok című film vetítése után Szabó Ildikó, a film rendezője meghívott egy kínai étterembe vacsorázni. Ő currys-mogyorós csirkét kért, erős káposztasalátával és vörösborral, én vegetáriánusként bambuszrügyet, fafülgombával.

gyarázod. Én például hiszek abban, hogy lehet jót akarni és rosszat akarni, egyfajta
energiakisugárzás elindul a levegőben, majd célba ér.
― …és működik?
― Igen. Ha én valakit megátkozok, az ziher. De nem kell ezt misztifikálni. Mindenkinek van egy érzékszerve, amely erősebb a többinél. Az egyik ember 2,5 métert
tud ugrani, a másik felemel egy óriási súlyt. Ugyanez vonatkozik az én képességemre is. Beleérzek egy másik emberbe, és tudok neki ártani vagy tudom használni.
― Akkor most beszéljünk a gyilkosságról, a legnagyobb bűnről.

Szabó Ildikó ― A kaja fontos, egyike a legfőbb élvezeteknek, mert mindennapi…
Dárdai Zsuzsa ― Az élvezet fontos?
― Csak az számít. A kéj. De én a kéj kategóriába sorolom a barátságot, a szerelmet,
illatokat, kaját, zenét, mindent, ami a szememen, a számon, a bőrömön, a pi***mon
keresztül ér, az kéj.

― Az emberiség története ölések sorozatából áll! És ölni nemcsak úgy lehet, hogy
valakit belelöksz a vízbe! Gyilkosság az árulás, a csalás, a másik embernek való
ártás is.
― …és amikor köpködsz, átkozódsz?
― Az is az.

― …és a szellem?

― Vállalod a gyilkos szerepét is?

― Az is kéj. Elolvasni egy verset, ami megérint, ugyanolyan kielégülést ad, mint a
szeretkezés. Aberrációnak tartom, ha nem a kéj a cél. Nekem a melóban is az számít. Befejeztem ezt a filmet, ami április óta intenzív, feszült, mindennapos alkotást
jelentett. Totálisan kiürültem, olyan mintha valaki levágta volna a fél kezemet, elváltam a saját anyagomtól, már önmaga működik, nem az én filmem többé. Te is
szeretsz enni?

― Szerintem mindenki köpköd, csak nem mindenki vallja be. Nem igaz, hogy te
soha nem gondolsz senkiről rosszat. A környezetemben sok olyan ember van, akik
megélték ’56-ot, megélték a második világháborút, és öltek, effektíve meghúzták a
ravaszt. Hogy hogy számolnak el, az egy másik állapot…, százezrek kerülhetnek
másik állapotba egy adott pillanatban, csak aztán békeidőben erről nem beszélnek.

― Igen, de megpróbálok időnként eltávolodni az élvezetek szintjéről, talán a lemondás is segít valamit az elmélyülésben, a lényeg megközelítésében.
― Mindenkinek más a lényeg, az egyik ember így jut el hozzá, a másik úgy. Én
maximálisan tiszteletben tartom, ha valaki a mazochizmus által jut el, mert az is egy
út. Sajnálom a szerencsétlen marhát, mert egy csomó finomságból kimarad, ő meg
nyilván engem sajnál a hedonizmusom miatt. Nem biztos, hogy az eredmény más
lesz.
― Mi az eredmény? Hova visz a te utad?
― Nem vagyok egy fennkölt lélek, de úgy gondolom olyan k***a rövid idő az, amit
itt elvegetálunk − és ezen belül is a jó csak pillanatokban mérhető −, hogy nem értem
miért kellene egyetlen pillanatot is kihagyni.
― Van valami az „itt” után?
― Nekem nincs, bár sokszor van „déjà vu” érzésem. mert képzelgős vagyok, betegesen infantilis, a foglalkozásom azért fantasztikus, mert ezalatt a nyolc tíz hónap
alatt én a jóistent játszom, figurákat teremtek, emberek sorsáról döntök.
― A vetítés után véletlenül hallottam az egyik átkod történetét. Hiszel az átokban, a
babonában?

― A Gyerekgyilkosságokat, Tóth Zsuzsa ötlete nyomán írtad. Én úgy tudom, a film
valóságos történeten alapul.
― A történet egy része valóságos, más része a fantáziám szüleménye, nem lehet
tudni hol a határ. Gyerekkorom óta történetek forognak a fejemben, és azért csodálatos a filmrendezői szakma, mert megélhetem ezeket, mint a négyéves kisfiam a
szerepjátékait. Ugyanúgy hangosan beszélek magamban, mint ő, amíg észre nem
veszem, hogy néznek. Olyankor tudom, már megint „kihallatszott”.
― Ki az, aki segít a tévedések elkerülésében?
― A nagyfiam. Amit ő mond, arra odafigyelek. És a mostani férjem.
― Mit bír ki egy gyerek?
― Mindent. Különben nem válnak felnőtté. Sokkal többet, mint a felnőtt, mert ahogy
öregszünk, úgy hülyülünk. Érzelmileg hátrányos helyzetben van az üvegburában nevelt gyerek, ahhoz képest, akinél már elcsattant egy-két pofon, átélt néhány anyázást.
A két gyerekem nevelésekor azt gondolom, a szülő-gyerek viszonyban a feltétel nélküli szeretet az egyetlen lényeg.
― Emancipált nő vagy?

― Nem, de sok minden van, ami nem e világ része. A saját rettegésed és félelmeid
olyan iszonyúan nagyok, ha bevallod, ha nem, hogy teljesen mindegy mivel ma-

― Igen. Pedig baromira nem akarnék az lenni, de egy csaj másként nem tud megélni. Egy ponton túl rá vagy kényszerítve, hogy kitedd a farkad az asztalra. Aztán persze mindenki megbántódik, meg elkönyveli milyen durva hülye vagy, pedig kurvára
szeretném a napot virággal, kézcsókkal kezdeni, hódolókkal tölteni. A csajoknak
nincs sok alternatívájuk, vagy lefekszel a földre, szétteszed a lábadat, és azt mondod,
nem tudom megoldani…, ilyenkor biztosan akad két vagy három férfi, aki azonnal
jön és megoldja, és neked semmi mást nem kell csinálnod, csak nézni ezeket a
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― Nagyon.
― …és a babona e világ része?

fantasztikus, csodálatos férfiakat…, vagy nem teszed szét és megoldod.
― Ildikó, és a halál?

AZ ÓZDI DOSSZIÉ
Beszélgetés Almási Tamással

― Nagyon spéci viszonyom van a halállal, mert rendkívül szorongós alkat vagyok.
Az év nyolcvanöt százalékában halálfélelmem van, minden stresszt így élek meg,
nem kapok levegőt, úgy sem szeret senki, úgyis hülye vagyok és tehetségtelen, hát
az összes ide vonatkozó szorongás és kényszer…

A „Miénk a gyár”, a Filmszemle nagydíjas dokumentumfilmje igazi „antifilm”, nincs
belső dramatikus történés, az Ózdi Kohászati Művek privatizálása kerettörténetében az emberek elmondják bajaikat.

― …és a tényleges halál, a nemlét?
― Ilincs-pilincs, tovább nincs. Ha nagyon nem bírom, akkor leiszom magam a sárga
földig, kiesési túrán vagyok néhány napig, aztán valahogy visszatalálok… Általában
sört és vörösbort iszom, bár volt egy időszak amikor Molotov-koktélt ittam: almavodka, szifonban, a szifonba víz helyett a vodkát öntöm, rá két patron, hát tralala, tralala vodkahab jön ki belőle, ez overdose, gyorsrepülő…

Dárdai Zsuzsa ― Látták-e, és hogyan fogadták az ózdiak?

Hihetetlen jó 65 fokos pálinkát főztem tavaly.

Almási Tamás ― Látták. Féltem a bemutatótól, nem gondoltam, hogy objektíven
fogják megítélni. Azt hittem, tíz perc után mindenki elmegy. De csak jöttek és jöttek a „szereplők”. A film végén vastaps, majd beszélgetés. Döbbenetes, katartikus élmény volt, ahogyan a különböző végzettségű és beállítottságú emberek rájöttek,
hogy az egyes ember felelősségét senki nem vállalhatja át.

― Otthon, saját szilvából?

― Az egyes ember felelősségéről szól a film?

― Igen. Öt szilvafám van, öt sárgabarack, öt körte, két cseresznye, két dió, két mogyoró, öt meggy − egy 400 négyszögöles kertben, és persze rengeteg zöldség, befőzök, berakok, mint egy igazi nagyanyó.

― Egyáltalán nem így gondolom. Ózdon a munkások megszokták, hogy negyven
évig az állam gondoskodott róluk, erőszakosan. Elégtek a Vasműben, cserébe a Rákosi-féle, majd kádári jólétért. A rendszerváltás után is hasonlóra vártak, mígnem
megtörtek és rájöttek, ez nem járható út.

― Különös vagy, mindenféle van benned, mutasd a tenyered…
― …a balkezem még érdekesebb, mert ugye már nem is élek, az életvonalam elszállt.
― Furcsa, hogy a fejvonalad tök egyenesen keresztül szeli a tenyeredet, és a szívvonal szinte ugyanazt ismétli meg, kicsit följebb, párhuzamosan. Nagyon erős érvényesülési vonalad van. Hát az életvonal…
― Az rövid, látod, itt megszakad…
― …de később folytatódik.

― Vagyis elfogadták, hogy a piacgazdálkodás ára a munkanélküliség?
― Ez úgy, ahogy van, hazugság! Ózdon a mai napig nem akadt egyetlen ember sem,
aki kijelentette volna, hogy vége a kohászatnak. Miközben a szemük előtt szétrobbantották. Ezek az emberek nem munkanélküliek. Sehol nincsenek így nyilvántartva.
Papíron Ózdon csak húsz százalékos a munkanélküliség, de ha hozzászámolom azokat, akik nem dolgoznak, csak kapják a pénzt, gyakorlatilag hatvan százalékos. Az ötszáz-ezer irodista kiválóan megél ebből! Időnként beadják a gumicumit, hogy legyen
mit szopogatni a melósnak: Indul a gyár! Frászt, egy várost tartanak hazugságban.
― A filmben azt mondja egy munkás: „Nem tudom, meddig lehet munka nélkül élni”.

― Remélem.

― Ez az igazi helyrehozhatatlan bűn. Egy gyárat újra lehet építeni, mint ahogy le
lehet buldózerezni is, de az emberekben okozott kárt jóvátenni szinte lehetetlen.

― Fontos az élet?
― Igen, én nagyon szeretek élni, bár az időm nagy részét elég sötétté teszi a depresszió.

― Az egyik munkásasszony egyértelműen fogalmaz: „Legalább azt mondják meg, ki,
mikor és miért hazudott?” Mit gondol a felelősségről, felelősségre vonásról, bűnről,
bűnhődésről?

(Magyar Narancs, 1993. február 4.)

― Azt gondolom, nem lehet másként megoldani, mint ahogy Spanyolországban és
más európainak nevezhető országokban tették. Nem hiszek az igazságos igazságtételben. A sebeket újra és újra föl lehet szaggatni… ez minden. Természetesen azokat
az embereket, akik jogilag büntethetők valami törvénytelenségért, meg kell büntetni.
― Ezzel a filmmel véget ért az ózdi sorozat? Lenne tippem a folytatásra… A film nem
deríti ki, kinek állt érdekében az ózdi privatizációról szóló dosszié titkosítása?…
― Ezt 1993. január 15-én tudtam meg, még nem volt módom rá, hogy utánajárjak.
Egyébként sem szeretem a kvázi bombasztikus anyagokat, azokat meghagyom az
újságírásnak. Amit most mondok, feltételezés, nem tudom bizonyítani, de kezd
világossá válni, hogy a titkosításnak igencsak köze van a baden-württemberg-i
tartomány volt elnöke, Lothar Spät és a magyar kormány közötti kapcsolathoz, amely
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több mint hitvesi… Valószínűleg sok állami, gazdasági vezető érintett ebben az
ügyben. De ennél nagyobb ökörséget nem is követhettek el! Első dolguk az kellett
volna legyen, hogy elhatárolódnak ettől a szélhámostól…

NINCSEN CIGÁNY EMBER
Beszélgetés Szuhay Péterrel

― A gyár többi vezetőjéhez hogyan vitt az út?
― Elindult a privatizáció. Először Petrenkó személyisége fogott meg, aztán azt is
tudtam, hogy a gyárigazgató, Lotz Ernő, aki előző filmemben, a Szorításban még a
friss vér, az új erő, a Lassításban egyértelműen kerékkötője a fejlődésnek. Tragikus
történelmi tévedés áldozata…
― A Petrenkó Művek most is működik?
― Négyszáz emberrel. Az más kérdés, hogy veszteséges, de Petrenkónak vannak
még kft.-i, rt.-i, benzinkútjai, étterme, most akarja megvenni a Centrum Áruházat.
Ez a nyolc általánost végzett ember ösztönösen érzi, mi felé kell menni, nagyvonalú, nagyléptékű. Kevés ilyen tehetségű, ilyen kvalitású embert ismerek, csak mélységes tisztelettel tudok beszélni róla…
― Szerintem, a személyes kockázatvállalással nyer.
― Petrenkó Ózdért akarta csinálni, amit csinált. Hogy aztán ebben mennyire dominál a saját siker utáni vágy, az más kérdés, és nem is érdekes.
― Mit jelent önnek Ózd?
― Szeretve gyűlölöm, gyűlölve szeretem. Ha csúnyább várost el akarnék képzelni
magamnak, nem tudnék – ha szebb vidéket, hazudnék. A világon már sokfelé jártam,
de Ózd a hét dombjával világcsoda! Nem tudok már érzelmek nélkül beszélni róla.
― Hogyan talált oda?
― Teljesen véletlenül, 1986 végén… A Kölyköd voltam című filmemmel részt vettem Miskolcon a tévéfesztiválon. A díjkiosztást követő fogadáson Fejti György, akkori megyei első titkár megkérdezte tőlem, miért foglalkoznak a művészek olyan
előszeretettel a marginális témákkal? Javaslatot is tett. Itt vannak a munkások, Ózdon
és Diósgyőrben, két éven belül tízezrek kerülnek az utcára, mert ha nem, mi lesz a
magyar gazdasággal és a kohászattal? Amiről én azt sem tudtam, eszik vagy isszák.
Elmentem egyszer Ózdra körülnézni, és amikor megláttam ezeket a díszleteket, a
kelet-bolgár ötvenes évekre emlékeztető helyszínt, a várost és a gyárat, a kohászat
fantasztikumát, úgy éreztem, nincs olyan játékfilm, ami ezt felülmúlhatná. Naplót is
írtam. Megvannak benne az első ózdi élményeim: a Kohász Szálló, az étterem, a
pincér-asszonyok, nézik a tévében a Nők a pult mögött című cseh sorozatot. Én voltam az egyetlen vendég. Fantasztikus volt!
― Ilyen erős hatás alól nem fog könnyen szabadulni…
― Találtam két szereplőt, egy volt munkásnőt, aki a kereskedelemmel próbálkozik,
és a gyár átadásán őrködő munkást – már önmagában görög sorstragédia hőse –, aki
védi a gyárat azért, hogy lebontsák és máshol felállítsák. Ennek a két embernek a sorsát követem a városban.
― A város ritkán látszik a filmben, szándékosan?
― Nincs külön város. A város a gyár.
(Filmvilág, 1993/4)
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A Magyarországon élő több mint félmillió cigány nemzetiség − magyar anyanyelvű
romungrók; lovári nyelvű oláh cigányok; román anyanyelvű beások − 20. századi
történetének bemutatására tett kísérletet a Néprajzi Múzeum. A kiállítás rendezője
Szuhay Pérer etnográfus-szociológus.
Dárdai Zsuzsa ― Az az érzésem hogy a „fehér emberek” csináltak egy kiállítást a
„feketékről”. A bemutató arról szól, mit gondolnak a magyarok a cigányokról és
nem arról, milyenek a cigányok valójában.
Szuhay Péter ― Én ezt nem is tagadom, hiszen nem vagyok cigány, bár megpróbálok időnként − ha nem is cigányként élni −, de cigányul gondolkodni. Megértő
szociológusként, antropológusként belehelyezkedni az ő világukba.
Abban a pillanatban, amikor valami egy múzeum oszlopcsarnokába kerül, kiállítási
tárggyá válik, egyfajta mitológiává lesz, pontosabban mitológia készítéséhez szükséges alapelemeket mutat fel. Ez a ’89-es „A társadalom peremén” című kiállításon
már bebizonyosodott. Akkor a cigányok, úgy tűnt magukra ismertek. A felmutatott
értékek, mint például a munkakultúra, a különböző mesterségek alapul szolgáltak a
későbbi értelmezéseiknek, leírásaiknak.
A Rostás-Farkas- Karsai szerzőpáros több könyvet jelentetett meg azóta az ősi mesterségekről. Az elfelejtett ismeretanyag így visszaáramlott a cigányok tudatába, erősítette önbecsülésüket, önértékelésüket. A mostani kiállítást számos olyan cigány
nézte meg, akik tanácsadóként segítettek, és ők teljes mértékben magukra ismertek.
Például a munkásszálló azt a toposzt erősíti a cigány emberekben, hogy ők építették
fel Budapest metróit, ők építették fel az úthálózatot, számtalan épület létrejötte az ő
munkásságukhoz kötődik. Vagyis a nyers fizikai erő, a segédmunkáslétnek, a munkának, mint értékteremtő tényezőnek a megítélése, a bemutatott anyag miatt is kialakulhat, felerősödhet.
Ugyanakkor nem tagadható, hogy a kiállítás nem csak cigányokról szól, hanem rólunk is, hiszen egy földrajzi térségben élünk, egy politikai nemzethez tartozunk.
Ebben a politikai közösségben nyilvánvalóan és látható módon voltak és egyre erősebben vannak feszültségek, meg nem értések. Maga a cigány kultúra sem egységes,
a háromnyelvű csoporton belül más-más földrajzi térségben, nemzeti rokonságban
élő, egymással feszült viszonyú alcsoportok vannak. Vagyis nem lehetett volna
egyetlen cigány gondolatkörre, gondolkodásmódra felfűzni az anyagot. Továbbá: a
cigányok nem voltak abban a helyzetben az elmúlt száz év során − eltekintve az
utóbbi egy-két évtizedtől −, hogy önmagukat akár fotón megörökíthették volna.
Tehát az adott fotóanyag − kevés kivételtől eltekintve − nem a cigányember szemével készült, mint ahogy a tárgyi anyagot is − etnográfiai múzeum lévén − etnográfusok gyűjtötték.
― A kiállítási „műtárgyak” egyike egy börtöncella. Szerintem ez sarkalatos tévedése
a koncepciónak. Fennáll annak a veszélye − és jó néhány ilyen irányú bejegyzéssel
találkoztam a vendégkönyvben −, hogy a börtön megjelenítése nem eloszlatja, inkább
felerősíti az előítéleteket. Nyilván nem ez volt a cél.
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― Valóban nagy gondot okozott, hogy a börtön vállalható-e vagy nem.

MAURITS FERENC

A bejáratnál van egy nagy fal, ahol különböző falfirkákat lehet olvasni: „Pusztulj
cigány”, „Cigánymentes övezet”, „Cigányok tolvajok”… ezek a falfirkák nem a magyar társadalomra jellemzők, hanem a magyar társadalom bizonyos csoportjára, a
skinheadekre.

Balkán, 1991.
Boszniai látképek, 1992.
Szarajevói látképek, 1993.

Azt gondoltam, ha ezt vállalom, az is vállalható, hogy éppen a marginalitásból, az
elszegényedésből és különböző kulturális hátrányokból következően a cigány emberek egy részének életében a börtön olyan stáció, amit megjárnak.
Egy kiállítás, ami egy világról, kultúráról szól, nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy
erről a kultúráról milyen ismeretek, milyen vélekedések, hiedelmek élnek. Attól,
hogy én nem vállalom a börtönt, nem feledtetem el az előítéletesen gondolkodó emberekkel, hogy a cigányok egy része életének egy szakaszát börtönben tölti. Ez az én
megállapításom.
Az ő vélekedésüket pedig, miszerint a cigányok bűnözők, börtönbe valók, akkor se
tudom megváltoztatni, ha kihagyom a börtönt. Sőt! A körülötte elhelyezett fotókkal
olyan viszonyrendszert teremtettem, amiből világosan kitűnik, hogy egyfelől van
egy szépségre, harmóniára, nyugalomra törekvő kultúra, másfelől olyan mérvű az
esélyegyenlőtlenség, hogy az emberek tömegei csak úgy tudnak megélni, ha szemétdombon keresgélnek, ha kéregetnek, olyan kiegészítő jövedelemforrásokhoz folyamodnak, amik nem a mindennapi élet elfogadott módjai.

Karóba húzott, fejjel lefele lógó, gúzsba kötött nők, gyerekek, férfiak. Már túl vannak a dolgon. Egy életre. A megbecstelenített testeken a pusztítás nyomai, vörös vérfolyam a megerőszakolt nők lába között, megcsonkolt, felpüffedt vagy már
foszladozó tetemek. Térképek az ember fizikai és lelki megnyomorításáról. A fasizmus mindig újra tudja kezdeni. A fejlődés smafu.
Maurits Ferenc képzőművész, költő 1945-ben született Újvidéken, ahol jelenleg is
él. Balkáni napló című mappája 1993-ban jelent meg az Újvidéki Fórum könyvkiadónál.
„Látképei” a Budapest Galéria Lajos utcai kiállítótermében október 31-ig tekinthetők meg.
(Magyar Narancs, Narancsgaléria, 1993. szeptember 23.)

― Az etnikus vagy hiánykultúra dilemmája egyébként is végigkísérthető az anyagon.
― Én azt gondolom, bizonyos mértékben ez a kettő, mint az ujjaim úgy csúszik
egybe. Vannak olyan elemek, amelyek az etnikai kultúra jegyeit hordozzák, és vannak olyanok, amelyek a szegénység, a marginális kultúra elemeit. Ebbe a rendszerbe
van beépítve a börtön, mint a társadalmi hierarchia csapdája. A cigány politikusok
legtöbbje elfogadta a Péli Tamás festőművész, parlamenti képviselő által sugallt koncepciót, hogy a börtön jelenjen meg.
― Nem lett volna egyszerűbb és igazabb úgy bemutatni a cigány embert ahogy van,
amilyen képet hordoz magában, magáról? Hogy ez egyszer, mindennemű szégyenkezés nélkül rá lehessen nézni: „ez a cigány ember”.
― De nincsen „cigány ember”! Dolgozunk egy faluban, ahol van egy nagycsalád X
testvérrel, Y gyerekkel és unokával. Én nem tudom azt mondani, hogy ennek a családnak ez vagy az az ideális cigány embere, vagy cigány asszonya, mert ahány férfi,
ahány nő, majdhogynem annyi identitás, jellem, személyiség. Nem tudom mi a cigány, és azt sem, mi a magyar. Különböző közösségek és csoportok vannak, és azokban ilyen meg olyan emberek.
A kiállítást és az antropológiai fotóalbum megvalósítását támogatták: a Fővárosi
Önkormányzat Cigány Szociális Művelődési és Módszertani Központ; a Művelődési
és Közoktatási Minisztérium; a Soros Alapítvány; a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány; a Humanitás Civitatis Alapítvány; a Wallenberg
Alapítvány; az Eötvös József Alapítvány.
(Magyar Narancs, 1993. szeptember 9.)
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MOHOR JÓZSEF UNOKÁJA SVÁCJBÓL
Alain Tanner − Svájci filmhét
Alain Tanner svájci filmrendező legújabb filmje a „Lady M naplója” kisebb-nagyobb
port kavart a világban. Minősítették szexfilmnek, pornográfnak, erotikusnak vagy
csak egyszerűen rossznak. Esetenként annak, ami szerintem is. Alain Tanner, a svájci
filmhétre érkezvén, néhány napot Budapesten töltött.
Dárdai Zsuzsa ― Ön svájci és filmes. Mit jelent ez?
Alain Tanner ― Hm. Nehéz ügy. Az, hogy svájci vagyok véletlen. Ahogy egy nép
identitása is véletlenszerűen alakul ki. Svájc elsősorban politikai helyszín. Az itt élő
kis nép a Habsburgok-elleni, Napoleon-elleni évszázados harcban kovácsolódott
össze. De az én hazám nem ez az ország, csupán az a nagyon pici, francia-svájci terület, megye, ahol összesen egymillióan élünk. Az itt lakók mégsem franciák, mint
ahogy én sem érzem magam annak, pedig öt percre lakom a határtól. Svájc nekem egy
darab kert, ahol élek Európa közepén, repülővel alig egy órányira Madridtól, Berlintől, Párizstól, Bécstől… Természetesen itt is van mozi, működik egy kis televízió,
időnként egy-egy filmet is lehet csinálni, persze nincs elég „anyag”, ezért nem lehet
folyamatosan itt maradni, mozogni kell. De nem könnyű eldönteni merre induljak, hol
találom meg az alkotáshoz szükséges embereket, témákat, feltételeket. Húsz és harminc éves korom között kibírhatatlannak tűnt az ország konzervativizmusa, szűkössége, el kellett mennem innen. Dolgoztam Angliában, Írországban, Olaszországban,
Spanyolországban és Párizsban, aztán újra itthon, de ezek mind véletlenek.
― A svájci zászló keresztje négy egyenlő négyszetet jelöl ki a síkból. Hasonló módon
osztja meg az országot a négy belső nyelv − svájci német, francia, olasz, rétoromán
−, ami egyben egymástól különböző kulturális kisebbségeket is takar. Hatott ez személyiségének alakulására?
― Semmiféle hatással nem volt rám. Én itt születtem a francia részben, és az eredetem is elég vegyes. Volt egy magyar nagyapám, Mohor Jóska, Triesztben élt az
Osztrák−Magyar Monarchia idején. Ez a nagypapa aztán kivándorolt Amerikába, és
anyám már Chicágóban született. A két nagyanyám pedig francia volt… Szóval maga
Svájc, az egészen kis francia résztől eltekintve semmit nem jelent nekem. Nem is szeretem. Unalmas hely és főleg a domináns német Svájc, a maga teljesen érthetetlen
nyelvével. Ha oda kell mennem, olyan mintha Kínába mennék. Fiatal koromban még
volt bennem némi féltékenység az olyan filmesek, írók, alkotók iránt, akiknek mondanivalójuk van saját kultúrájukról, népükről, földjükről, a gyökereikről. Mindarról
ami nekem nincs. Itt jönnek-mennek az emberek, ez minden. De ma már nem fáj,
megbékéltem.
― Miért cserélte fel közgazdasági pályáját filmesre?
― A film mindig is érdekelt. Diákkoromban sokat jártam moziba, sok filmet láttam,
de ami igazán fontos volt, ami segített az élet, a politika, a film felfedezésében az az
olasz neorealizmus volt. 1947-ben körülnéztem a szomszédos Olaszországban. Láttam ezeket a filmeket, láttam a háború pusztításának nyomait, és ez felkavart, hiszen nem voltak közvetlen élményeim, Svájc nem élte meg a háborút.Végig a
történelem margóján működött. Egyetemista koromban kapcsolatba kerültem a
politikával, s bár soha nem voltam aktivista, erősen kötődtem a kommunista esz-
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mékhez. Ebben az időben Svájcban nem volt még filmgyártás és televízió. Minden
az álmodozás szintjén mozgott. Legnagyobb vágyam akkor az volt, hogy világot lássak. Az egyetem után kereskedelmi szállítóhajókra mentem dolgozni. Afrika körül
hajóztunk, és lassan kirajzolódott előttem mi az, ami nem akarok lenni. Hogy nem
akarok lenni tanár, tudós doktor, üzletemember, nyárspolgár… Egyedül a film vonzott. 25 éves koromban végül is magamra találtam. Először Párizsba mentem, ahol
kemény világ és zárt ajtók fogadtak, majd Londonba, ahol megismerkedtem a „free
cinema” kezdeményezőivel, és munkát kaptam egy filmmúzeumban. Aztán a Claude
Gorettával közösöen rendezett „Picadilly éjjel” című első filmemmel lassan beindultak a dolgok. Talán a lustaságom tett filmessé.
― Ön a legtöbb filmjében a társadalom peremére szorult, marginális helyzetű emberek sorsában keresi az értékeket. Kik az ön hősei és miért őket választja?
― Nem tudom. Talán egy pszichoanalitikus tudna erre válaszolni. Ezek a figurák a
testemből, lelkemből, szívemből, agyamból sarjadnak. Nincs előzetes elgondolás,
ami erre vagy arra visz. A témák az aktualitásból jönnek, a gazdasági, politikai történésekből, az olvasmányaimból, a költészetből, egyszerűen az életből. Aztán kicsíráznak az agyamban… Képtelen lennék olyan filmet csinálni, aminek a szereplői
mondjuk XVIII. századbeli figurák. Annyit tudok, hogy a hőseimnek nincs közük a
hatalomhoz, a hatalmat szívből utálom. És a hatalmat működtető ügyvédeket, üzletembereket, politikusokat is. Én a másik oldalon állok. A szegényeket választom a
gazdagokkal szemben, az áldozatot a hóhérral szemben, a kizsálmányoltat a kizsákmányolóval szemben. Mert jobban szeretem az értelmes embereket a hülyéknél.
Tehát elég gazdag hősválasztékom van. Szerencsére ebben senki nem korlátoz, saját
producerem vagyok, vagy ha nem, akkor is én választok, aztán vagy elfogadnak
vagy nem. A filmjeim rám hasonlítanak, bármely részén készüljenek a világnak.
― Legújabb filmje, a „Lady M naplója” bemutatója után egyik barátom azt kérdezte: romantikus volt? Mert Tanner filmjei általában romantikusak. Mit szól ehhez
a jellemzéshez?
― Nem, ez nem romantikus film, mint ahogy én sem vagyok romantikus. Néha szentimentális vagyok azt elismerem, de romantikus nem. Ez az első film, aminek nem
én írtam a forgatókönyvét. 1987-ben csináltunk egy filmet Myriam Mézière-rel, a
címe: „Szivem lángja”. Később megkeresett és elmondta, van még érdekes rész a
naplójában, ha alkalom lesz rá, folytathatjuk. Az elolvasott szöveget nagyon szépnek találtam és méltó kihívásnak. Ma már a filmekben van pornográfia, szexualitás,
erotika, de a valódi szerelmet, érzelmet és a valódi szexualitást ábrázolni, a szerelmi
kapcsolatot bemutatni a maga valóságában eddig nemigen sikerült. Valami olyat szerettünk volna csinálni, ami eltér a jelenlegi rutintól, a fogaskerekek közé egy homokszemet tenni, hadd csikorogjon. A „Lady M naplója” a szenvedélyről szól. A szenvedélyről, aminek nincs soha elég ideje kifutni, kiélni magát, ezért nem tud életben
maradni. Az időt kellett megragadni. Nem egy homoszexuális kapcsolatról szól,
hanem egy érzelem megszületésének lehetőségéről, ahogy el is hangzik: „ő lehetett
volna életem nagy asszonya”. A történet összesen három hétig tartott, és valóban eltűnt mind a két ember, Myriam számára mindez rendkívül fájdalmas volt.
― A „Lady M naplója” szomorú film. Szerelem, szex, szenvedély − fordítják az elemzők, de én a bennünk élő gyermekre gyanakszom, aki ismeri a feltétel nélküli szeretetet, aki csak a racionalitás világába érve kényszerül beburkolózásra. És akihez vissza
akarunk térni valahogy: szerelemmel, szenvedéllyel… művészettel, hogy elérjük az
abszolút szabadságot.
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― Így van. Éppen az okozza a szenvedést, hogy a szerelemmel, ezzel az erős érzelemmel megnyíló világlehetőség azonnal be is zárul.
― Filmjeiben az emberek, tájak, dolgok között rendkívül összetett, finom érzelmi/érzéki kommunikáció zajlik. Érzelem és érzékiség: milyen különbséget tenne a két fogalom közé?

kollektív képzeletvilágában, mint a film. És ha ez elmúlik, ami bizony lehetséges,
gondoljon csak a televízióra vagy a hatalmas amerikai látványosságokra, az katasztrófális lesz.

― Marad hát a magány, az elkülönültség? Csak az időnkénti megpihenésben reménykedhetünk?

A hidegháború korában − én szerettem a hidegháború idejét, ahogy akkor a népek viszonyultak egymáshoz − megvoltak a kifejezett ellenségek, mindenkiről mindent lehetett tudni. Emlékszem amikor megcsináltam az első filmemet, „Charles élve vagy
halva”, amivel a locarnói fesztiválon nagydíjat nyertem, a forgalmazók meg a különböző tőkés filmesek a szemembe mondták, nem fogjuk terjeszteni ezt a baloldali
szart. A hidegháború kreatív és tisztességes háború volt, nevén nevezte a gyereket.
Mindenki mondta a magáét és tette a magáét, a háború szabályainak megfelelően. Ha
a forgalmazók nem akarták terjeszteni a filmünket, megkerestük azokat, akik akarták. Ma nincs háború, a forgalmazók szeretnek minket, a televízió is, mindenki mindenkit szeret, eszmei, elméleti ellentéteket bogozunk, minden összemosódik.

― Én harminc éve élek házasságban ugyanazzal az asszonnyal, és ez nagyszerű.
Szerintem a valódi szerelem és szenvedély hosszú időn át tart. Azt hiszem a férfi és
a nő arra teremtődtek, hogy együtt éljenek, ám a különbözőségek miatt ez csak ritkán sikerül. Nem könnyű az egyezkedés.

Elég pesszimista vagyok, legalábbis rövid távon. A piac teljesen szétzilálódott, egyre
inkább a pénz az úr. Bár még lehet jó filmet csinálni, de már nem lehet megnézni.
Európában a mozik nyolcvan százalékában amerikai filmeket vetítenek, a maradék
húszban pedig nagyon rossz helyi identitás-filmeket.

― Magánélete, saját élettörténései mennyire szüremlenek be filmjeibe? Melyik az a
film amiben ez leginkább nyomon követhető?

― Ön a Budapesti Őszi Fesztivál nyitó napján érkezett Magyarországra. Meghívott
vendégeink között vannak − hogy csak a filmeseket említsem − Jonas Mekas és Peter
Sempel is. Ismeri őket?

― Az érzelem nagyon mély dolog, kibontakozásához idő kell, ellentétben az érzéssel,
pontosabban az érzékiséggel, ami gyors, direkt és közvetlen, nagyobb összefüggésben van a bőrrel, kitapinthatóbb. A Lady M naplójában talán megszülethetett volna az
érzelem az afrikai nővel, de mivel nem volt ideje kifejlődni, maradt az erős érzékiség.
Emiatt képzeli a néző, hogy szexfilmről van szó, gömbölydedségről meg nemiségről.

― Azt hiszem a „A fehér városban” van ebből a legtöbb, de még soha nem csináltam önéletrajzi filmet, túlságosan zárkózott vagyok ahhoz, hogy filmjeimben a saját
életemet meséljem el. Persze személyiségem, álmaim darabkái és a testvéreim, barátaim, ismerőseim, rokonaim személyiségének darabkái biztos benne vannak. „A
fehér városban” talán azért kivétel, mert improvizatív film a betegség témájára. A
magányról szól, ami a maga tragikumával egyben könnyed és vidám is lehet. A kettő
szerintem nem zárja ki egymást. Az összes filmem közül ezt szeretem legjobban.
Fantasztikus volt átélni amikor egyszer csak, minden átmenet nélkül megjelent a kísértés. Kevesen merik átélni, mert nagyon veszélyes. Veszélyes destabilizálni a teret
és az időt, elszakadni a mindennapok problémáitól, és lebegni mint egy pihe. Én valóban nagyon beteg voltam akkor. De hát mindannyian azok vagyunk.
Ebben a filmben benne van mindaz amit szeretek: a tenger, a mediterránum, a dél-európai kikötővárosok, a napfény, a svájci Alpok. Olyasmit éltem át, amiről mindenki
álmodik. Bezárkóztam egy szállodai szobába, nem hallgattam rádiót, nem olvastam
újságot, nem mozdultam ki onnan, semmilyen kapcsolatot nem tartottam a külvilággal. Egyszerűen voltam. Nem írtam le egy sort sem. Semmi mást nem csináltam, csak
álltam az ablakban és bámultam a tájat, néztem a kikötőt, a várost, amit lehetett. Nem
volt könnyű. A film teljes egészében a fejemben készült el, kivéve azt a három oldalt,
amit a producereknek kellett adni. A forgatás minden napja improvizáció volt. És
megszületett a csoda, „A fehér városban” 10−15 perce valódi varázslat.
― Ma már egyre kevesebb szó esik a mágiáról, a filmek nagy része technikai bravúrokkal operál. Ön szerint merre halad a mozi?
― Sajnálatos lenne, ha az évszázad végére a film eltűnne, pedig minden jel erre
mutat. A huszadik században a mozi jelentette a nagy képzeletbeli világot − én most
az úgynevezett népszerű, de jóminőségű népszerű filmekre gondolok, amit John Ford
csinált a westernjeivel ötven ézzel ezelőtt. A film valóban mindenki ügye volt. Elég
Charlie Chaplint említenem. Sem a képzőművészet, sem az irodalom, sem a zene
nem volt képes olyan mértékben elterjedni és meghatározóvá válni az emberiség
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― Jonas Mekast ismerem, a másikat nem. Miért jött ide Mekas? Talán tanítani akar?
Az a baj az ilyen fesztiválokkal, hogy a bemutatásra kerülő filmeket összesen vagy
kétszázan fogják látni, miközben én azt szeretném, ha egymillióan látnák. Persze a
kétszáz néző is fontos, a filmnek van kulturális missziója, de gazdasági szempontból ez nulla. A kulturális szektornak minden országban van némi pénze filmre, de nagyon kevés, és a televízió is egyre inkább elzárkózik. Vagy − és van akinek ez is egy
alternatíva − kerek-perec megmondják mire van szükségük, és ha kellőképpen szar
filmet csinálunk, beleférünk a repertoárjukba. A piac bezárult. Vegyük például Párizs esetét. Párizsban háromszáz mozi van, néhány évvel ezelőtt még lehetett találni
négyet, ötöt, amelyik hajlandó volt bemutatni a filmjeinket. Ma alig van lehetőség.
Spielberg Jurassic park-ját viszont egyszerre nyolcvan moziban mutatták be. És a Jurassic adja a bevétel nyolcvan százalékát. A további kétszázhúsz mozi pedig osztozik a fennmaradó húsz százalékon. Ez van.
Alain Tanner fontosabb filmjei:
1968 Charles mort ou vif (Charles élve vagy halva)
1971 La Salamandre (A szalamandra)
1973 Retour d’Afrique (Visszatérés Afrikából)
1974 Le milieu du monde (A világ közepe)
1976 Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 ( Jónás, aki 2000-ben lesz 25 éves)
1978 Messidor
1981 Les années lumière (A lumière évek)
1983 Dans la ville blanche (A fehér városban)
1987 La vallée fantome (A szellem-völgy)
1987 Une flamme dans mon coeur (Egy láng a szívemben)
1989 La femme de Rose Hill (Rose Hill asszonya)
1991 L’Homme qui a perdu son ombre (A férfi, aki elveszítette az árnyékát)
1992 Le journal de Lady M (Lady M naplója)

(Magyar Narancs, 1993. szeptember 30.)
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ÉN A MÚZSA-SZEREPET AKARTAM
KIPROVOKÁLNI MINDENKIBŐL…
Beszélgetés Kocsis Magda sminkes ex-modell-lel
Sokszor láthatjuk, s mégsem ismerjük őket. Pletykák keringenek róluk, s mégis egyegy korszak ideális nőalakjai. Ők a modellek. Nem látjuk őket, pedig a divat- és reklámfotográfia készítőinek seregletében munkájuk elengedhetetlen. Ők a sminkesek.
Kocsis Magdát kérdezem arról, hogyan állt a fényből a kamera innenső oldalára.
Dárdai Zsuzsa ― Többször volt olyan álmom, hogy felöltözött emberek között meztelenül rohanok, mindenki bámul, és nincs módomban elbújni… iszonyatos kiszolgáltatottság!
Kocsis Magda ― Én is nagyon sokszor álmodtam ilyesmit, mielőtt aktmodell lettem és közben is, csak később, mikor már elhittem, hogy ez egy szakma, és megpróbáltam profi módon dolgozni, tudtam kezelni ezt a dolgot. Én is szégyenlős
vagyok, például ha egy nudista strandon napozom, nem merek elmenni a vízig, annyi
gátlás van bennem. A munka és az élet elválik egymástól. Egyetlen módon lehet elfogadni ezt a helyzetet, ha az ember valamennyire élvezi a szituációt.
― Hogyan lettél aktmodell?
― Tizenkilenc évesen, hatezer forintért beiratkoztam Vörös Antal László − ma már
a szexipar hirhedt alakja − Graphorex Stúdiójába, ami egyfajta laza képzés mellett
elsősorban arról szólt, hogy a kívülről érkezett fotósok az ügyesebb lányokat kiemelhessék aktmodellnek. Velem is ez történt. Hirtelen olyan sok munkát kaptam,
hogy Sárbogárdról, ahol éltem és dolgoztam, felköltöztem Budapestre albérletbe.
Nem sokkal később megismerkedtem Jung Zseniékkel, ettől kezdve váltam ismertebb modellé. Főleg művészi fotókat csináltak rólam. Nyolc éven át folyamatosan
részt vettem a sebesvízi alkotótáborban, a fotósoknak tartott nyári workshopon.
― Azért ehhez a munkához szükség van egy jó adag exhibicionizmusra!
― Így igaz. Én körülbelül tudom miért éreztem jól magam aktmodellként. Vegyük
az alkotótábort. Ott van előttem tizenöt fotós, és egy kamerán keresztül engem néznek. Én velük szemben pucéran, teljesen egyedül. Nem lehetett tudni, vajon csak
meztelen csajt akarnak látni, vagy van valami koncepciójuk? Ez csak később, a közös
munka során derült ki. Ez a személytelenség, nagyfokú kiszolgáltatottság, perifériára szorulás engem arra inspirált, hogy megpróbáljak emberi kontaktusba lépni
velük. Hogy ne csak képileg kezeljenek. Kislány korom óta úgy gondolom, múzsának lenni, médiumnak, aki valamit közvetít, nagyszerű dolog. Én a múzsa-szerepet
akartam kiprovokálni mindenkiből. És ez rendkívül izgalmas volt.
― Mi volt a rossz és mi volt a jó ebben a munkában?
― A különös helyszínek és helyzetek megélése mellett rosszul tűrtem az örökös átállást, a rapszodikus, túlzaklatott életmódot, jó volt a megbecsülés, amit folyamatosan kaptam, és rossz, hogy közben tudtam, én a modellkedést csak használom, nem
tekintem fontos dolognak.
― Vagyis csak játszottál?
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― Igen, azt hiszem, ez egy játék volt, meg talán bizonyítási vágy. Ami persze baromi
komoly eredményt hozott. Éreztem mennyire becsülnek. A bizonyítás sikerült, de
addigra rájöttem, ez nem nagy eredmény. Mert közben más, ami fontos lett volna
nem sikerült. Filozófiát akartam tanulni, de már annyira benne voltam az életben,
hogy nem tudtam felkészülni a felvételire, emiatt persze nem vettek fel. Le kellett
mondanom róla, ami iszonyú nehezen ment, éreztem egyre inkább kényszerpályán
sodródom. Így kezdtem tavaly a sminkelésbe.
― Csak sodor az élet, vagy van valami, amihez fanatikusan ragaszkodsz?
― Sokszor kerültem olyan pontra, hogy végig kellett gondolnom, érzelmileg tekinthetem-e magam stabilnak? És akkor nem tudtam másra gondolni, mint arra, hogy
a macskámhoz erősen ragaszkodom, hűséges vagyok, felelősséget érzek iránta, képes
vagyok gondoskodni róla.
― Ez, úgy gondolom pozitív jelzés, valószínűleg egy gyerekkel ugyanúgy lennél…
― Azt hiszem igen, bár még mindig vannak averzióim a gyerekkel kapcsolatban,
pedig már huszonnyolc éves vagyok.
― Vannak olyan lányok, akik az aktmodellségből szinte automatikusan csúsznak a
prostitúcióba. Téged nem fenyegetett soha ez a veszély?
― Az én világomban ez nem volt érzékelhető… Szerintem azok a lányok, akik ilyen
irányba elúsznak, belemennek az erotikus fotózásokba, ahol új közegbe kerülnek,
olyanok közé, akik mondjuk kurvákat futtatnak, innentől kezdve már csak lelkiállapot kérdése, mibe tudják bevonni őket, aztán pedig már mindegy, egyszer-e vagy
többször…
― Te kikkel fotóztál?
― Fotóztam jó profikkal és jó amatőrökkel, Jung Zsenivel, Török Lászlóval, Barta
Zsolttal, Dobosi Lászlóval, Wágner Ferenccel, Tóth Károllyal, Vécsi Attilával…
― Ahány fotós, annyi stílus, magadra ismersz ezeken a képeken?
― Ez is jó dolog a modellkedésben, hogy az ember, ha sokáig csinálja több ezer
képet láthat magáról, és mindegyiken más és más. Fantasztikus nyomon követni az
állandó metamorfózist!

szült, lemerevedtem, olyan deformálódás áradt az egészből. A csajból jött, aki mintázta, lehetett érezni, itt valami baj van, ennek a lánynak nincs köze a szépséghez.
Mostanában egyre inkább érzem, a szépség is misztikus, nem magyarázható meg
egyértelműen, honnan, miből táplálkozik. A formáról viszont lehet tudni, hogy a
divat alakítja. Ami a divatszakmában éppen elfogadott, időszerű, a forma ahhoz idomul.
― Sminkeléskor te mire figyelsz inkább, a formára vagy a tartalomra?
― Én alapállásból minden arcot harmonikusnak tekintek. Tehát, amikor belenyúlok
az adott harmóniába, egyből felvállalom, hogy létrehozok egy másfajta harmóniát.
― Hogyan vágtál bele ebbe a szakmába?
― Még az alkotótáborokban kezdtem csúnyácska modelleket sminkelni, miután tudtam, elsősorban a hatás fontos, bárkiből lehet érdekes arcot csinálni, akire már buknak a fotósok. Később Bozsó András modelljeit sminkeltem, mígnem egyszer a
barátaim, iparművészetis ruhatervezők megkértek, hogy egy divatbemutatón sminkeljek ki pár óra alatt tizenöt lányt. Nem tudtam mire vállalkozom! Kezdetben nagyon nyögvenyelősen ment, majd kezdtem rájönni, ha jó helyre teszem az anyagot,
egyre gyorsabban tudok dolgozni. Mire észbe kaptam már egy héten háromszor
sminkeltem.
― Senkitől nem tanultad a szakmát?
― Nem. Először úgy gondoltam, beiratkozom Sipos Zitához, aki egy nagyágyú a
szakmában, de rájöttem, magamnak kell kidolgoznom a saját technikámat, ami nagyon függ attól, milyen benyomásom van egy arcról. Elsősorban a portrérajzolás
során szerzett tapasztalataimra hagyatkozom, a fény-árnyék viszonyok felismerésére és helyes alkalmazására. Fontosnak ítélem, hogy a szemöldök hatásos legyen,
nagyon szeretem az alsó szemhéjat ecsettel vastagon kikenni, mert ez nagyobbítja a
szemet, álmodozó jelleget ad a tekintetnek. A technikai tudás önmagában kevés.
Most például divatba jött az amatőr fotó, a legnagyobbak is így próbálnak fényképezni. Ennek szerintem az az oka, hogy az amatőr jelleg, az esetlegesség felmutatása
ad egy sajátos hangulatot, ami megtöri a technikai tökély ridegségét. Csupán technikát nem érdemes tanulni.
― Tehát amatőr sminkes vagy?

― Nem vagy te egy kicsit kaméleon?

― Igen.

― Gyerekkorom óta küzdök a kaméleonságom ellen, sokszor érzem, hogy mindent
csak megjátszok, mindenhez odasimulok, és ezt tökélyre tudom vinni, miközben
harcolok ellene, mert megalkuvásnak tartom. Talán most már kikerültem ebből.

― Kiknek dolgozol?

― Magdi, meddig modell egy modell?
― Nem tudom, de azért is váltok most, mert nem szeretnék öreg modellé válni, hogy
valaki megjegyezze, abba kéne már hagyni.
― Van elképzelésed arról, mi a szépség? Gondolom, akárcsak a művészetben, a
szépség itt is központi kategória.
― Szerintem a szépség, a szépség tartalma belülről jövő képesség. A fotó kiválóan
alkalmas arra, hogy ezt leképezze. Vannak tökéletes arcocskák, amiken egyszer csak
torz rángások jelennek meg, és a szépség oda, megundorodik az ember. Láttam egyszer egy lányt, aki Donatello gyermekfejéről készített tanulmányt, és amikor elké-
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― Az Artista Stúdiónak, Eyersnek, a Fashion Mode divatlapjának, Jung Zseni, Eifert János, Barta Zsolt Péter, Bozsó András fotográfusoknak.
― Továbbsodor az élet, vagy ez a végállomás?
― A sminkelés az életemben praktikus választás. Ezt a világot ismerem a legjobban,
az összes ismerősöm ebben utazik, elfoglaltam egy pozíciót, ami adódott, érdekel is,
pénzt is tudok keresni vele, most tehát ezen munkálkodom. Közben sok minden mással is foglalkozom. Hogy öt év múlva sminkes leszek-e, vagy valami más, nem
tudom.
(Fotó, 1994/1, május)
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A HATTYÚK KOZMIKUS KÉKBEN REPÜLNEK
Jurij Iljenko Szergej Paradzsanovról
Szergej Paradzsanov a kortárs filmművészet egyik zsenije, a brezsnyevi szovjet rendszer könyörtelenül kemény, nyilvános elutasítója, aki homoszexualitása miatt több
mint tíz évet töltött börtönben, 1990. júliusában, 67 éves korában halt meg Tbilisziben. Jurij Iljenko ukrán operatőr-filmrendező, Paradzsanov „Elfelejtett ősök árnyai”
című nagysikerű (23 díjat nyert) filmjének operatőre és rendezőtársa: A fekete tollú
fehér madár; Erdei ballada; Olga hercegnő története; és a Születésnap alkotója az
idei Mediawave-en a Cannes-ban is díjazott Hattyúk tava − A zóna című, Paradzsanov szellemi örökségén építkező filmmel szerepelt. Részt vett a szakmai zsűri munkájában is
Dárdai Zsuzsa ― Ön nagyon jó operatőr. Miért érezte szükségét, hogy a kamera
mögül a kamera elé lépjen?
Jurij Iljenko ― A filmkészítésben nincsenek éles határok, a forgatókönyv, a rendezés és az operatőri munka egyetlen célt, a mű létrejöttét szolgálja. Ez egy szakma,
én filmes vagyok. Azért van szükségem a rendezésre is, hogy még önállóbb, még
függetlenebb lehessek.
― Paradzsanov az ön személyes barátja, munkatársa volt. Mit jelentett önnek és
milyen nélküle?
― Amikor együtt dolgoztunk óriási ellentétek voltak köztünk, mert Paradzsanov kitűnő rendező volt, én pedig kitűnő operatőr vagyok. Volt olyan alkalom, hogy pisztolyt fogott rám, pisztoly-pisztoly párbajra hívott. A film fanatikus munkát követel,
minden egyes kockáért harc folyik, hogy eljussunk valahova, megérthessük végül a
filmezés lényegét. De aztán, az összes konfliktusok ellenére, nagyon jó barátok lettünk. Súlyos betegsége idején is az utolsó pillanatig biztatott, hihetetlenül nagy jóság,
humor, bölcsesség áradt belőle. Ha egy kevéssé tehetséges ember a közelébe került,
tehetségessé vált. Paradzsanov személyisége katalizátorként működött: okos volt,
megállapításai, ítéletei élesek, mint a penge − kíméletlenül kereste az igazságot. Legendává vált, mint általában a nagy emberek.
― Mint Viszockij? Tarkovszkij?
― Nem tudok róla, hogy kapcsolatban álltak volna, de tudom, hogy nagyra becsülte
őket. Paradzsanov a szobájában csak a rokonok fényképeit tartotta és a színészekét,
akikkel munkakapcsolatban állt. Ezeken kívül volt ott egy Tarkovszkij fotó és egy
Viszockij plakát is. Nem beszélt nekem Viszockijról, de rokonlelkek voltak, mindketten a diktatórikus társadalmat romboló, korlátokat széttörő emberek. Nekem viszont megadatott, hogy Tarkovszkijjal és Viszockijjal élő kapcsolatban legyek.
Tarkovszkijjal az utolsó filmje készítésekor egy hónapot dolgoztunk együtt Rómában.
― Paradzsanovtól első letartóztatása idején, „A gránátalma színe” bemutatását
követően, a hetvenes évek elején tizenkilenc forgatókönyvet koboztak el, semmisítettek meg.
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― Aztán már nem is kezdett újak megírásába − bár a „zónában”, fejben készített
százat is, nem lett belőlük semmi. Tizenöt évig nem forgatott, munkát nem kapott,
de továbbra is tevékeny maradt. Függönyöket festett, csendéletet, kollázst készített,
babákat… Mindenből művészetet csinált. Hatalmas tragédia, hogy tehetsége nem
teljesedhetett ki további filmekben. Végül is nagyon keveset forgatott, négy filmje
van összesen: pár filmet csinált a Dovzsenko stúdióban, még az „Elfelejtett ősök árnyai” előtt. De hatása felmérhetetlen! Nem korlátozódik Ukrajnára és a régió térségeire. Itt a Mediawave fesztiválon is érzékelhető a jelenléte. Amit elkezdett, halála
után is tovább él.
― Tegnap éjjel megnéztem a Hattyúk tava: A Zóna című filmet.
― Látta Paradzsanov portréját? A kisfiú kezében lévő újság címlapfotóján?
― Igen, igen… emlékszem.
― Amikor már nagyon beteg volt, Paradzsanov egyszer azt mondta nekem: „Neked
ajándékozom ezt a filmet, hogy megmaradjon.” Mindig mindenkit megajándékozott. Megijedtem. Ha nem mondja el többször ezt a történetet, nem mesél erről a
rabról, aki megszökik és elbujdosik, ha nem jövök rá, hogy ez egy álom, egy vágy,
különös azonosulás és nem a natúr valóság, nem mertem volna belevágni a film elkészítésébe. Nem mertem volna adoptálni, megközelíteni az ő különös világát. De
annyiszor elmesélte a történetet, hogy végre megértettem, azt akarja, én csináljam
meg. Ebben a filmben nem lehet keresni, ki kicsoda, mindenki benne van, Paradzsanov is, én is, mindenki.
Amikor elmentem abba a „zónába”, ahol Paradzsanov ült, megértettem, hogy ő, akár
szabad emberként sem képes oda még egyszer visszatérni, ezt a filmet másnak kell
megcsinálni. És akkor rájöttem, jogom van leforgatni, sőt le kell forgatnom ezt a filmet, mert én magam is az a bezárt ember vagyok, az a férfi, a főszereplő, aki nem
Paradzsanov. Ez a forgatókönyv Paradzsanov eszmei hagyatéka volt. Nekünk, kettőnknek egy másik − a hetvenes években elkezdett, de letiltott − filmet kellett volna
forgatnunk együtt, amire megkért, és én boldogan mentem volna mellé bárminek −
operatőrnek, társrendezőnek, forgatókönyvírónak −, de sajnos ismét nem lett belőle
semmi, mert először a gazdasági változások akadályozták meg, aztán pedig meghalt. Erre a filmre vágyott egész életében, ez lett volna az ő hattyúdala.
― Társadalmi börtön, egyéni börtön, szabadság…
― Paradzsanov nekem azt mondta egyszer: „leginkább a börtönben voltam szabad”.
Nálunk az emberek többsége − akik valami miatt nem tudtak, vagy nem akartak
emigrálni −, és ilyen volt Paradzsanov is, aki az összes üldöztetés ellenére a hazájában akart élni, belső emigrációba vonult −, elfordultak a valóságtól, és képtelenebbnél képtelenebb élethelyzetekbe kerültek.
― A film egyik jelenetében egy halottmosó asszony/anya/tündér arra kéri a börtönőrt, adjon vért a halott rabnak, és az feltámad. Krisztus feltámadott. Húsvét van.
A smasszer belemegy, az asszony egy fura kis szerkezettel, talán vérpumpával áttekeri, átszivattyúzza az egyik ember vérét a másik erejébe. Varázslat, csoda, folklór,
szláv mitológia?
― Eltekintve néhány mondattól, a film néma, a néző dolga az értelmezés. Nem kívánok hozzátenni semmit verbálisan.
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― És a feketékből, árnyakból, sötét színekből építkező képalkotás − gondolok például azokra a kockákra, ahol a hattyúk, mielőtt földet érnek kozmikus kékben, szinte
úszva repülnek −, ezeknek a titkaiba beavat bennünket?
― Nincsenek titkok, magam sem tudom hogyan sikerült az a kozmikus kék, mindenesetre jó lett. Ha elgondolok valamit racionálisan, hogy így meg úgy fogok dolgozni, biztosan nem sikerül. Ha viszont arra gondolok, úgysem lesz hihető, akkor
mindig bejön.

MEGÖRÖKÍTÉS, MINT LEHETŐSÉG ÉS FELADAT
Korniss Péter fotóriporter
Korniss Péter ENSZ-díjas, Balázs Béla-díjas fotóriporter, több sikeres fotóalbum
(Elindultam világ útján, Múlt idő, Vendégmunkás) szerzője, a World Press Photo és
az amerikai W. Eugene Smith Alapítvány tanácsadó testületének tagja.

― Tehát, a véletlennel szövetkezik?
― Igen, mindenben a véletlenre hagyatkozom, a saját véletlenjeimre, belső intuícióimra és a tudatalatti − a cselekvés pillanatában hozzám érkező − megérzéseimre
figyelek. Beleolvadok és elfogadom. Nem szeretem a racionalitást, a számítást.
― Milyennek találja a Mediawave-et?
― A Mediawave a jövő fesztiválja, ezek a fiatalok lesznek a következő század ászai,
− remények szerint − az Egyesült Európában. És ez nagyon fontos. Mert Amerika
igen gyors tempóban halad a filmművészet megsemmisítése terén, gyakorlatilag már
be is fejezte.

Dárdai Zsuzsa ― Amikor éppen nem Mexikóban tart előadást, nem Vietnámban
fényképez, mivel foglalkozik?
Korniss Péter ― A Színház című folyóirat képszerkesztője vagyok, s egy reprezentatív Magyarország-könyvön dolgozom. Ezen kívül a Művész Színháznak csinálom a prospektusait és a képeit a kirakatba, amolyan mini-kiállításokat. Örömmel
végzem ezeket a munkákat.
― Korábban harminc évig dolgozott ugyanannál a lapnál, a Nők Lapjánál… Nem
szűkül így le az egyéni cselekvés szabadsága és lehetősége?
― A harminc évből az elsőt és az utolsó kettőt leszámítva remekül éreztem magam
a Nők Lapjánál. Jó volt a közösség, szerettem az embereket, engem is szerettek, és
minden lehetőségem megvolt arra, hogy ez alatt az idő alatt megcsináljam azt is,
ami az életemben a plusz: Múlt idő, Vendégmunkás, Elindultam világ úján… Hallatlan nagy luxus! El tudja képzelni, hogy valaki tíz éven keresztül egy ingázó munkás nyomába tud szegődni, vidékre jár, fekete vonaton, munkásszállásokon kóborol,
és mindez anyagilag nem kerül neki semmibe?! Ez egy kiváltságos helyzet volt. De
egy pillanatig ne higgye, hogy csak nekem járt. Megengedhette magának Féner,
Urbán, Révész és még jó néhányan azok, akik nem meggazdagodni akartak, hanem
valamit csinálni maguknak, hosszútávon. Ma ilyesmire anyagi okok miatt nincs lehetőség, a fotográfusoknak meg kell élniük, és ez a legkülönbözőbb módokon történik. Én szerencsés vagyok, hogy olyan munkákból élhetek, amiket szeretek.
Ugyanakkor elárulok egy titkot, ma is csinálok valamit magamnak, csak már sokkal
nehezebben megy.

(Magyar Narancs, 1994. május 26.)

― Vagyis?
― Eddig nem szívesen beszéltem erről… na, szóval eljutottunk a politikához, pedig
nagyon szerettem volna elkerülni… Én aktívan soha nem politizáltam, de tudatában
vagyok annak, hogy ’74-ben itt megrendezni az első nagy Erdély-kiállítást, ’84-ben
a Vendégmunkást − amin akkor már tíz éve dolgoztam −, nyilván politikai felhangot
kiváltó lépés volt. De nem ez volt a célom. Ha valaki politikus, politikus szándékkal
dolgozik, ha fotográfus és megfogalmazza a világát, abban a világban nyilván benne
van az ő véleménye is. Ezt így tessék venni. Az én álmom az, hogy egyszer végre
csak arról szóljanak a képeim, amit mondani akarok. Huszonhét éve járok Erdélybe
dolgozni, mivel úgy érzem a fényképezőgép meg tudja ragadni mindazt, ami az eltűnőben lévő paraszti kultúrában, életmódban, életformában még fellelhető.
― A fotográfia, mint a valóság megmutatásának eszköze?
― Én még ahhoz a generációhoz tartozom, amelynek a fotográfia erről szól. Dokumentálás, megörökítés, mint lehetőség és feladat. A dolog ott válik aktuálissá számomra − és ezt kezdtem el csinálni körülbelül három éve folyamatosan −, hogy
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Erdélyben is rendkívül gyors változás zajlik, és ez nemcsak azt jelenti, hogy a hagyományos paraszti világ lassan végképp eltűnik, de az is látható − a fényképezőgép számára rögzíthetően −, mi váltja fel. Ha ezt képben ilyen tisztán meg tudom
fogalmazni, ahogy érzem, és ahogy meggyőződésem szerint van, akkor talán sikerül harminc év munkáját ebben a szellemben összegyűjtenem. És akkor az eddigieket hamarosan követi egy újabb könyvem. Ezek azok a könyvek, albumok,
amelyeket minden hibájukkal és erényükkel együtt, szőröstül-bőröstül vállalok.
― Ez azt is jelenti, hogy sok olyan munkája van, amit nem vállal?
― Az alkalmazott fotográfia, amit én is végzek, nem vállalás kérdése. Bizonyos esetekben társul valamihez, máskor alárendelődik. Hagyjuk a pokolba a művészi allűröket! Tessék fellapozni a telefonkönyvet − tudom, Magyarország tele van fotóművészekkel −, azt fogja találni: Korniss Péter fotóriporter. Hogy amit én kiállítok, vagy
a könyvek, amiket említek milyen fokon értékesek, majd nyilván meg fogják ítélni!
De téves felfogás tőlem, mint fotóriportertől azt a fajta szabadságot elvárni, ami egy
műtermében dolgozó festőnek a vászon mellett kínálkozik. A fotoriporterek kiszolgáltatottsága rendkívül nagy. Nem véletlen hogy a világ − ma már − legjelentősebb
ügynöksége a Magnum éppen a rettenetes kiszolgáltatottság oldása miatt született.
Csakhogy a folyamat most visszafelé halad. Amikor a Magnum létrejött, a dokumentarista, riporteres fotográfia aranykorát élte! Ma viszont korszakhatárhoz közeledik. Ezt lehet érezni a világban, de érzem a saját bőrömön is.
― Mi ennek az oka?
― Az egyik oka a televízió, ami mindent beterít, aminek következménye a közönség igényének változása. De a legsúlyosabb ok anyagi eredetű. A sajtó pénzről szól,
a lapok életben akarnak maradni, profitot akarnak hozni − és ezt a profitot igazából
a hirdetések termelik meg. A Geo magazin ’92-ben a legnyereségesebb évét zárta, ezután anyavállalata kivonta a pénz egy részét, és átvitte a tévébe, ahol a befektetés hamarabb megtérül, mert a hirdetések ma már inkább oda mennek. De van egy ennél
mélyebb, elméletibb ok is. Az elektronika megjelenésével teljesen megváltozik a fotográfia helyzete, megítélése. Az általam is művelt dokumentarista fotográfia egészen
mostanáig egy illúzióban élt. Abban az illúzióban, hogy mi fotográfusok felmutatjuk a valóságot, amikor megörökítjük egy darabkáját. Tudtuk, hogy ez illúzió volt,
hiszen ehhez az „objektív valósághoz” minden esetben hozzáadódik a fotográfus
szubjektív egyénisége.
De most jön egy olyan korszak, amikor a technika, az elektronika megjelenésével
megrendül a fotográfiába vetett hit. Hiszen az én elektronikus úton továbbított képemet már úgy tudják manipulálni, hogy egy órán belül Clinton feje helyett az enyém
kerül a Fehér Ház-i fogadás színhelyére. Mindent meg lehet csinálni elektronikával.
És nem csak arról van szó, hogy a fotográfusok és a szerkesztők ezzel élhetnek és
visszaélhetnek, hanem arról is, hogy a közönség ezt tudja − hiszen nap mint nap nézi
a videoklipeket −, tudja, hogy olyan dolgokat is mutat a fénykép, ami a valóságban
nem úgy van.
Ez egy rettenetes kihívás, és ne kérdezze tőlem, mi lesz ezután, nem tudom. Hadd
mondjak egy példát, az első bukfencet: A világ egyik legtekintélyesebb magazinja a
National Geographic tervezési okokból − hogy a címlap formátumára beférjen − a
két egyiptomi piramist elektronikus úton összenyomta. Így került címlapra. Olvasói
levelek özöne érkezett! A főszerkesztő nem tehetett mást, a következő lapszámban
bocsánatot kért, mondván, tartozunk a múltunknak azzal, hogy megígérjük, soha
többet nem teszünk ilyet.
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― Ez is azt bizonyítja, ha valaki valamiben hisz, csak egy útja lehet, a folytatás.
― Én nem azt mondtam, hogy én változom, a fotográfia fog megváltozni, valami
más lesz. Az elektronika az elméleti rész, ami persze lecsapódik majd a gyakorlatban, de vannak más problémák is.
A Paris Match a világ egyik legjobb riportlapja volt, ma szinte kizárólag hírességekkel: modellekkel, rocksztárokkal foglalkozik, Rainier herceggel és az autóival,
szegény megboldogult Senna luxusvillájával. Hol van itt a régi riportázs? S egyáltalán, hallotta mostanában, hogy „elkötelezett fotográfia”? Pedig a New York-i Nemzetközi Fotográfiai Központ első köteteit még ezzel a címmel jelentette meg: Az
elkötelezett fotográfia…
― Ön nagyágyú a szakmában.
― Én soha nem akartam karriert csinálni, pozíciót, rangot elérni. ’86-ban − amikor
felajánlották −, lehettem volna az első igazi képeslap, a Képes 7 főszerkesztő-helyettese, nem vállaltam, lehettem volna a Fotóművészeti Szövetségben elnök, a Fotóriporteri Kamara elnöke, nem vállaltam egyiket sem. Nekem nem ez az életem.
Én nagyon szeretek fényképezni, nyugtalan, mozgékony ember vagyok. Lehet, hogy
ez ma már nem elegáns, nincs már meg a varázsa hogy fotóriporter vagyok, viszem
a gépet, de én eddig sem az elegáns fotográfiát csináltam. Én a villamossíneken
másztam az ingázó munkásommal, utaztam a fekete vonaton… − soha nem voltam
„úri fotográfus”. De közben olyan társadalmi rangom lett, amitől skizofrén helyzetbe kerülhettem volna, ha belül nem találom meg az egyensúlyt. Kuratóriumoknak
vagyok tagja, követségi fogadásokra invitálnak, külföldre hívnak, utaztatnak, a World
Press zsűrijében a világ kilenc legnagyobb sajtótekintélye között voltam, ma ugyanezen World Press nemzetközi tanácsadó testületének vagyok a tagja − folytassam..?
Közben pedig én vagyok az, aki megyek az utcán, hátamon az állvány, viszem a táskát, leszakad a vállam. Ebben sokak számára van egy fura kettősség, még fotográfusok esetében is, amikor azt kérdezik, te még ilyeneket csinálsz? Szinte nem merem
mondani, mert dicsekvésnek tűnik: én szeretek fényképezni, nekem a karrier a kép,
az album, a könyv, a kiállítás.
Lehet, hogy lesz időszak, amikor az emberben esetleg a kora miatt fölmerül majd,
hogy bizonyos dolgokat talán már tényleg nem neki kéne csinálni, mert már fáradtabb
fizikailag és idegileg is…, mert ez a munka rettenetesen próbára teszi az embert idegileg, a legegyszerűbb esetben is! A minap megkért egy barátom, fényképezzem le
őket, háromtagú folkzenekar, erdő szélen, fekete-fehérben, semmi rizikótényező. Egy
órán keresztül csináltam, és szakadt rólam a víz. Mert jót akarok csinálni. Ez a tét. Az
állandó elvárás, ami elsősorban önmagammal szemben jelentkezik. Nem véletlen,
hogy az Elindultam világ útján nyolc év, a Múlt idő tizenhárom, a Vendégmunkás tíz,
és ha Isten megsegít, ez a következő könyv, harminc év munkája lesz..
― Fekete-fehérben?
― A fekete-fehér változatlanul rangosabb fotográfiára ad lehetőséget, és ennek megvan a magyarázata. A fekete-fehér egy absztrakció − elvonatkoztatja eleve azt, amit
megragadtam, és ez az absztrakció hat a nézőre is. Kevesebb dolog tereli el a figyelmét.
E heti Narancsgalériánkban Korniss Péter erdélyi felvételei láthatók.
(Magyar Narancs, 1994. június 30.)
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A MADÁRTOLLAKON TÚL
Európa Filmhét, Művész Mozi
A vetítőterem ajtaja rám csukódik, egyedül maradok, elkezdek hát félni, hogy majd
bejön valaki és elkapja a torkomat. Mialatt hátrafelé pislogok, elől beúszik a film
címe, a rendező, az operatőr neve, a szereplőgárdáé, és egy hatalmas, piros tarajú, fekete kakas. Ő a film apropója, amire a rendező, Ronald Eichhorn felfűzi abszolút
kisjátékfilmje cselekményét. Nekünk nézőknek azt kell megfejtenünk, mi van a madártollakon túl. No, lássuk!
Van ugye egy, a csirkevágóhíd üzemeltetéséből meggazdagodó, nekem igen ellenszenves asszony, aki a mind nagyobb profit érdekében könyörtelenül összezsúfolja
a szerencsétlen táposokat sok-sok szűk ketrecbe. Az asszonynak pedig van az a bizonyos piros tarajú, nagy fekete kakasa. Úgyis, mint a cég jelképe, meg úgy is, mint
egyetlen társa abban a nagy magányban. Nem csoda tehát, hogy a szíve közepén
fészkel ez a jól kiválasztott állat, persze csakis kalitkába zárva, ahonnan egyszer
csak ellopják.
Van továbbá egy homlok-kopasz férfi, a Felügyelő, aki íróasztala mögött ülve rendszeresen kutakodik emlékezethálójában. Kisfiú-magára tekeri a keresősávot, és nem
borzad meg a kis strébertől, keresi saját igazát. Eközben idétlen beosztottja hibát hibára halmoz. Szóval ők ketten meg akarják találni a kakastolvajokat.
És vannak a bűnözők. Bűnöző 1 és Bűnöző 2, akik zene-, művészet-, állat- és emberszeretők, olyannyira, hogy 10 millió schillinges váltságdíj reményében meglovasítják a fekete kakast.
A párhuzamosan futó cselekmény helyszínei: a gazdag asszony szobája, középen a
letakart „kinccsel”; a Felügyelő irodája, íróasztala, amelyen rigolyás rendben sorakoznak a ceruzák, mint fejében a gondolatok, no nem egy káosz-filozófus!; és a bűnözők kellemes, gyümölcsökkel és zöldségekkel jól felszerelt (Bűnöző 2 vegetáriánus) padlástere, ahova elbújtatják a kimenekített kakast.
A Felügyelő és Bűnöző 1 a kávéházban többször sakkoznak. A fel-felsejlő emlékekből, amelyek már bűnöző fejében is pörögnek, kiderül, hogy a Felügyelő és ő
kiskamaszként is igen különböztek egymástól, míg az árulkodott és irigykedett, emez
önzetlenül védte a gyengéket. És ez most is így van. Melankóliára hajlamos, lágyszívű társa, aggályainak engedve Bűnöző 1 belegyezik a kakas visszaszállításába.
Már éppen indulnának, amikor megjelenik a Felügyelő és megpróbálja leleplezni
őket. De sikerül egérutat nyerniük, mert a segédrendőr kocsiban felejtette a rendőrjelvényt…
Itt aztán nálam beáll egy kis káosz, nem értem kristálytisztán a repülőtéri jelenetet,
amit az üldözési követ, de az tuti, hogy valami miatt a kakas visszakerül a tetőtérbe.
Nyilván unja már a sötét dobozban való kuksolást. Kiszáll és körözni kezd a szobában. A fiúk sehogy sem tudják elkapni. A káosz kiteljesedik, mire a kakas megöngyilkolja magát, és egy fazékban rotyogásnak indul. Az igazolvánnyal visszatérő
rendőrök kárörvendezve ámde gyanútlanul kapcsolódnak be a kakaspörköltevésbe,
de amikor leesik a tantusz, sűrű öklendezésbe kezdenek. És még hátra van a feketeleves, a lesújtó hír közlése a gyászba borult milliomosnővel, aki teljesen magába
roskad. Elgurult egy kiskakas, fölkapta a rézgaras.
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A Felügyelő és Bűnöző 1 tovább folytatja sakkjátszmáját a kávéházban, de a biztonság kedvéért a lefutó szövegek közé ékelve szóban is megerősítik életfilozófiájuk lényegét: Rend és/vagy Káosz.
„A madártollakon túl” osztrák film; forgatókönyv: Ronald Eichhorn; operatőr: Hans
Shelikovsky; rendező: Ronald Eichhorn; szereplők: Johannes Terne, Gerd Vameling, Kirsten Dene, Sebastian Weingarten.
Készült 1993-ban; 52 perc; kópia: német nyelvű.
Vetítés december 8-án, csütörtökön 18 órakor szinkrontolmáccsal.
(Magyar Narancs, 1994. december 1.)

MIÉRT NE LEHETNE A FÉNYKÉPEZÉS IS AZ…
Stalter György gondolatai e havi címlapunkról,
a szakmáról és még sok minden másról
Dárdai Zsuzsa ― Címlapfotók, magazinfotók, romafotók, riportok… Gyuri, mi ez a
disszonancia?
Stalter György ― Ez ebben a szakmában a gyönyörű! Nyugaton a fényképmesterség erősen specializálódott. Aki divatfotográfus az csak divatot fotóz egész életében,
aki éttermi fotós az csak éttermeket, sőt azon belül is tudok olyan emberről, aki egész
életében csak sört fényképez. Akkora pénz van a reklámban és akkora a profizmus,
hogy ez így teljesen oké. Magyarországon ezzel szemben mindenki, minden területen amatőrködik, hogy meg tudjon élni. Az esetek nagy részében a megbízások döntik el, hogy valaki éppen mit csinál. Persze vannak akik próbálnak szakosodni sőt,
talán mindenki próbál, de ez nem megy, mert kicsi a piac, kevés a profi megrendelő.
Ezért Magyarországon a fotósélet vegyes felvágott. Ez a hátránya, az előnye viszont
az − ezt én baromira élvezem −, hogy fotóriporterként belekontárkodhatok más területekbe, elkalandozhatok a divat-, a reklám-, a magazinfotó felé. Ezen belül is
megpróbálok jót csinálni, örömmel tölt el ez a fajta munka is.
― A fotóriporterségnek is vannak rétegei…
― Ez benne a nagyszerű, sokáig tudsz bandukolni egyre mélyebbre és mélyebbre,
csak a saját képességeid szabnak korlátot. Aztán meg, amit én igazán komolyan veszek, az már nem is riport. Reményeim szerint a készülő cigányalbum ezen is túl
van. Nem becsülöm le a Bresson-féle riporterséget, hiszen az borzasztó mély és fontos, ő nagy művész, de amit én csinálok, mégis valahol a riportból nő ki.
― …és a divatfotónak is.
― A divatfotóban is megvan a kommersz, amit teljesíteni kell bizonyos lapoknak,
de kinőhet belőle is valami fontosabb, érdekesebb, a magazinfotó. Nagy művészek,
mint Helmut Newton, Hamilton vagy mostanában Heiko Lehmann a divat-, és magazinfotóból jöttek elő. Magyarországon ezek a dolgok súlyosan keverednek, és ez
időnként bosszant engem. A magazinfotónak pont az a funkciója, hogy megjelenjen
egy egész oldalas kép, egyfajta környezetben, mellette valami kellemes szöveg, megnézi az olvasó, és utána kidobja a francba. Fogyasztható. Tehát nem keresek sokkal
mélyebb tartalmakat, és nem veszem igazán komolyan.
― Akkor miért csinálod?
― Azért, mert van egy ilyen irányú vágyam is…
― Benned van ez a kettősség?
― Akár, mondhatom azt is. Mindig is foglalkoztatott hányféleképpen lehetne élni.
Tökéletesen érzem, ha másképp alakulnak a dolgok, teljesen másfelé mentem volna
el, és az is érdekes meg jó lenne, azt is biztos nagyon szeretném. Érted? S ez akár a
szexualitással kapcsolatban, akár az érzelmekkel kapcsolatban ugyanaz. Ezt a szakmát ezért is szeretem, mert némi határok között kiélheti az ember az ilyen irányú
vágyait. De ami igazán fontos, az azért nagyon ritka. Egyértelműen elkülönítem a
szakmai részt, amibe beletartozik a divatfotózás, a magazinfotó és képszerkesztés,
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a művészettől, vagyis attól, amit komolyan gondolok. A fotózásnak az a fajtája, amit
szociofotónak hívnak − utálom ezt a megfogalmazást −, érdekel engem igazán.
― Talán éppen a cigánylét súlya lök a felszín felé?
― Nem hiszem, bár az kétségtelen, hogy nyomasztó eltölteni ezeken a súlyos helyeken annyi időt, amennyit én eltöltök.
― A fotózott lányok kiszolgáltatottsága nem hasonló?
― Az más. Nem nevezném kiszolgáltatottságnak, ha egy lány a saját akaratából odaáll és hagyja, hogy én teleszórjam tollakkal. Közösen felvállalt cél érdekében teszi,
segíti a kép megszületését. Én olyan modellel nagyon ritkán dolgozom még egyszer,
aki nem szimpatikus nekem, aki idegesít, akit nem tudok elviselni.

jeivel, akkor szerelmeskedjen. Annál a szintnél, amit én csinálok, erről nem eshet szó,
nem azért mert nem lehet szerelmeskedni a lányokkal, vagy én azt annyira elítélném, hanem ez a szint ahhoz képest iszonyú felületes.
― Szóval azért hat rád a dolog…
― Persze, de az is hat rám, ha az utcán meglátok egy nőt izgalmas ruhában! Úgy
gondolom, ha valaki ezt a szakmát igazán komolyan veszi, nem azt mondom, hogy
a fényképezőgéppel szeretkezik, de az biztos, hogy egyfajta szexualitást is képes kiélni, ami teljesen más, mint a vojőrködés, kukucskálás. áttételesebb, összetettebb a
dolog… Nem is szükséges nőket fényképezni. Ha megnézed Mapplethorpe albumát, nemcsak hogy férfiakat fényképezett baromi erotikusan, de növényeket is…
Ha egy zene lehet izgató annak aki játssza, miért ne lehetne a fényképezés is az?

― Ezek az aktfotók hol készülnek?
― Otthon. Beépítettem a lakás erkélyi részét, de néha behátrálok a konyhába a fényképezőgéppel, miközben vacsorázik a család…

(Fotó, 1995/3, március)

― A pucér nők ott rohangásznak a gyerekek között?
― Aha… Megszokták… Bár már többször kijelentették, hogy nem szeretik ezt, alig
várják, hogy menjek a francba. Mióta szabadúszó vagyok, mindig szükségmegoldásokba kényszerültem. De talán most végre sikerül egy műtermet vásárolnom, ami
fontos változás lesz az életemben, végre megvalósíthatom régi álmom, egy kicsit
mélyebben foglalkozhatom portréfényképezéssel de a magazinfotóval is.
― Előkészíted a témát, vagy munka közben improvizálsz?
― Is-is. Ennél a címlapfotónál előre megvettem a tollakat, feldíszítettem mindent,
előkészítettem a kellékeket, megnéztem a világításokat, hogy hány órakor jön oda
pont az árnyék, ahova nekem kell, körülbelül elképzeltem a lány méreteit, hogy hol
fog feküdni, merről merre. Olyasmi ez, mintha le tudná rajzolni az ember.
― Nézem ezeket a diákat és nyolcszor ugyanazt a képet látom.
― Nekem viszont mind a nyolc kép más, ki tudom választani közülük a legjobbat,
mert emlékszem hogyan változtak a fények, a lány arckifejezése… így veszem sorba
a dolgokat és szelektálok.
― A feleséged hogy viszonyul a „tyúkfarmodhoz”?
― Mindig nagyon sok lányt fényképeztem, ez már teljesen természetes….
― Vagyis neked a női test ugyanazt jelenti, mint egy nőgyógyásznak?
― Hát, nem éppen… Ha a nőgyógyász a nőt látja abban, akit vizsgál, az nem olyan
szerencsés, mintha én a nőt látom, miközben fényképezem. A nőgyógyásznak inkább hibájának rónám fel ezt, nekem viszont a munkámmal jár, hogy adott esetben
igenis tetszen az a nő akit fényképezek. Mert ha nem tetszik, hogy a fenébe fényképezzem le…?
― Rodin jut erről eszembe, aki alkotás közben pucér nőkkel, „modellekkel” vette
körül magát, s hogy jobb legyen a szobor, esetenként szerelmeskedett is velük.
― Neki ez volt a munkamódszere. Hát nem tökmindegy? Az a lényeg, hogy a végeredmény micsoda… Ha neki, ahhoz hogy igazán műalkotást hozzon létre (ha elfogadjuk, hogy Rodin művész) arra volt szüksége, hogy szerelmeskedjen a modell-
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A FOTÓNAK IS LEGYEN HÁZA
Beszélgetés Kincses Károllyal,
a Kecskeméti Fotómúzeum igazgatójával
Dárdai Zsuzsa ― Ez a történet úgy is kezdődhetne, hogy a Kecskeméti Fotómúzeum
eddig még soha, sehonnan nem kapott hivatalos támogatást… Hogy lehet így fennmaradni?
Kincses Károly ― Nem a kecskeméti, hanem a Magyar Fotográfiai Múzeum van
Kecskeméten. A megye ad valamennyi pénzt. Kecskemét városa szintúgy − az elmúlt
négy évben összesen ötvenezer forintot −, egyébként csak magánszemélyektől, cégektől, alapítványoktól kapunk segítséget. Hosszan lehetne sorolni a neveket, de
ebben a hivatalos kultúrpolitika valóban nincs benne állandó költségvetési összeggel.
― Kié a múzeum?
― A Magyar Fotográfiai Alapítványé. Éppen öt éve kezdődött a múzeum szervezése, a lehetőleg legalkalmatlanabb időszakban. Az akkori múzeumi főosztályvezető kijelentette, csinálhatunk bármit, engedélyezik, de ők egy fillért nem adnak.
Akkoriban senki sem mert ígérni, mindenki görcsösen kapaszkodott a székébe, és nézett jobbra-balra, hogy az ő feje nem gurul-e el a nagy égzengésben. Nincs bennem
harag, félreértés ne essék, de most hogy már eltelt majdnem fél évtized, és bebizonyítottuk, hogy nemcsak működünk, de oda is figyelnek ránk, majdnem olyan sajtónk van, mint az összes múzeumnak együttvéve, talán már le kellene ülni pénzügyekről tárgyalni. Nem zárkóznánk el semmilyen épkézláb ajánlat elől.
― Jól értem, hogy az országos gyűjtőkőrű fotómúzeumnak nincs költségvetési
pénze?
― Jól. Ugyanakkor az elvárások meg a paraméterek velünk szemben ugyanolyanok, mint azokkal, akiknek több tízmilliót adnak egy évben. Ez az egyetlen olyan
múzeum Magyarországon, amelyik kizárólag fotográfiával foglalkozik. Tehát, annak
történetével, esztétikájával, elméletével, technikájával, gyakorlatával. Ahhoz, hogy
a szükséges évi nyolc-kilenc millió forintot össze tudjuk szedni, néhány embernek
a munkaideje hetven százalékában csak a pénzszerzéssel kell foglalkoznia. Pályázatokat írnia, a bankokban kilincselnie, alapítványokhoz mennie, az agyát tornáztatnia, hogy hogyan lehet olyasmit kitalálni, ami még nem elvtelen, emberekkel
beszélni, akik döntési helyzetben vannak… Szóval én ezt csinálom, mert ha nem
csinálnám, akkor gyorsan lehúzhatnánk a redőnyt, de hogy örömömet nem lelem
benne, az biztos! Én is a tárgyak között szeretnék inkább ülni, fogdosni és szagolgatni a régi fényképeket, kitalálni kiállításokat, meg persze könyveket írni.
A múzeum fenntartását csak azért csinálom, mert senki sem jelentkezik, hogy havi
bruttó húszezer forintért hajlandó lenne rá.
― Miért nem lehet tisztázni ezt a problémát az illetékes minisztériummal?
― Ez csapdahelyzet. Tény, hogy a minisztérium nem kerül döntési helyzetbe, mert
nem megyek oda és nem mondom azt, hogy ha nem adtok pénzt, akkor megszűnünk. Sokkal büszkébbek vagyunk néhányan arra amit csinálunk, mint hogy ilyen
válsághelyzetet szándékosan előidézzünk. Ami egyébként nem lenne nehéz, hiszen
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csak egy évig kellene annyit fizetni a munkatársaimnak amennyit megérdemelnek,
máris lenulláznánk magunkat. Minden múzeum sír, és a minisztériumnak fontosabb
a saját nyája, amelyet már eddig is etetett, mintsem hogy ilyen renitens, kívülről jövő
bárányt bevegyen. Azt gondolják, eddig is életben maradt, nem fog éhen halni ezután
sem.
― Ezzel persze helyzeti előnyben is vagytok a többi múzeummal szemben, ők csak
most kényszerülnek rá, hogy máshonnan is kéregessenek.
― De még mindig csak a habot kérik a torta tetejére! Amikor majd a tálcára való se
lesz meg, amire a tortát ráteszik, akkor majd sok múzeum bezár. Nemrégen nyilatkozta a Hadtörténeti Múzeum igazgatója, hogy decemberben két hétre becsukott, és
milyen jól megspórolt ezzel hatszázhúszezer forintot. Ha ki sem nyitna, még többet
spórolna! Holott azon kellene törnie a fejét, hogy ha törik, ha szakad kinyit, valahonnan összeszedi a szükséges pénzt, például mindenki felajánlja a fizetése tíz százalékát vagy nem tudom… Persze ez idealizmus, mert ilyen soha az életben nem
lesz, de szerintem ez így nem jó.
Idejönnek az amerikai menedzserképző iskolák, és sok pénzért elmondják a titkot,
hogyan lehet pénzt szerezni. Nem ám úgy, hogy az ember pályázatokat ír, talpal,
megalázkodik, hogy rakjanak a tenyerébe pár forintot! Dehogy! Venni kell egy szmokingot, egy öltönyt, egy síruhát meg egy golfruhát, és oda kell menni ahol a gazdagok vannak. Meg kell szerettetni magad, és máris dől a lóvé.
― Neked is van síruhád?
― Nincs, nem is lesz… Egyébként a magyar fotográfiában nemcsak a részekkel van
baj, az egész konstrukció hibádzik. Először is a fotográfiát műtárgyként kellene kezelni. Ennek alapvető feltétele, hogy a művészek meghatározzák, egy-egy fotóból hányat nagyítanak le kifogástalan állapotúra, majd az elkészült képeket beszámozzák.
Csak így tudnák emelni a műveik értékét. Kellenének továbbá kulturális menedzserek, akik néhány kortárs fotóművészt a szárnyuk alá vesznek, és felfuttatnak. Az
ügynökrendszer is kevés önmagában, szükség lenne élő fotó-műkereskedelemre
olyan helyiségekkel, ahol a képeket méltó körülmények között a falra lehet tenni, el
lehet adni. Ami persze vajmi keveset ér fizetőképes kereslet nélkül. A vásárlónak viszont garanciára van szüksége, arra a biztonságra, hogy a harmincezer forintért megvásárolt fotográfia egy év múlva legalább ugyanannyit ér, vagy inkább a többszörösét. A fizetőképes kereslet és a kvalitásos műtárgyak kapcsolata azonban csak akkor
lehet megalapozott, ha van egy csoport − történészek, esztéták, kritikusok −, amely
képes megállapítani, mi az érték a magyar fotográfiában, visszamenőlegesen is.
Ahhoz viszont, hogy jó történészek, kritikusok legyenek, színvonalas oktatásra lenne
szükség, és nem csak abban a két iskolában ahol ma a fotózást tanítják. Kellene továbbá célzott fotókönyvkiadás, arról nem beszélve, hogy jelenleg egyetlen fotóművészeti újság van, amely negyedévenként jelenik meg; nem rossz, csak jó lenne még
vagy kettő mellé, más irányú; és van egy fotóújság is, ez megint csak nem rossz, de
lehetne még mellette három másmilyen. Szóval ennek a körnek minden eleme csak
csírájában van meg, vagy úgy sem. Én a múzeumban megpróbálom ezt a teljességet
kicsiben megvalósítani, nem igazán jó hatásfokkal persze − éppen az eszközeink
szűkössége miatt.
― Azt mondod, kellenének olyan szakemberek, akik biztosan meg tudják ítélni a
fotók értékét, a fotósok tehetségét, de a fotónak a véletlen a lételeme, és a megítélése
is nagyon szubjektív.
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― Ez nem így van, mert például nyugaton kizárólag életműveket ismernek el és
tesznek naggyá! Ha valaki csinál öt jó képet vagy egy jó kiállítást, az csak arra jó,
hogy a neve elkezdjen mozogni. De ha nem forgatják, nem menedzselik, ha nem jelennek meg róla kritikák, könyvek, ha kihagy egy évet úgy, hogy valahol nem írják
le a nevét, megette a fene. Ha André Kertész nem él olyan hosszú ideig, lehet hogy
ma nem lenne a világ legnevesebb fényképészeinek egyike, hiszen még 60 éves korában is nagyon keserűen arról panaszkodott, hogy fütyülnek rá Amerikában, nem
kellenek a képei. Aztán öt-tíz év múlva, egyszer csak sorba álltak a kurátorok az ajtaja előtt, és ma úgy mérnek le egy fotógyűjteményt, hogy hány Kertész, hány Avedon, hány Capa van benne. Én ezt nem tartom jónak, de mit tegyünk, így működik
a világ fotótörténete.
Az a fotós aki, Magyarországon maradt és így csinált karriert, soha nem jutott be a
szakmai „felső tízezerbe”, de még a középsőbe se nagyon, és nem azért mintha roszszabb képeket csinált volna, mint mondjuk a csehek. Döbbenetes, de ma Amerikában egy Frantisek Drtikol kép ötvenötezer dollár, annyi mint egy Moholy-Nagy. És
van még néhány cseh művész, aki a húszas-harmincas években berobbant a világelsők közé. És csak részben a tehetsége miatt, ugyanis hihetetlenül ügyesen tálalták
őket. A magyarok közül meg csak az lett híres, aki elment.
― A fotómúzeum mit tesz azért, hogy a magyar fotó a méltó helyére kerüljön?
― Ezelőtt négy évvel hetvenháromezer négyszáz tárgyat és képet vettünk át a fotóművészeti szövetségtől, jelenleg kétszázezer képünk és hetvenezer negatívunk van.
Egy vastag füzetbe folyamatosan beírom azoknak a műgyűjtőknek, alkotóknak és kereskedőknek a nevét, akiknél fontos fénykép van. Ha megtudom, hogy valamelyikük
meg akar szabadulni tőle, jelentkezem nála. Ugyanez érvényes a hagyatékokra is.
Egy alkotónak nagyon nagy problémája, mi lesz a műveivel, ha meghalt. Ha látják,
hogy a múzeumban garanciát tudunk vállalni arra, hogy a hagyaték szakszerű körülmények közé kerüljön, ránk hagyják az életművüket.
― Hány örökséget gondoztok jelenleg?
― A Rédner Mártáét, a két Reismannét, Kotroczóét, Járai Rudolfét, Bereth Ferencét, Berendiét… Körülbelül egy tucatot, és ez több tízezres nagyságrendű anyag. De
gyarapszik máshogyan is a gyűjtemény. Veszek fotót, cserélek, ajándékozok, kapok.
Idestova húsz éve vezetem ezt a füzetet. Az első fényképet két orosz katonával cseréltem. A Budaörsi út és a Fehér ló utca sarkán laktunk, és ’59 körül elcseréltem a
húgom új, óriási sárga mackóját néhány harckocsis fotóra. Nem tudnám megmondani, hogy öt-hat évesen miért vonzott ez a világ. De egy papírlapon − ha az ember
belelátja − ott a teljesség. Nekem ma is sokkal nagyobb örömöt jelent egy képből rekonstruálni a világot, mint a valódi elemeiből.
― A múzeum gyűjt privát fényképeket is?
― Igen. Persze nem keverem össze az értékeket. Tudom, hogy van a krém, amelyik
sokat ér, és ha jönnek külföldről − mert a látogatók hetven százaléka külföldi −, azt
kell megmutatom, hogy hány Kertész-, Capa-, Moholy-Nagy-, Munkácsi-, Bresson-,
Brassai- képünk van. Senkit sem érdekel a százkilencvenezer kisebb jelentőségű
fotó.

lokális, Magyarországra, egy városra vagy egy tudományterületre vonatkozó értékek,
és vannak olyanok, amelyeket el kéne felejteni. Hiába vannak beleltározva, holt teherként hurcolja őket a múzeum − ötven, száz évig…, sosem veszik elő, pedig lehet,
hogy valahol sokkal jobb helyük lenne, oda kellene adni őket, vagy horribile dictu,
kidobni. Én megpróbálom ezt csinálni.
― A viszonylag kis alapterületű, négyszáz négyzetméteres múzeumot hamarosan kinövitek. Muszáj lesz valamerre terjeszkednetek…, erre alkalmas lenne a Mai Manóféle ház…
― Ez olyan kérdés, amely még nem dőlt el, betege is vagyok. Vagy lejárunk még
évekig Pestről Kecskemétre és csináljuk az eddigi szinten a dolgunkat, vagyis minden évben megrendezünk hat-hét kiállítást, kiadunk egy-két könyvet, szóval „elvagyunk”, vagy megpróbálunk lépni egyet. A múzeum nem alkalmas rá, hogy állandó
fotótörténeti kiállítás legyen benne. Márpedig nem volna baj, ha azok a gépek, készülékek, érmek, tárgyak, képek, amelyek a magyar fotográfia egészét meghatározzák, állandó kiállításon szerepelnének.
Erre megfelelő lenne a Mai Manó ház, a Nagymező utca és az Andrássy út sarkán.
Ezt a házat én tizenhét éve ismerem. Tudom, hogy Mai Manó császári és királyi
fényképész dolgozott benne, tudom, hogy épségben megmaradtak a szerkezeti elemek, a díszítések, a zsolnai majolika festett csempéi, a belső festések, a gipsz-stukkók. Ha nekidőlsz a Lengyel Kultúra-épület falának, és felnézel, látod az épületet,
és a külső homlokzaton a festészet, a fényképészet, a vegyészet múzsáját, fölötte
meg a két napfényes műtermet. A ház szinte átalakítás nélkül vészelte át az évszázadokat. Egy gyöngyszem. Burokba kellene tenni és mutogatni; sokkal híresebbé
tenné Budapestet, mint néhány más dolog, amivel ma futtatják.
Kísérletet tettünk rá, hogy ezt a hatszintes épületet a tulajdonosok, a főváros és a VI.
kerületi önkormányzat bevonásával használatba vegyük, megkapjuk a bérleti jogot
úgy mint a Király utcában a Könyvesház. Hogy a könyv mellett, a fotónak is legyen
háza. Benne múzeum, kávéház, könyvtár, információs bázis, az üvegműtermeket
meg egy-két hétre bérbe vehetnék azok, akik régi világítású képeket akarnak csinálni. Mindenki veregeti a vállamat, államtitkári szintig bezárólag, hogy nagyon
ügyesen csinálod, csináld tovább, ha kell segítünk, csak hát lehetetlen egy múzeumot a semmiből fenntartani, ugyanakkor állandóan Pesten lenni és lobbizni.
Én megtettem, amit tudtam, sőt a MÚOSZ fotóriporteri szakosztályával közösen
megvettünk egy félemeleti helyiséget, amelyet − ha sikerül rá pénzt szerezni − átalakítunk galériává, információs központtá, könyvesbolttá, olyan hellyé, ahol a ház
egész történetéről tudomást lehet szerezni. Tehát a lábunkat már betettük, arra azonban a múzeum önmagában erőtlen, hogy az egész szakma helyett megszerezzen egy
százmilliós ingatlant. Márpedig ezt a házat Mai Manó 1894-ben saját költségén, kizárólag fényképészeti célokra építtette; jó lenne, ha visszakapná eredeti funkcióját.
― Addig is készültök Moholy-Nagy László születésének 100. évfordulójára?

Tavaly egy múzeumi kiadványban megjelent egy tanulmányom Érték a fotóban címmel. Iszonyú sarat húztam a fejemre, mert merészleltem kimondani, tudomásul kell
venni, hogy a múzeumok képanyaga is strukturálható. Vannak világértékek, vannak

― Száz eredeti Moholy-fotóból rendezünk egy nagy kiállítást júniusban. Most jöttünk haza Amerikából, ahol ez ügyben találkoztunk Hattula Moholy-Naggyal, a művész lányával, aki úgy kapta a nevét, hogy az apja felütötte a világatlaszt és megnézte
Finnországot, mert oda vágyott a legjobban. Az egyik finn tó neve Hattula. A hölgynek hétszázötven negatív van a birtokában az apja fényképeiből, és ebből én kiválaszthattam negyvenötöt. Ő ezeket, ott Amerikában egy archív fényképésszel lenagyíttatta a múzeum költségére, és a fényképeket nekünk adta.
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― Persze a negatívok nélkül…

HOL VOLT, HOL NEM VOLT…

― Naná, hát a múzeum az egész alaptőkéjéből nem tudna egy darab negatívot megfizetni! Hattula, a kiállítás idejére kölcsönad ötvenhét eredeti fényképet is, amelyek
Zürichben, egy páncélteremben vannak; a biztosítását persze nekünk kell majd állunk, ami nem kis összeg. És szeretnénk kiadni egy könyvet a fotográfus MoholyNagyról, amiben benne lennének ezek a képek, és egy teljes és korrekt életrajz,
főként a magyarországi első évekről, mert erről az időszakról viszonylag keveset tudunk. A kézirat háromnegyede már bent van a számítógépben, de még jó néhány dolognak utána kell járni, a képekről nyomdai minőségű másolatokat kell csinálni, és
a szükséges összeg kétharmada egyenlőre hiányzik.
Mindenki azt mondja, hogy Moholy-Nagy ugyan fontos alkotó, de most nem ad rá
pénzt. Rendben van, én tudomásul veszem, hogy a mai kulturális életben szponzori
rendszer működik, ez sokkal jobb így, mintha Aczél elvtárs adná, vagy nem adná a
pénzt, de legalább az alapfenntartást fizessék ki mindenkinek. Aztán nézzék meg,
melyik intézmény mennyire fontos. És a nem fontosak álljanak a saját lábukra, vagy
pusztuljanak el, a kevésbé fontosaknak adjanak annyit, hogy életben maradhassanak, a nagyon fontosakba pedig minden rendszer − a saját ideológiája szerint − nyomassa a pénzt, amíg nem késő!
(ÉS, 1995. április 7.)

Egy új sorozat első darabját nyújtjuk át most olvasóinknak. Olyan sajtótermékeket
szeretnénk bemutatni önöknek, melyek az utóbbi években alakultak, s fontos, ha
nem a legfontosabb törekvésük, hogy újraértelmezzék kép és szöveg, szerző és olvasó, média és fogyasztó viszonyát.
Norman Mailer 1955-ben alapította meg a New York-i Village Voice-t, az amerikai városi hetilapok leghíresebbikét. Andy Warhol a hetvenes években az Interview-t, ami
időközben a míves konzumkultúra alapintézményévé vált.
A két amerikai illetőségű sajtótermék két magyar lap megszületését is inspirálta: az
Európa legjobb hetilapja szlogennel reklámozott Magyar Narancs-ét, amely idén
ünnepelte startolásának ötödik évfordulóját, és a harmadik évébe lépő Volt-ét. Mindkét esetben többről van szó egyszerű plagizálásnál, hiszen a Narancs politizálóbb,
mint a Village Voice, több benne a rock, kevesebb a rendőrségi sztori, míg a Volt is
inkább méretre, formára, érzetre követi az Interview-t, mintsem tartalmában. Szóval
a stílus, a dizájn, a nyelvi orientáció amerikai. Magyar-amerikai. Sebaj. A lényeg,
hogy sikerült végre kitörni az évtizedek óta egyre csak laposodó, provinciális sajtóimázs-sajtónyelv-gettóból − ami kis hazánkban oly jellemző −, és létrehozni valami
mást, valami újat.
Dárdai Zsuzsa ― Kerülgessük kicsit a protest és a kultúra jegyében íródó Voltot…
Ligeti Nagy Tamás, főszerkesztő ― A Volt tágan és szabadon értelmezi a kultúrát,
ami esetünkben sokkal inkább életmódot jelöl, beletartozik a popzene, a divat, a motorbicikli, de a színház, a mozi és a könyv is. A Volt nem kíván orientálni, azoknak
szól, akik pontosan tudják miért élnek, hogyan élnek, mit szeretnek ebben az életben. Megpróbálja telibe találni azt az ízlést, ami szerintünk létezik. A Cure-hoz és az
Interview-hez hasonlóan a Volt is a vizualitással operál − hiszen vizuális kényszer
szülte −, de a szövegek és a képek nem alárendeltjei egymásnak.
Az előző korszak politikai történései miatt a 20−30−40 évesek életéből kimaradt
egy szakasz. Ennek pótlására vállalkoztunk. Szeretnénk megmutatni, mi történt a
hatvanas évek óta itthon és külföldön. Amikor a magyar anyagok készültek, természetesen a mi ízlésünknek megfelelő „sztárok” kerültek a lapba. És kik voltak a ’90es évek elejének emblematikus sztárjai?
Ugyanazok, akik a hetvenes, nyolcvanas évek undergroundjának is sztárjai voltak.
Hobo, Európa Kiadó, Müller Péter, Kampecz Dolores, Vágtázó Halottkémek…, a
művészek: Wahorn, feLugossy, efZámbó…, nem akarom hosszan sorolni. De igyekeztük lejátszani a korszellemet is, bemutattuk a Na−Ne Galériát, a Merlin Színházat, a Hócipőt, a Magyar Narancsot… Ugyanezek a szempontok érvényesültek a
külföldi anyag válogatásakor is. Burroughs, Kerouac, Ginsberg írásainak közlésében,
Klee, Miro, Picasso, Warhol bemutatásakor.
― A Volt egyik komoly értéke a páratlan fotóanyag, a képhasználat minden eddigi
magyar gyakorlattól eltérő jellege, valamint a portfolió-sorozat, amelyben olyan
magyar fotósok kerültek bemutatásra, akik a sajtófotó és a művészet közötti szűk
mezsgyén lavíroznak, mint például Kerekes Gábor, Tóth György, Vécsi Attila, Török
László, Gál Péter…
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Stalter György, a Volt egykori képszerkesztője ― Azt hiszem Hegyi Zoli találta ki,
hogy ekkora legyen az újság, és hogy ilyen papíron jelenjen meg. Valahol hasonlít
az Interview-ra, de mi azért mást akartunk, és más is lett. A képnek nagy szerepet
szántunk. Hatalmas felületeken nagy képekkel akartunk operálni, és jó ízlésű embernek tartottam Ligetit is, aki abszolút partner volt ebben. Végre úgy lehetett képszerkeszteni, hogy nem kellett senkivel sem vitatkozni. Leültünk hárman és
összeraktuk az újságot. Az is izgalmas volt, hogy ilyen jellegű papíron kellett dolgozni. Ha ennél jobb minőségűn csináljuk meg ezt az újságot, akkor egész más lett
volna az eredmény, más típusú lap születik. Ha viszont egy kicsit rosszabbon, akkor
már élvezhetetlen lett volna.
Ugyanez határozta meg a képhasználatot is. Olyan jellegű képanyagot kellett öszszegyűjteni, ami jól megél ezen a papíron. Azt elég nyíltan vállaltuk, hogy lopkodunk. Bár ez a szó nem is megfelelő, hiszen a kiindulásként használt fotót annyira
átalakítottuk, hogy a végén nem lehetett ráismerni. Ezt főleg én csináltam. Nyersanyagnak tekintettem a képeket, amikből kiindultam. Vagdostam, többszörösen átrepróztam, megnagyobbítottam, az állóképből fekvő lett, részleteket felhúztam akár
két oldal nagyságban, fénymásoltam… Egy csomó olyan képmódosítást hajtottam
végre, amitől izgalmas − és szerintünk jobb − kép lett. És a hazai kortárs fotósélet
is erősen mellettem volt. Végül is itt többen segítettek nekem abban, hogy a Volt-ba
ilyen korszerű képanyag kerüljön
― Miközben állandóan szólt a rock, eltűnt mellőle két belevaló munkatárs. HegyiHill Zoltán és Stalter György…

szült. Azoknak a nagykorú embereknek íródott, akik már valamilyen szinten felkészültek, és pontosan tudják, hogy mi, mire való.
Mondjuk, érdekes lett volna egy próbaper. Ennek az ügynek egyetlen tanulsága van.
Nagyon meg kell fontolni, hogy az ember ebben a pici, alulinformált, ingerszegény
környezetben mit írogat, mit jelentet meg.
― A Volt eseményorientált. Lapszámainak utcára kerülése egybeesik egy-egy − a
Multimédia által rendezett rockkoncerttel. A cég egyben a lap kiadója is. Nem jelent
ez nagyfokú kiszolgáltatottságot a függetlennek indult kiadványnak?
― Amikor Hegyi Zolival megcsináltuk az első lapszámot, a nyomdában közölték velünk, hogy 1 millió forintba kerül. Nekünk még százezrünk sem volt, viszont én ismertem a Multimédia igazgatóját, Hegedűs Lászlót, aki kérésünkre megnézte a lapot,
tetszett neki és kifizette a számlát. Ez azóta is így van. A Multimédia nem szól bele
a lap milyenségébe, egyszerűen gyakorolja a kiadói jogokat. Ugyanakkor, ha arra
gondolsz, hogy a Voltot bizonyos promóciós célokra is fel lehet használni, jól gondolod. Ennyiben valóban érvényesül a Multimédia befolyása, de ha az eddig megjelent 1600 oldal egytizede a Multimédia által szállított sztárokkal kapcsolatos, sokat
mondok. Soha nem tudtam másképp nevezni, mint hogy a Volt egy gesztuslap, amely
a kiadó, a szerzők, a szerkesztők és természetesen az olvasók jóindulatából él, akik
még mindig keresik, noha picit követhetetlenné vált a megjelenése.
(Fotó, 1995/6)

Ligeti Nagy Tamás ― Igen, valami véget ért. A továbbiakban már nem akartam
együtt dolgozni velük. Azt gondolom, igaziból nincs szükség képszerkesztőre, mint
ahogy főszerkesztőre sem. Már bebizonyosodott, ha mindenki beleadja amije van, a
Volt önmagától is működik.
― A múlt év márciusában több hónapos szünet után újra megjelenő Volt még több
figyelmet fordít az alternatív kultúrára. A tematikus popszám, Iggy Poppal és Andy
Warhollal remekül sikerült. Szkárosi Endre Hangadója telitalálat. Viszont a drogszámot éppen hogy csak megúsztátok.
― Jogos az észrevétel. Ennek többek között az volt az oka, hogy jött két újvidéki
multimediális művész, Szombathy Bálint és Tricepsz, a régi Új Symposion oszlopos
tagjai, akik akartak valamit, amire a Volt vevő, így a lap munkatársai lettek. Ilyen
egyszerű itt pozíciót szerezni.
― Visszatérve a drogszámra.. A hasist bemutató téma, William Burroughs írása, valamint a Cannabis cigarettareklám miatt a Népjóléti Minisztérium helyettes államtitkára beperelt benneteket, nagy nyilvánosság előtt elkövetett kábítószerfogyasztásra
felhívás, népszerűsítés, bűncselekmények miatt. Mi a konzekvencia? Leálltok a drogvonallal?
― A jogi értelmezés szerint − amit a legfőbb ügyész kérésemre adott − a Volt nem
merítette ki azt a bűncselekményt, ami egyébként pénzre át nem váltható, börtönbüntetést vont volna maga után. Egy ideig megvolt a veszélye annak, hogy a szerkesztőség, de elsősorban a kiadó, J. Hidassy Eleonóra és én börtönbe vonulunk.
Azután beindult egy nagyon erős tiltakozás az ügyben − és nem tudok ezzel kapcsolatban elég hálát rebegni a televízió Objektív című műsorának, meg a 168 óra
című lapnak −, a legfőbb ügyész jogi szempontból értelmezhetetlennek tartotta ezt
a kérdést és elutasította a vádat. Egyébként ez a Volt szám nem oktató szándékkal ké-
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MÁSKÉNT FILMEZŐK
Mediawave ’95
A győri Mediawave idén volt ötéves. Világszerte ismerik már (49 országból 741 nevezés érkezett), de még nem nehezült el, mint a monstre fesztiválok, a kísérletezők
fóruma maradt. Beszélgetés a Mediawave szervezőivel.
Hartyándi Jenő, főrendező ― A Fesztivál elődje, a Nemzetközi Díjnyertes Amatőr
Filmfesztivál – amely körülbelül 25 éven keresztül létezett itt Győrben – a rendszerváltás táján önmagától kimúlt, és mi, akik ugyan a szervezésében nem vettünk
részt, de mint jó amatőrfilmesek folyamatosan tevékenykedtünk, úgy döntöttünk,
folytatjuk, de máshogyan. Így lett a régiből valami teljesen új. Ilyen értelemben van
is előzménye a Mediawave-nek, meg nincs is. Persze nem minden alap nélkül vágtunk bele a szervezőmunkába; egyrészt már filmezgettünk, másrészt a nyolcvanas
évek elejétől szerveztünk nemzetközi rendezvényeket, jazzkoncerteket: a jazz első
vonalát hoztuk Magyarországra, megtörve az akkori jazzmonopóliumot, nem véletlen, hogy a Fesztiválon gazdag a zenei program.
Hogy miért ilyen széles a művészeti spektrum? A nyolcvanas években sokat jártunk
a Vajdaságba, olyan közegben forogtunk, amiben a művészetek teljesen természetesen kapcsolódtak egymáshoz a jazztól az Új Symposion munkásságán át a fotózásig.
Mindenki mindenkivel mindenfélét csinált, például Tolnai Ottó táncosokkal, muzsikusokkal lépett fel… Egyébként ez a fajta szellemiség Magyarországon is megtalálható. Kisörspusztán 15−20 éve tart a spontán alternatív mozgolódás. Mindezekben a társaimmal együtt aktívan részt vettünk, és az ottani tapasztalatokból, szellemi energiákból, meg sok másból merítve megcsináltuk ezt a fesztivált, ami az idén
ötéves, és úgy gondolom a mai magyar művészeti életben továbbra is egyedi. Manapság sem vagyunk divatosak.
Dárdai Zsuzsa ― Mi volt az idei Mediawave specialitása?
― Már második éve nagy hangsúlyt fektetünk a kelet-európai és ázsiai filmek jelenlétére. Az első fesztiválokra jobbára nyugati filmek jöttek, mert errefelé kiépítettebbek a csatornák, a működő információs rendszerek. Keleten teljes a káosz, minden
szétesett, az állami rendszerek megszűntek, az újak még nem jöttek létre. Sokkal keményebb feladat volt kelet-európai filmekhez jutnunk. Nem panaszkodom, hiszen az
igazán jó filmek ott teremnek. Természetesen továbbra sem zárjuk ki a nyugati filmeseket.
Ebben az évben sikerült betörnünk az ázsiai részre, Szibéria elég nagy fehér folt.
Mintegy 20−30 film érkezett erről a területről. Segítségükkel fölfedeztük azt a dokumentumfilm-típust, ami Magyarországon igazából nem létezik. Nálunk a dokumentumfilm egyet jelent azzal, hogy egy bácsi ül a széken és másfél órán át beszél…
Hála Istennek keleten ez nem így van, mások a filmes iskolák, tanítási módszerek,
ott a dokumentumfilmet ugyanolyan gondosan készítik, ugyanolyan megrendezett,
súlyos képi tartalommal, mint a játékfilmeket, és nagyon sok határeset van a dokumentum- és játékfilm között. Ilyen volt például az 1993-ban díjat nyert Koszakovszkij film, A Belov-család, vagy az idén bemutatásra került jakut rendező, Wot
Ayarkhaan Középvilág című filmje.
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― A magyar alkotók milyen intenzitással vesznek részt?
― Hazai alkotók nagyon szűk körben vannak jelen, és mi ezt nem is nagyon bánjuk.
Mint tudjuk, az embernek a saját hazájában legnehezebb prófétának lenni. Ahogy
Győr városában, úgy országosan sem előnyös a helyzetünk szakmai szempontból.
Először videó- meg amatőrfilm-fesztiválnak tartottak bennünket, aztán rövidfilmfesztiválnak. Az ő fejükben mi továbbra is egy amatőr fesztivál vagyunk. Mivel nem
jönnek ide, fogalmuk sincs arról, milyen filmek láthatók a Mediawave-en. Ez minket nemigen zavar, mert a filmek itt vannak helyettük is, nem hiányoznak, különösen nem hiányzik a hivatásos filmszakma. Abból lenne több bajunk, ha itt lennének,
egy részüket ugyanis biztosan kizsűriznénk – mert a filmek egyre erősebbek –, aztán
megindulna a sértődések sora. Amire már idén is volt példa. Az idei Játékfilmszemle
dokumentációs kategóriájának győztese itt nem vitte át a lécet.
Czabán György ― Mivel a filmes szakemberek (gyártók és forgalmazók) nem jönnek el, nem tudhatnak arról, hogy a jelenleg forgalomban lévő filmeken túl létezik
más stílusú film is. Ez a Mediawave egyik üzenete. Itt kellene mozognia a Duna TVnek, az MTV 1-nek és 2-nek, hogy kiválasszák a filmek javát bemutatásra, mert a
fesztivál befejezése után erre soha többé nem lesz alkalmuk. Szóval, akik azért kapják a fizetésüket, hogy a filmmel foglalkozzanak, azok nincsenek itt.
― Mennyibe kerül egy ilyen méretű fesztivál?
Hartyándi Jenő ― A Mediawave rendkívül olcsó, 10−15 millióból kijön, de jelen
pillanatban még nincs végső számadás, egyelőre fizetünk.
― Miből?
― A Mediawave alapítványi formában működik, mindenfelé pályázunk. Legnagyobb támogatónk a Mozgókép Alapítvány, a költségvetésünk felét ők fedezik. Ha
a jövőben beállna nálunk valami krach, az a fesztivál végét is jelentené, mert egyéb
szponzoroktól nem tudnánk ezt az összeget pótolni…
― Az előzsűri kemény kritikát kapott Elem Klimovtól, a nemzetközi zsűri egyik reprezentánsától. Szerinte teljesen abszurd módon, nagyon jó és nagyon rossz filmek
vegyesen szerepeltek a versenyben maradottak között.
― Ebben az évben mintegy hétszáz film érkezett, aminek körülbelül a tíz százalékát válogatta be az előzsűri a főprogramba, úgy gondoljuk, ez a mennyiség, ha óriási erőfeszítéssel is, még nyomon követhető.
Való igaz, az előzsűri határozza meg, milyen jellegű filmek maradjanak bent. Tagjai idén Bakács Tibor Settenkedő, Czabán György, Ganczer Sándor, Bóka Gábor
voltak. Nem az a lényeg, hogy a zsűritagok filmes szakemberek legyenek, hanem a
közös szemlélet- és gondolkodásmód. Az így alakított versenyprogram mégis vegyes, mert kétperces animációs film éppúgy szerepel benne, mint 140 perces dokumentumfilm. Mi ugyanis úgy gondoljuk, nem a műfaj határozza meg egy film
értékét.
Bakács Tibor Settenkedő ― Nagyon egyszerűen lehet dönteni, mert a filmek egy
részében technikai, morális, esztétikai hibák vannak, amit a gyakorlott szem azonnal észrevesz. Itt nem szociális, jótékonysági szempontok érvényesülnek, hanem
tisztán esztétikaiak. Elég könnyű eldönteni, hogy valami utánzás, másolás, esetleg
egy elavult technikai stílus túlhajszolása. Azok az alkotások kerülnek be a versenybe,
amelyek eredetien, hitelesen és konzekvensen képviselik alkotójuk gondolatkörét.
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― Miben különbözik a Mediawave a térség más filmfesztiváljaitól?
― Minden fesztiválnak reprezentációs funkciója van, ugyanakkor verseny jelleget
is ölt, ami financiális versenyt is jelent: a filmbe ennyi és ennyi pénzt fektettem be,
ennek vissza kell térülnie a díjak és az elismerés révén. Semmiféleképpen nem az
esztétikai összeférhetőség játszik szerepet. Gondolj Cannes-ra, Hollywoodra, Velencére, Locarnóra… A győri Mediawave rendkívüli jelentősége abban áll, hogy –
miután a kilencven perces forgalmazási kötöttség nem előny, sőt esetenként hátrány
– nem a piaci eladhatóság termékei áradnak ide. Éppen emiatt az úgynevezett független filmezésen belül létrejöhetett egy olyan seregszemle, ahol érdemes az alkotásokat összemérni, pusztán önmagukért, hiszen a befektető, produceri oldal nem
jelenik meg. Állítható az az avítt tétel, hogy érdek nélkül tetsző alkotások mérkőznek meg egymással. A dolog kulcsa ebben van.
Olyan jelenségekkel, filmstílusokkal találkozunk, amelyek nem láthatók a profeszszionális filmezésben vagy filmforgalmazásban. Furcsa, de amíg a professzionális
filmezés kénytelen magát valahonnan állandóan táplálni, a Mediawave a kísérletezés terepe, ahol az új hadmozdulatokat meg lehet figyelni, ki lehet találni, tehát idővel ezek a filmek óhatatlanul fölkerülnek innen a financiális, profi szférába. Tavaly
az oroszok, litvánok, lettek, grúzok arattak, idén olyan peremterületekről érkeztek
remek alkotások, mint Ausztrália, Új-Zéland és Norvégia. Úgy tűnik, a peremterületek centrumokká válnak, a centrumok kiüresednek…

mindazt, amit eddig tanultam, és valami egészen újat hozzak ki magamból. Mind a
ketten tudtuk, hogy kéne normálisan csinálni, de folyton kerestük az újat.
― Az itt tapasztalható független filmezési gyakorlat újdonság volt önnek, vagy már
létezik hasonló Romániában is?
― A bukaresti Arte Vizuale Alapítvány keretei között – amelynek én vagyok a vezetője – már nálunk is készülnek hasonló szellemiségű filmek. Egyikük lett a tavalyi Mediawave győztese, ez volt az egyetlen olyan román film, ami átment az
előzsűrin.
Alapítványunk a román Soros Alapítványtól teljes felszerelést kapott, van videóstúdiónk, vágóasztalunk, minden ami kell. Ma már pénzügyileg is függetlenek vagyunk,
mert a kamerát és a vágóasztalt bérbeadjuk kommerszfilm-készítőknek, a pénzzel
pedig fiatal, függetlenül alkotni vágyó filmeseket támogatunk. A szegényt segítjük
azzal, amit a gazdagtól elveszünk.
Nem tudom, milyen volt idáig ez a fesztivál, de úgy gondolom, ha nem lenne, ki
kellene találni. Amíg lesznek ilyen fiatal fesztiválok, addig a film nem hal meg.
(Filmvilág, 1995. szeptember)

Hogy miért maradt el idén a nagy orosz dömping? Valószínűleg azért – de ezt csak
gyanítani tudom –, mert az amerikai gyártású filmkészítési szisztéma szép lassan átterjed Kelet-Európára is, és lassanként fölemészti mindazt, amiről eddig itt beszéltem. Ausztrália, Új-Zéland és Norvégia pedig, véleményem szerint, azért jelenhet
meg ilyen független filmes attitűdben, mert a tőke súlyos jelenléte miatt az emberekben ismét kialakul holmi videós passzió, intim gondolkodási, kifejezési vágy, vagy
szféra, amin belül a világhoz való viszonyukat szeretnék új szempontok szerint újrafogalmazni.
― És mi van Európával?
― Európa már vagy 30−40 éve válságban van, gyakorlatilag csak felvesz, esetleg
közvetít, de semmiképpen nem állít elő igazán eredeti alkotásokat.
Az északi és a déli peremvidékeken kívül a másik kiemelkedő helyszín a Balkán. Az
emberi szenvedés nagysága és mértéke valószínűleg összefügg a filmművészet minőségével.
***
A Mediawave minden évben meghív a zsűribe egy operatőrt is, idén Vivi Drăgan
Vasile, Gothár Péter A részleg című filmjének operatőrére esett a választás.
Dárdai Zsuzsa ― Filmet készíteni kamerával, illetve filmek hosszú sorát végignézni,
majd dönteni a sorsukról, eléggé különböző feladatok. Milyennek találja ezt a fajta
munkát?
Dragăn Vasile ― Mihályfy Sándorral dolgoztam az Ábel a rengetegben labormunkáin, amikor Gothár Péterrel először találkoztunk. Remélem, soha nem fogunk elválni egymástól ebben az életben –, akkor derült ki ugyanis, hogy egy évben, egy
hónapban, egy napon és egy órában születtünk: 1947. augusztus 28-án, déli 12 órakor. Nagyon könnyű és nagyon nehéz volt vele dolgozni. Arra kért, felejtsem el
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A FOTÓ OLYAN, MINT A JÓ BOR:
AZ IDŐ ÉRLELI

képészeti célra, amely szinte sértetlenül vészelte át az elmúlt száz évet. Úgy tűnik,
most sokévi elszánt küzdelem után sikerül ezt az épületet eredeti funkciójában hasznosítani. Így lesz az Európai Fotóháznak Budapesten egy testvérintézménye.

Interjú Jean-Luc Monterossoval

― Nagyszerű, egymást követően nyílnak a fotóművészetnek oltalmat, menedéket
nyújtó fotóházak szerte a világon: Moszkvában, Tuniszban és lám Budapesten…
Különös, de az első kizárólag a fotográfiának szentelt épületet Amerikában is a „ház”
fogalommal illették.

A nyolcvanas évek óta a fotográfia kiváltságos helyzetben van Párizsban. Mintegy
húsz magángaléria működik, és egymás után nyílnak a fotográfia állami intézményei. Kétévenként megrendezésre kerül az egyre népszerűbb fotóhónap, a fotókönyvkiadás prosperál, a szakfolyóiratok száma egyre nő. 1997. november 21–24.
között pedig a Louvre Kerengőjében lezajlott az első európai nemzetközi műkereskedelmi vásár, a Párizs Fotó, amelyen 26 kortárs fotóművész, 26 munkájával az Európai Fotóház is szerepelt. Álljon itt példaként néhány név a válogatásból: Robert
Frank, William Klein, Helmut Newton, Richard Avedon, Diana Arbus, Brassai, Henri
Cartier-Bresson.
Az Európai Fotóház − amelynek a reményeink szerint hamarosan kaput nyitó Mai
Manóház a budapesti megfelelője lehet − másfél évvel ezelőtt nyílt meg Párizs Marais negyedében, a François Miron utca 82. szám alatt. Az 1706-ban épült Hotel Hénault de Cantobre, a felvilágosodás klasszikus építészetének remeke. A régi és
modern szárny stílushangolása, Yves Lion építész tervei alapján készült.
A terek rugalmasan használhatók, biztosítják a vizuális folytonosságot. A háromhavonként cserélődő tárlatokra egyrészt a Fotóház állandó gyűjteményéből válogatnak, másrészt kortárs fotósok friss munkáinak, illetve fiatal tehetségek első kiállításának adnak helyet. Az aktuális művészi eseményekben való elmélyülést szolgálja
a mintegy száz fő befogadására alkalmas film-, dia-, és videóvetítővel felszerelt auditórium, a könyvtár, a videótár, az adatbázis és a hangarchívum. Összesen 12 ezer
fotó, 15 ezer könyv és körülbelül ezer film található az intézményben. Az Európai
Fotóház igazgatójával, Jean-Luc Monterossóval a helyszínen beszélgettünk.
Dárdai Zsuzsa ― Európai Fotóház…, miért Európai és mitől Ház?
Jean-Luc Monterosso ― Először azzal kezdeném, hogy a fotográfia olyan művészeti ág, amely érzelmet fejez ki, így a ház, a vendégfogadás intimebb fogalomként
közelebb áll hozzá, mint a múzeum. Másrészt a fotográfia élő művészet, s mi egy új
szituációt kívánunk meghonosítani a múzeum és a ház közötti senkiföldjén. A látogató nem csupán a kiállított fotókkal találkozik, hanem az adott életművet bemutató
nyomtatott albumokkal, illetve a fotográfia történetét felvonultató filmekkel is.
S, mitől európai? Európai, mert ma hozzuk létre közösen Európát. Az sem véletlen,
hogy mi itt most együtt beszélgetünk. A ’60-as évektől a ’80-as évekig széles sávban Amerika volt a fotóművészeti történések központja. Európa ma lassan-lassan
visszatalál ahhoz a szerepkörhöz, amelyet a fotóművészet születésekor játszott. A
’80-as évektől fantasztikus reveláció van az európai fotográfiában! Megjelent a fiatal olasz fotográfia, a spanyol, a francia, a magyar… Vitalitás, dinamika tapasztalható Európa-szerte, és ennek a nagyszerű változásnak szeretne kirakata lenni Párizs,
az Európai Fotóház.
― Nálunk Budapesten is készülődik valami hasonló. Mai Manó császári és királyi
fényképész 1894-ben saját költségén építtetett egy hatszintes épületet kizárólag fény-
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― Irigylésre méltó Párizs város önkormányzatának a fotóművészet terén kifejtett
aktivitása.
― A párizsi városi vezetés, személy szerint az 1978-ban először polgármesterré választott Jacques Chirac mindig is szimpátiával figyelte művészetszervező aktivitásunkat, és sokat segített a fotóművészet intézményeinek kialakításában. 1980-ban
létrehoztuk − azóta Franciaország egyik legnagyobb fesztiválját − a Fotó Biennálét,
egy galériát Montreuil-ben, majd az Európai Fotóházat, amelyet a jelenlegi polgármester, Jean Tiberi nyitott meg 1996-ban.
― A hivatal nem gördít semminemű bürokratikus akadályt az intézmény működtetésénél?
― Nincs semmilyen kellemetlenség, határ, akadályállítás. A Ház, mint művészeti
intézmény respektálja a Hivatal adminisztrációját. A város nélkül ez a ház, amely
egyébként egyesületi tulajdonban van, ma nem állna, tehát nagyon kell örülnünk az
együttműködési szándéknak.
― Az Európai Fotóház kortárs fotográfiát gyűjt, egy-egy művész életművét jól reprezentáló sorozatokat.
― A kollekció a hatvanas évektől indul. Nem akarunk versengeni a Musée d’Orsay-val, amely a régi fotográfiára specializálta magát, sem a Centre Pompidou-val,
amely inkább a modern fotóra fókuszál. Mi kortárs fotókat gyűjtünk. A sort Robert
Frank nyitja − legutóbb az 1958-ban készült „Amerikaiak” című fotósorozat került
a közönség elé −, majd William Klein következik New Yorkból, aki tradicionális fotográfiát művelt, de nagyon szép együttesünk van Josef Kudelkától, Irving Penntől,
Robert Mapplethorpe-tól, Cindy Shermantól, egy nagyobb kollekciót kaptunk a
japán Dai Nippon Printing kiadótól, amely az 1945 utáni japán fotográfiát mutatja
be, gazdag polaroid gyűjteményünk van, és így tovább…
― A múzeumok képanyaga is strukturálható. Vannak világértékek, lokális értékek,
és vannak olyanok, amelyeket el lehet felejteni, holt teherként hurcolja őket a múzeum.
― Esetünkben ez a probléma nem merül fel, hiszen mi kortárs fotográfiát gyűjtünk
ma élő művészektől. 30–40 év múlva kiderül, tévedtünk-e vagy sem. Ezzel együtt a
kérdés jogos. Valóban sok elfelejtett munka van a különböző gyűjteményekben, de
az ízlés változik, és örülnünk kell, hogy Franciaországban és talán Magyarországon
is egyre több régi fotót vásárolnak a gyűjtők, minden egyes korszakban újra találnak
valamit maguknak. Párizs jó helyzetben van, hiszen komoly régi fotógyűjteményei
vannak, lehet hogy most egy szekrényben sorakoznak, de változhat a dolgok állása.
Itt van például a képzőművészet területéről Georges de La Tour esete, akinek most
volt kiállítása a Grand Palais-ban. Csodálatos, hogy egy halott kollekció mélyén,
mint egy gyönyörű antik almáriumban, egy fiatal műkritikus felismerte a Csipkerózsika álmát alvó örök szépséget.
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― Én Moholy-Nagy, Capa, Brassai és Kertész szülőföldjéről jöttem. Hogyan ítélik
meg − történeti távlatból − az ön hazájában a magyar fotóművészetet?
― Azt gondolom, hogy az említett művészek különösen a harmincas években nagy
befolyással voltak a fotóművészet születésére. Megkérdeztem egyszer Romeo Martinez történész-műgyűjtőtől, aki adományaival megalapozta könyvtárunkat és videótárunkat, vajon hogyan tudtak a teljes ismeretlenségből ilyen átütő erővel felbukkanni ezek a magyar művészek. Romeo szerint Kertészék színre lépése idején a fotózás még nem kötődött diplomához, a fotóművészet gyerekcipőben járt, és ezek a
tehetséges, jószemű művészek minden elvárástól, kötöttségtől mentesen, egyszerűen és könnyedén fotózni kezdték Párizst, ahol letelepedtek. Azóta ezek a nevek
komoly referenciát jelentenek a fotóművészetben.
― Az Európai Fotóház foglalkozik magyarországi kortárs fotóművészekkel, galériákkal?
― Peter Župnikkal kezdtünk együtt dolgozni. Ő itt él Párizsban… pardon, ő lengyel… Gondolom, ha majd önöknél is megnyílik a Fotóház, felállíthatunk egy cserelehetőséget, és módunk lesz arra, hogy megismertessük a kortárs magyar fotográfiát Párizsban, illetve a francia kortárs fotográfiát Budapesten.
― A művek értékét képzőművészeti vonatkozásban a képek egyedisége emeli. Milyen szabályozók vannak a negatívról való nagyítás behatárolásának?
― Van egy pénzügyi-gazdasági szabályozás, amely a művészi munkára összpontosít. Maximum 30 nagyítást szabad készíteni egy negatívról, de sok fotós, például
Cartier Bresson elutasítja ezt a behatárolást. A fotográfia egyedi mű, amely ritkaságszámba megy. A régi eljárással készült fotók esetében ez evidens, a dagerrotípiákat ma már nagy tisztelettel övezik, hiszen unikumnak számítanak. Az idővel
megterhelt fénykép forradalmát éljük. Az ezüstnyomatú kép, amely a múlt emléknyomát hordozza 15−20−30 év múlva ugyancsak ritkaság számba megy majd, most
kell a jövő számára megőrizni őket. Ezért van szükség Múzeum-házakra.
― Vajon a fizetőképes kereslet és a kvalitásos műtárgy egymásra találnak-e a szárnyait bontogató európai fotókereskedelmi vásárokon?
― A nemrég megrendezett Paris Photo az első nagy fotóvásár Franciaországban,
bíztató eredménnyel zárult. Bár sokkal több az eszkimó, mint a fóka, valami elindult.
A ’80-as évek elején körülbelül három-négy vásárlója, gyűjtője akadt a kortárs fotográfiának Párizsban, ez a szám ma megközelíti a százat. Sok kortárs fotó kerül eladásra például a FIAC-on, az őszi nemzetközi művészeti vásáron is vannak privát
galériák és jó intézmények, amelyek ugyancsak nagy szerepet játszanak a fotó-műkereskedelemben. A fotográfia, még egyszer hangsúlyozom, különlegesség, ritkaság, és minden műgyűjtő törekszik arra, hogy legyen belőle egy kis kollekciója.
― Milyen értéke van a francia műkereskedelemben egy Kertész fényképnek, egy Avedonnak, vagy például egy Cartier-Bressonnak?
― Az árak… Maradjunk, mondjuk Kertésznél, akinek a munkásságát jól ismerem.
Számomra ő a legfontosabb fotóművészek egyike. Az ára attól függ, hogy hol és mit
kíván vásárolni. Egy korabeli Kertész-másolatot, vintage-t, körülbelül 500−600 ezer
frankért kap meg ma, egy fáradtabb, újabb másolatot 40−50 ezerért, de egy kontroll
nélküli nagyításhoz már 400 frankért hozzájuthat. Erős differenciálás van. A gyűjtőknek éppen az okozza a legtöbb problémát, hogy ugyanazon fotó különböző árakon jelenik meg.
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― Mit gondol ön a művészi örökségek manipulálásáról? Véleményem szerint jobb,
ha a művész még halála előtt, saját maga dönt arról, mely műveit hagyja az utókorra és melyeket semmisíti meg.
― Ez a fotográfia alapkérdése. Maradjunk Kertésznél, akit személyesen is volt szerencsém ismerni a nyolcvanas években, a halála előtt. Kertész megállás nélkül ellenőrizte, válogatta saját munkáit: adott esetben egy kép nem tűnt túl érdekesnek,
máskor ugyanaz fontossá vált. Mondjuk kiválasztott egy fényképet valamely magazin számára publikációs célból, ami 15−20−30 évvel később csúcsképpé vált, az idő
a kortárs fotóművészet fundamentumává érlelte. A fotó olyan, mint a jó bor. Az idő
érleli. Így fordulhat elő, hogy már elfelejtett fényképek hirtelen magas művészi értékben pompázva lépnek színre.
Valóban komoly problémát jelent egy örökség gondozójának a negatívok sorsa. Úgy
gondolom, folytatni kell a válogatást, miközben világosan meg kell mondani, hogy
ezeket a választásokat mi tettük meg, és nem a művész. Egy percig sem szabad becsapni a közönséget. Itt van egy másik nagy fotós Cartier-Bresson, ő az ellenkezőjét gondolja. Szerinte saját magának kell dönteni arról, mit hagy hátra. Ez CartierBresson szempontja, és neki kétségtelenül igaza van az ő filozófiája szerint, de ezt
nem kell, nem lehet érvényesíteni minden fotósra.
― Vajon a fotóművészeti szakemberek: történészek, esztéták, kurátorok milyen receptorokkal tudnak biztonsággal eligazodni, érték-orientálódni a mai fotódzsumbujban?
― Az igazi kritérium a művészettörténet és azon belül a fotótörténet ismerete. És a
jó szem. Szerintem a gyűjtemény-felelősnek nem privilégiuma a látás. Lehet valaki
jószemű amatőr, aki biztonsággal felfedezi a tehetségeket, miközben mondjuk fogalma sincs a fotókonzerválásról, és szakember, aki bűn rossz értékfelismerő, sorozatosan téved. A minőségérzék véleményem szerint születési adottság. Természetesen tudni kell mi történik a múltban, ismerni kell a művészettörténetet, de a kiindulási pont a látás, ugyanúgy, mint a festészetnél.
― Napjainkban egyre több szó esik a digitális fényképről és párhuzamosan a CDről, mint a műtárgy-tárolás lehetséges módjáról. Elképzelhetőnek tartja, hogy a nem
is olyan távoli jövőben a CD átveszi a múzeumok hagyományos feladatkörét?
― A CD nem alkalmas múzeumi szerepkör betöltésére. Akármilyen szépen manipulált kép jelenik meg a monitoron nem kelhet versenyre az egyedi eljárással előhívott fotográfiával, amely kézbe vehető, tetszés szerint közelről vagy távolról nézhető,
a felülete tapintható, szagolható, fizikálisan és spirituálisan egyaránt érzékelhető.
Sokkal radikálisabb a különbség a digitális fotó és az ezüstnagyítás, mint a film és
a fotográfia között. Bár a film mozgóképekből áll, ugyanaz a természete, mint a
fényképnek, ellentétben az elektronikus képpel és a televíziós képpel, amelyek digitális jelek sorozatával fogalmazzák meg magukat. A CD nagyon jól használható a
dokumentumok összegyűjtésére, a konzultációra, de soha nem helyettesítheti a tárlatot, amely lehetőséget teremt az egyedi munkákkal való személyes találkozásra. A
fotográfia nem egyszerűen látvány, a fotográfia mű. Meg kell tenni ezt a lényegbevágó különbséget.
― Ön szerint tehát a digitális eljárással készült fotó, nem lehet műalkotás?
― Így van.
(Az interjú 1996. novemberében készült Párizsban; Első közlés.)
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PÁRIZS OBJEKTÍV ALATT
Anne Cartier-Bresson
Miközben Amerikában a MOMA már 1936-ban kiállított fotográfiát (Beaumont
Newhall rendezte az első fotókiállítást a New York-i Modern Művészetek Múzeumában), és azóta is folyamatosan, a legkisebb városokban is jelen van a fotó, mint
műtárgy, a családi fotók megőrzésére összmúzeumi mozgalmat indítottak…, a fotóművészet bölcsőjében, Franciaországban a nyolcvanas évekig a kutya sem törődött
a fotográfiai gyűjteményekkel, a fényképek a metszetek közé voltak zsúfolva, mint
szegény albérlők.
A nyolcvanas évek elején aztán néhány embernek eszébe jutott, hogy változtatni kellene ezen a botrányos helyzeten, és ki-ki a maga pozíciójában utóvédharcba kezdett.
1980-ban megrendezésre került az első Fotóhónap, létrehozták a Fondation National de Photographie-t Lyonban, sorra nyíltak a fotográfia intézményei Párizsban, és
Európában egyedülálló módon 1983-ban beindult a fotórestaurálás, mint szakma is.
Helyszíne átmenetileg a Musée Carnevalet lett, amely a legnagyobb Párizsról készült gyűjtemény birtokosa. Azóta elkészült a végleges otthon, az Európai Fotóház,
ahova a műhely még ebben az évben átköltözik. A franciaországi fotórestaurálás
életre hívója, a fotórestaurátor műhely vezetője Anne Cartier-Bresson.
Dárdai Zsuzsa ― Ön Henri Cartier-Bresson unokahúga. Ez a tény mennyiben játszott szerepet pályaválasztásakor?
Anne Cartier-Bresson ― Nagy tisztelettel vagyok a nagybátyám munkássága iránt,
kiskorom óta ismerem a képeit, és ez a családi kötődés valóban fontos volt a hivatásom megválasztásában. Ő volt az, aki engem a fotók megőrzésének fontosságára
figyelmeztetett. Először művészettörténetet, archeológiát és fotótörténetet tanultam,
majd specializálódtam a fotók restaurálására, ami új mesterség volt még akkor. Gyakornok lettem a Bibliothèque Historique de France régifotó-gyűjteményében, ahol
végre kapcsolatba léphettem eredeti történeti képekkel. Itt tanultam meg, mit jelent
egy fotográfia állapotának megőrzése illetve restaurálása.
1980-ban az első Fotóhónap után megnőtt az érdeklődés a fotográfia iránt Franciaországban is, de közben kiderült: a különböző intézményekben lévő gyűjtemények
siralmas állapotban vannak, törékenyek, rongáltak, esztétikailag élvezhetetlenek. Párizs város szándéka, hogy a fotóművészet kerüljön a nyilvánosság elé, találkozott a
fotók állapotjavításának kényszerével.
― Melyek a fotórestaurálás legfontosabb szakmai fogásai? Kérem, avasson be a
kulisszatitkokba.
― Ebben a szakmában is, mint az orvostudományban a legfontosabb a megelőzés,
ami elsősorban a 19. század végi, 20. század eleji fotókat érinti, de vonatkozik a kortárs fotókra is, hiszen a cibakróm színes fényképek, a mai kor termékei szinte törékenyebbek, mint a harmincas évek fotográfiái. Sokkal nagyobb gondot fordítunk ma
már a prevencióra, mint a diszciplína születésekor. Azóta sok mindent megtanultunk
a képek anyagáról, az eljárások identifikációjáról, a fotográfiai kép kialakításának kémiai fázisairól.
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Mi egy nyolctagú csapat vagyunk. Specialitásaink: restaurálás, konzerválás, preventivitás, a kiállítások előkészítése, kiállítások alatt a képek védelme, kiállítások
után rendbehozataluk.
Minden esetben kesztyűt húzunk, amikor meghatározzuk egy fotó identitását. Úgy
kell a fényképekkel kommunikálnunk, hogy állapotuk ne romoljon tovább. A tudást,
amit a restaurálás gyakorlata során nyerünk, iparkodunk továbbadni, elérni hogy a
város minden egyes gyűjteményében, annak minden szintjén szakemberek dolgozzanak, akik ismerik a képek struktúráját, a tevékenység méretét, azt hogy hogyan,
mivel lehet hozzájuk nyúlni, milyen speciális eljárásokkal lehet manipulálni, restaurálni, megelőzni a továbbrongálódásukat.
Séta a műhelyben
Sandra egy, a Bibliothèque Nationale-ból érkezett, rongált, gyűrött brómezüst zselatinképet restaurál, amely fizikailag nagyon rossz állapotban van. Az első lépés,
mint a kórházakban, a betegfelvétel.
A kórlap kitöltését az állapotfelmérés követi: penészedés, rovarrágás, ujjlenyomatok,
hámlás, hiány, felhólyagzás, sárgulás. A kórlap hátoldalán a beavatkozás mikéntjei
sorakoznak: száraztisztítás, alkoholos tisztítás, a deformációk eliminálása. Minden
egyes beavatkozást repróval kísérnek. A beteg fénykép végül nedves üvegdobozba
kerül egy nyomóprés alá, ahol addig relaxál, amíg ki nem simul.
Jean az esztétikai sebész, egy mindkét oldalán sérült, átszúrt papírképen dolgozik, a
nyomásból származó hibát próbálja kiegyenlíteni. A sérüléseket nagyítóval veszi
szemügyre, majd lassú, precíz mozdulatokkal elölről és hátulról is befoltozza a hiányzó darabokat. A korrigáláshoz olyan anyagokat használ, amelyek nem teszik megfordíthatatlanná a beavatkozást, így a kép textúrája változatlan marad. Zselatinkezelés után a kép visszakapja fényét, és a papír szövetei is a helyükre kerülnek.
Ezt követően egy, az Ázsiai Múzeumból származó albuminképet vesz kezelésbe,
amelyet először megszabadít a savas paszpartutól, ami nagyon megrongálta. Ez nem
könnyű, mert a ragasztóként használt enyv nehezen engedi el a fotót. Az alkoholos
folt eltávolítása után a fénykép új hátlapot kap, és felfrissülve dobozba kerül.
Mirelle a kiállításra kerülő fotók védelmére, paszpartukat készít, míg Cali a Bourdelle Múzeumból származó üveglemezeket tisztogatja, amelyeket aztán savmentes
papírba csomagol és visszahelyez a speciális tároló dobozba.
A műhely alagsorában a múltszázad végi, e század eleji prés- és vágógépek társaságában dagerrotípiák, ferrotípiák, ambrotípiák sokasága vár tisztításra, restaurálásra.
Például egy Sarah Bernat-ról készült ferrotípia is.
Gyakori eset, hogy sem a felszíni tisztítás, sem a kozmetikai beavatkozás nem segít.
Ilyenkor az eredeti fénykép manipulálásának újabb módszere kerül bevetésre. Az
optikai restaurálás, vagyis a reprodukció készítése. Ez Gilles munkája.
Visszatérve Anne Cartier-Bresson parancsnoki szobájába, vidámabb dolgokra terelődik a szó. Bressonra, Kertészre, Capara, Moholy-Nagyra.
― A francia fotográfia története nem létezne Brassai és Kertész nélkül. Ezeknek az
embereknek életük egy szakaszában nagyon fontos volt Párizs. Ezt jól nyomon követhetjük a munkáikon. Nekem is van Brassaim, megmutassam? Egy vándorkiállításon dolgozom, amely csak Párizsról készült fotókat mutat be „Párizs objektív alatt”

311

címmel. A kiállítás Rómából indul, a Villa Medicina-ból, és az öt évig tartó vándorút során remélhetőleg eljut Magyarországra, Budapestre is. 1900-tól 1994-ig válogattunk képeket. Atget az első periódusból őt követi Kertész, Brassai majd a
humanista párizsi fotósok, Doisneau, Cartier-Bresson, a háború utáni periódusból
Robert Frank, William Klein, Willy Ronis, végül a kortárs fotográfusok, Marc Le
Mené és társai.
Oh…, Brassai, megvan! Elmentem Mme Brassaihoz, nagyon kedvesen segített válogatni a fotókból, igazán jól bánik a férje hagyatékával. Minden negatív, ami kapcsolódik a mi kollekciónkhoz, az ő tulajdonában van.
Ez itt a Rue de la Harpe, az ünnepek, bálok, a kávéházak híres utcája a Bastille mellett, egészen közel ide. Forum des Halles „A két voyeurs”. Való igaz, nem tudnánk
e korszakról és Párizsról kiállítást rendezni Brassai nélkül. A Notre Dame, a Montparnasse. Láthatja, jól foglalkozunk a magyarokkal.
Kertész, Brassai, Cartier-Bresson, Doisneau a fotóművészet gyöngyszemei, de bennünket az anonim fotók is érdekelnek. Vannak kevésbé ismert, szerényebb fotók,
amelyek ugyanakkor fotótechnikai ritkaságok, mint például ez a Musée Carnevaletből származó festett sztereó vizitkártya, amely olyan eljárással készült, ami ma már
nem létezik. És hiába szkenneljük be számítógépre, közel sem azt a tárgyat kapjuk,
mint eredetiben, hiszen a számítógép az átlátszóságot nem tudja visszaadni. Ezek a
kollodium-eljárással készült üvegnegatívok 1860-ból származnak, a Bibliothèque
Hotel de la Ville de Paris-ból kerültek ide törötten, elpiszkolódva, nagyon sérült állapotban. Tisztításuk, restaurálásuk, konzerválásuk aprólékos, elmélyült munkát
igényelt.
A mi feladatunk a fotótörténettel összefüggésben megmutatni a fotógyűjteményekben fellelhető valamennyi értéket, technikát. A műhelyünk létrejötte nemcsak azért
volt jelentős, mert az Egyesült Államok, Kanada és Anglia után végre Franciaországban is kialakult egy speciális cél, a fotók restaurálására, hanem mert a műhely
egyben a szakma laboratóriuma is lett. Egyre több gyakornok jön ide, nemcsak Franciaországból, a mesterségre való felkészítés szándékával. Nagyon fontos a szakemberek képzése is, hogy a közönség érzékelje és értékelje, hogy a kiállításokon az idő
vasfoga ellen egyedi eljárással védett fotókkal találkozik.
(Az interjú 1996. novemberében készült Párizsban; Első közlés.)
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LOTTÓNYEREMÉNY NÉLKÜL
Gromek Fotogaléria
Gromek Rónai Gergely (25) és Pőcze Attila (27) budapesti fiatalemberek, egy évvel
ezelőtt triplaszaltóval csapódtak a magyar fotógráfiai élet állóvizébe. Létrehozták a
GROMEK kortárs fotógalériát a győri Rába folyón úszkáló RAS-hajón (jelen); a
nagyközönség előtt eddig még nem publikált André Kertész fotókat mutattak be a
Budapest Art Expón (múlt); és prágai, ljubljanai és szófiai kollégáikhoz hasonlóan
alapító tagjai lettek a svájci központú European Network of Photography hálózatnak, amely állami alapítványi pénzekből kívánja támogatni a kelet-európai fotógalériákat (jövő).
Első közös eseményük a jelenleg Prágában parkoló, de Európa teljes területén cirkáló Collective Eyes/Közös látásmód című kiállítás-sorozat, amelyen a Gromek Fotógaléria öt alkotójának (Bozsó András, Csoszó Gabriella, Csontó Lajos, Kovács
Melinda, Odrobina Tamás) 27 képe látható.
1996. decemberében meg arról szólt a fáma, hogy említett fiatalemberek megnyitották saját tulajdonú fotógalériájukat a Belvárosban. Menedzserhabitus, gazdag rokonok, lottónyeremény nélkül.
Laza elszántsággal és emberfeletti kétkezi munkával törtek a megálmodott cél felé,
amelynek két aspektusa: segíteni a magyar fotósok egzisztenciális gondjain − kereskedelmi vonal −, illetve experimentális helyszínként időről-időre bemutatni a kortárs fotóművészet tehetségeit.
Január 14-én egy sikeres, fiatal fotóművészre, Kovács Melindára esett a választásuk,
aki kiállításának tárgyául különböző pozíciókban fotózott férfiaktot választott. Bár
a tárlatot megnyitó Bakács Tibor Settenkedő szerint „az itt függő képfelületeken egy
női érzelmi hőhullámzás verődik vissza egy függönnyel letakart falfelület előtt álló
férfi testéről”, az én olvasatomban ez a férfi akt absztrahált, nemtelen, semmilyen ellentétes nemű utalást nem sugároz felém, még azt sem, hogy alkotója Kovács, nő.
Gromek Fotógaléria, Budapest V. ker., Magyar u. 26., február 7-ig látható.
(Magyar Narancs, 1997. január 23.)

313

ÁRNYÉKVETÉS

LÁTÁS MOZGÁSBAN

Kiállítás Kecskeméten,
a Magyar Fotográfiai Múzeumban

Mi mindent rejt Moholy-Nagy László „köpenye”?
Egy alapkönyv ötven év után magyarul

Jó kétezer évvel ezelőtt a sicyoni Butades szobrász lányának az az ötlete támadt,
hogy idegen földre távozó szerelmese arcélét megrajzolja a falra vetett árnyék nyomán. Az a hír járja, hogy így született meg a festészet. Fény és árnyék azóta is együtt
bolyonganak a művészet útvesztőjében, de az is lehet, hogy fordított a helyzet: a
művészet kereng a fények és árnyékok labirintusában.

Moholy-Nagy László az új vizuális koncepciók egyik leginvenciózusabb képviselője
1922-ben, nagy botrányok közepette egy széria telefonfestményt mutatott be. A
DADÁ-val ellentétben – melynek mottója: „a művész alkot, a munkás végrehajt”–,
Moholy nem gúnyos gesztusnak szánta művét. Számára a festőállvány valóban halott,
az avantgárd művész sürgető szükséglete az új technikával, technológiával való
együttműködés, a telekommunikálás.

A Magyar Fotográfiai Múzeum Árnyék című nemzetközi kiállításán huszonegy ország, százhat fotográfusának, kétszázhúsz árnyképét szemlélve elgondolkodhatunk
a fent említett magvas dilemmán. Először azonban le kell győznünk a Budapest−Kecskemét közötti távolságot, autósoknak a pluszköltségként kifizetett autópálya-díjat. Az állami költségvetés nélkül működő Magyar Fotográfiai Múzeum
ugyanis immár hét éve − megalakulása óta − Kecskeméten található egy felújított,
szépséges zsinagógában.
A falakon vibráló fényben rezdülő árnyékokra mozdulok. Felfejtem az önárnyak,
vetett árnyak, árnyfestmények, fénynyomatok, fénycsapdák, fényoszlopok, fénylomok, sziluettek, hullámfények, rácsok, hálók, árnykritikák seregét. Az emberekről,
állatokról, tárgyakról, városokról visszaverődő szem-pontokat − és meghatódom.
Meghatódom az alkotó érzékenységgel megáldott ember igyekezetétől, ahogy fényképezőgépével és más leképező eszközeivel (fax, xerox) iparkodik tetten érni, megragadni és fixálni a fény hiányát, objektivizálni a Van és a Nincs tüneményét.
„Memento vivere. Memento mori.”
Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét, Katona J. tér, 12.
1997. április 4. − május 18.
(Magyar Narancs, 1997. április 10.)

Kísérletező kedvű designerek, fotósok, filmesek, festők, szobrászok, építészek, látványtervezők, tipográfusok, irodalmárok valamennyien Moholy-Nagy köpenye alól
bújtunk elő. Pedig hosszú évtizedekig csupán a külföldön fellelhető, angolul, németül megjelenő Moholy-művekből, a Magyarországra került részfordításokból, illetve Passuth Krisztina nagy monográfiájából és Beke László Moholyról írt fotó
tanulmányából tájékozódhattunk. A mai napig várat magára Moholy-Nagy László
összes műveinek magyar nyelvű kiadása. Mindezek dacára Moholy-Nagy mégis −
talán genetikai kódként − bennünk él és működik.
Pontosan ötven év elteltével, úgy látszik, a Teremtő is alkalmasnak találta az időt,
hogy az 1947-ben, Moholy halála után Chicagóban megjelent Vision in Motion magyar nyelvű változatát – Látás mozgásban − címmel a kezünkbe vehessük. A huszadik század talán legfontosabb művészeti, nevelési tervezete a Műcsarnok és a
Képzőművészeti Főiskola Intermédia Tanszékének közös gondozásában, személyesen Beke László és Peternák Miklós évtizedes álmának beteljesüléseként komoly
szponzori segítséggel végre napvilágot látott.
A könyv az ötvenes években „szamizdat” formájában terjedt, iparművész-generációk nőttek fel rajta, miközben nem lehetett tudni, ki fordította le az egyes fejezeteket. Legfeljebb a gépírókisasszony neve jelent meg egy-egy helyen. A mű magyar
változatának hetven százaléka ezekből a „talált” fordításokból állt össze. A különböző médiumokban közzétett felhívás alapján összesen két fordítót sikerült azonosítani a szerkesztőknek: Mándy Stefániát és Tábor Bélát. A nyers- és stílustiszta
fordításokat Borus Judit egyneműsítette. A nyomdai előkészítést, azaz az eredeti mű
„magyarrá másolását”, nagyfokú empátiával és szeretettel, az Arktisz Stúdió végezte
el. A gazdag illusztrációs anyagot (375 oldalon 440 illusztráció) Moholy-Nagy válogatta össze saját munkáiból, valamint az Institute of Design tanárainak és diákjainak műveiből.
(Filológiai adalék: magyarul sokáig „mozgásban való látás” volt a címe. MoholyNagy László egy − családjához írt − leveléből azonban a közelmúltban kiderült: a
művész maga javasolta a látás mozgásban magyar címfordítást. A jelzést értékes imperatívusznak vették a szerkesztők.)
Moholy-Nagy László a dél-magyarországi Bácsborsodban született 1895-ben. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe majd Berlinbe emigrált. Baloldali konstruktív
művészként cikkeivel és képeivel részt vett Kassák Ma című művészeti lapjának
szerkesztésében, publikált a De Stijlben, a Der Sturmban, az Amerikában kiadott
Broom-ban. Walter Gropius meghívására vezető tanára lett a Weimarban, majd
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Dessauban működő Bauhausnak. Gropius lemondása után 1928-ban Moholy is távozott Dessauból, s a nemzetiszocializmus térhódításáig Berlinben élt, 1934-ben elhagyta Németországot; Hollandiában és Angliában tett rövid kitérő után 1937-ben az
Egyesült Államokban telepedett le. A tengerentúlra érkező európai emigrációval új
kulturális időszámítás kezdődött Amerikában. A szellemi mozgalom egyik fő alakja
Moholy-Nagy László volt. Nemcsak írásaival és művészetével járt élen, hanem maga
köré gyűjtötte a kor legfantasztikusabb figuráit is − mellette téblábolt például a fiatal John Cage vagy Charles W. Morris, aki később a szemiotika atyja lett, és más
nagyságok. Moholy-Nagy rövidesen megalapította Chicagóban a New Bauhaust,
majd ennek utódját, az Institute of Design-t. A korszak polihisztora 51 évesen, fájdalmasan korán, 1946-ban lépte át a földi dimenziót.
A Látás mozgásban című művében Moholy-Nagy László az európai művészeti és intellektuális mozgalmak úttörő résztvevőjeként összegzi a régi és az Új Bauhaus, illetve az Institute of Design-ban tanárként szerzett gazdag tapasztalatait, és összefoglalja filozófiáját. Rávilágít a modern design, festészet, irodalom, építészet, film,
tudomány és ipar szoros kapcsolatának fontosságára, miközben szociológiai alapossággal tárja fel a szabadversenyen alapuló kapitalizmus kiszolgáltatottságában
vergődő emberre leselkedő társadalmi csapdákat. Pedagógiájának középpontjában a
teljes ember áll, aki pszichofizikai, intellektuális és érzelmi lehetőségei maximális
kibontakoztatásában egyre öntudatosabbá válik, jó hatásfokkal kamatoztatja képességeit, készségeit és tehetségeit. Aki érzi amit tud, és tudja amit érez. Moholy leleplezi az emberi kiteljesedést meggátoló társadalmi gáncsokat.
„A nagy átalakulás főleg az egyéni profitot szolgálta; egyre pusztítóbbá tette azt a
versenyt, amelyet a puszta erő dönt el; mindez olyan társadalmi etikához vezetett,
amely nem az igazság elvein, hanem a gazdasági túlerőn alapszik.” A szabadversenyes kapitalizmus igényének megfelelően manipulált, egy-egy részterületre szakosodott „szelet ember” egyre kevesebbről egyre többet tud, csak a saját dolgaival
törődik, eltompultan dolgozik a specializált labirintusok alagútjainak és folyosóinak
útvesztőiben. Az emberi öntudat, együttérzés, szolidaritás meg szép lassan elsorvad.
Maga alá temeti a primitív emberi ösztönre bukó, mindent elborító profitszerzési
láz. „Az embereket arra tanítják, hogy a legjobb életmód más emberek energiájának, más emberek eredményeinek a felhasználása. A szabadpiacon nemcsak anyagi
javakat vásárolnak, hanem emocionális árucikkeket is.”
(A félreértések elkerülése végett jobb, ha már most tisztázzuk, ezek a gondolatok a
harmincas-negyvenes évek Amerikájában születtek, rezonálásuk a mai magyarországi állapotokra azonban nem a véletlen műve.)
Moholy-Nagy a társadalmi valóságból való kilábalás egyik lehetséges módjának a
nevelést, az oktatást tartja. Ezen belül a művészet és az élet szoros összefüggésének/azonosságának talajáról indít. Számára a művészet a legösszetettebb, legéltetőbb és a civilizációt legjobban előmozdító emberi tevékenység. „Ahhoz, hogy a
nevelés megteremthesse a kéz és az agy, az értelem és az érzelem egyensúlyát, szükséges, hogy a hallgatónak elegendő alkalma legyen értelmi képességeit, érzelmi energiáival együtt használni, hogy érzéki tapasztalatokat nyújtson a szem, az orr, a nyelv
és az ujjak számára, és gondoskodjék arról, hogy ezek az élmények kontrollált kifejezéssé alakuljanak át.”

Most viszont − ha van egy csöpp eszük az arra illetékeseknek −, mi ültethetjük vissza
őket, a − véleményem szerint − éppen Moholy-Nagy és társai által szellemileg nagyon is jól trágyázott magyar talajba. A Látás mozgásban ugyanis a vizuális nevelési program kézikönyveként, a NAT abszolút alternatíváját adja óvodától az
egyetemig.
A tanterv gerincét alkotó alapkurzus három fő tárgyköre: a Technológia, a Művészet és a Tudomány.
A műhelygyakorlatok alapjait a kéziszerszámok és gépek használata, az anyagismeret, a formák, felületek és textúrák tanulmányozása, tapintási struktúrák, a tömegés térproblémák, kézi szobrok, súlyszobrok, mérési gyakorlatok, lapok, lemezek, illesztések, üveg, tükör és térbeli feladatok, valamint a mozgástanulmányok adják. A
művészet tárgykörén belül a művészetekben, az építészetben és az irodalomban manifesztálódó modern mozgalom eredményeibe ágyazva, rajzolással, színtanulmányokkal, fotóval, mozgóképpel, építészettel, műszaki rajzzal, betűrajzolással, mintázással és az irodalommal foglalkoznak a hallgatók. Hogy kellően megalapozzák az
Intézet kurzusait, matematikát, fizikát, társadalomtudományt és bölcsészettudományt
is tanítanak, megfelelő mértékben.
Az Alapkurzus tematikai egységei egymással szerves összefüggésében feldolgozva
épülnek be a tanulók elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzésének folyamatába. Második évben erre a tudásra alapozva biztonsággal dönthetnek arról, mely művészi
ágakban kívánnak a jövőben magukra találni.
Mi most válasszuk a fotográfiát! Hiszen a mozgásban látó Moholy-Nagy mindenekelőtt fénnyel alkotott. Életművében a fény-képezés különös jelentőségű volt.
„A jövőben nemcsak az írás-, hanem a fotótudatlan is analfabétának fog számítani”−
vallotta.
A fényfestmények, a fénymodulok, a fotómontázs, a Fox Talbot után majd’ száz
évvel és a kortárs Man Ray-jel párhuzamosan újra felfedezett fotogram, az egymásra
fotózás, a szolarizáció, a színes fényképezés problémái, a fekete-fehér fényképezés
kísérleti útvonalai, a fények és árnyékok összefüggései… Megannyi megoldásra
váró rejtély, fölfedezhető szellemi kaland, experimentális zsongás a húszas évek
avantgárd légkörében. Ma már mindez az irigylésre méltó múlt része, történelem. Hiszen Moholy-Nagy László és kortársai szép sorjában mindent kikísérleteztek, megalkottak és ránk hagyományoztak. A fénypályák kivilágosodtak, szinte lehetetlen új
kapukat nyitni, de éppen azért, mert Moholy-Nagy köpenye alól bújtunk elő, kutya
kötelességünk nyitva tartani a szemünket, és rácsodálkozni az ismerősnek tűnő tájakra, mert csak így fordulhat elő, hogy elcsípünk valahol egy árnyékban megbúvó,
felfedezetlen fényszigetet. Heuréka!
Látás mozgásban: Műcsarnok-Intermedia Budapest, 1996., 376 oldal, 440 illusztráció.
(Fotográfia, 1997/5)

Az Institute of Design művészek, ipari tervezők, építészek, fényképészek és pedagógusok képzésére jött létre, és alapjaiban a Bauhaus elveit és nevelési módszereit
kívánta átültetni az Egyesült Államok speciális viszonyai közé.

316

317

MEDIAWAVE ’97
A hetedik alternatív film- és vizuális seregszemle Győrött
A Fényírók Nemzetközi Fesztiválja, a Mediawave május harmadikán fejeződött be
Győrött. Göncz Árpád és Magyar Bálint az ünnepélyes díjátadás exkluzív meghívottjai versenyt-szégyenkeztek, amiért − mint volt hasonszőrűek − a „hivatalt” képviselték ezen az alternatív film- és vizuális seregszemlén, amely mára − akár hiszitek,
akár nem − Közép- és Kelet-Európa legrangosabb filmes eseménye lett.
A Közgáz Vizuális Brigád kemény magja Czabán György, Hartyándi Jenő és társaik
hét éve építik azt a hidat, amelyen a Föld legkülönbözőbb pontjain élő művészek és
a különféle művészeti ágak Győrbe vándorolhatnak. Ebben az évben hetvenkét országból ezerötvenegy nevezés érkezett: filmek, videó-alkotások, táncbemutatók,
koncertek, színházi előadások és kiállítások. A soros népszenzáció a Kazahsztán és
Kína területén élő ujgur csoport kulturális bemutatkozása volt.
Miután elfogytak a díjak, és véget ért az utolsó színházi előadás, még utoljára a húrok
közé csaptak a zenészek, s táncra mozdultak a lábak. Ám mielőtt a non-stop szellemi
és érzéki/érzelmi pezsgés áttörte volna a fizikai test korlátait, felkelt a Nap, s útnak
indított bennünket. Ment, ki merre látott. Mi, haza. „Potyautasunk” David Kost amerikai filmrendező − Menedék című rövidfilmje elnyerte a kritikusok díját − egy Boeing géppel készült átívelni az óceán fölött, de előtte Budapesten töltött még két napot
Miroslav Mandic szerb képzőművésszel osztozva az Árnyékkötők szerkesztőségén.
Míg mi a Mediawave történéseiben lubickoltunk, Mandic gyalogtúrára invitálta a
Black Black Galéria kiállításának résztvevőit. Ő ugyanis − egy tízéves projekt keretében − immár hetedik éve gyalogol, lábnyomaival a Vándorlás Rózsáját rajzolja
abban a térségben, amely nekünk közös otthonunk, a Los Angeles-i fiúnak ellenben
felfedezésre váró valóságdarab. Reméljük, Dávid nem téved akkorát, mint a tragikus sorsú Kolumbusz Kristóf anno, amikor rátalált az ő indiánjaira, illetve az indiánok őrá. Ez a melléfogás sokba került az őslakóknak. Máig ható következményeiről
a rezervátumokba kényszerített indiánok földrablókkal folytatott harcáról, mindennapjaik keserveiről gazdag filmtermés alapján értesültünk Győrben, a Mediawave
kanadai képviselője, Bede Fazekas Zsolt közvetítésével.
Köztük volt Alanis Obomsawin dokumentumfilmje, a Kaneshatake − 270 év ellenállás is, amely a fesztivál egyik fődíjasa lett. A másik fődíjas dokumentumfilm a Kereszt kísérlete: a kazahsztáni Popov Taras és Vladimir Tulkin alkotása ugyancsak
zárt közösségből, egy ifjúsági börtönből tudósított, nem kevés empátiával.
A legjobb rövidfilm a német Veit Helmer Meglepetés című 6 perces bravúrja lett; a
tánc kategória díjnyertese A teremtés álma Veszprémi András és Bombicz Barbara
alkotása; az animációé, a Kutatás Stellmachtól; a közönségé a Szellemes kis farkas
című animációs film Ann Vrombaut-tól.
Az ifjúsági kategóriában díjat nyert a Trapéz, Gadó Diana dokumentumfilmje; a
szlovák Katerina Urbanová − Ruhátlan szeretők című bűbájos animációja, és a romániai Gáspár Csongor Tamponnal bemehetek-e a vízbe kísérleti játékfilmje. Volt ÉS
díj Grunwalsky Ferencnek, Egy nap a hétből; produceri díj Kardos Sándornak, Növekvő város, és így tovább, és így tovább…
Végeláthatatlanul folyt az igazságosztás… Ha valami gikszer mégis becsúszott, az
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előzsűri korrigált. Így kapott elismerést az ukrán Alexander Stoliarov Korall című
dokumentumfilmje, amely „jó nemzeti érzéssel” a bányák mélyéről hozott fel igazságmorzsákat.
Ezen a Mediawaven a kiegészítő programok bősége jócskán megtréfálta a gyanútlan befogadót. Aki nem ismerte fel idejében a helyzetet, és zsigerből indult koncertről koncertre, előadásról előadásra, kiállításról kiállításra, esténként meg moldvai
zenére ropta a táncot, úgy az ötödik nap magasságában a fejére csapva, így kiálthatott fel Úristen, a filmfesztivál egyetlen filmjét sem láttam!
***
A múlt század második felében épített, fél évszázada pusztuló, jelentős atmoszférájú
Zsinagóga épületében a színházi előadások mellett helyet kaptak Bian Lian és Wu
Jiang kínai képzőművészek festményei; Cziráky Lajos vásznai; Csurák Erzsébet selyemképei; archív fotók és táborképek Dél-Erdélyből; és Sirkka-Liisa Konttinen fantasztikus pillanatfelvétele.
A Vasas Művelődési Központban Hans Gustav Edőcs cigányfotói, a Petőfi Művelődési Központban az Anna Frank világát bemutató, sajnos a mai napig aktuális tárlat.
A Műszaki Főiskolán a TEKODEMA Fotográfiai Csoport munkái; a Városi Művészeti Múzeumban és a Xantus Múzeumban a Gromek Fotógaléria és az European
Network of Young Photography monstre válogatása, közép-európai fotósok fényképeiből. Naná, hogy egy csomó szupereseményről lemaradtam. Így a fesztivál látványos tavaszköszöntőjéről, a teljes hédervári történetről, középpontjában a krumplibogár szoboravató ünnepséggel, amelyet maga Nagy Frigyes, a földművelésügyi miniszter celebrált. A Kampec Doloresről; Peter Kowald szólóestjéről; a Mozgó Ház
Társulat Beckett-dalairól; a Bárkáról; a performanszokról, az ujgurok táncbemutatójáról… De mégis jobban jártam, mint a MANCS olvasói, akik en bloc lemaradtak
a Mediawave-ről. Annyi baj legyen − így a „kultrovvez” − ez a régi Narancsok fesztiválja. Így aztán mi régiek, ki-ki a maga posztján, híven tudósítunk a többi médiának, az ÉS-nek, a Fotográfiának, a Filmvilágnak, a Cigány Fúrónak, a Tilos Rádiónak, a Múzsának…

GOLFPÁLYA-FELKELÉS
Beszélgetés Alanis Obomsawinnal
Mohikánnak lenni Kanadában sem utolsó…
A sápadtarcúak golfpályát álmodnak az ősi indián földre. 1990 nyarán a kanehsatake
mohikán indiánok a québeci Okában szembeszálltak a helyi rendőri erőkkel és a kivezényelt hadsereggel, hogy megvédjék földjüket. Alanis Obomsawin – egyetlen
filmesként – az ostrom teljes ideje alatt a barikádok mögött tartózkodott, és hiteles
filmet készített a felkavaró eseményről. A Kanehsatake – 270 év ellenállás című
film eddig huszonkilenc díjat nyert szerte a világon, a harmincadikat Magyarországon, a Mediawave dokumentumfilm kategóriájának fődíjasaként.
Alanis Obomsawin ― Az Abenaki indián nemzetség tagja vagyok Kanadából, pontosabban Quebecből. Egy kis faluban, Odanakban nőttem fel, egy rezervátumban.
Huszonkilenc éve készítek filmeket, rendező vagyok, producer és író, a kanadai
Nemzeti Filmtestület tagja.
Dárdai Zsuzsa ― Indián, őslakó, bennszülött, amerindián… Melyik megnevezést
fogadja el?
― Kanadában mi magunkat az első nemzetségek népének hívjuk, de elfogadom az
egész világon elterjedt – habár helytelen – indián gyűjtőnevet is.
― Ön egy rezervátumban nőtt fel. Mit jelent napjainkban ez a sötét múltat idéző fogalom?
― A rezervátum ma az a hely, ahol az indiánok a kormány által hivatalosan elismert
földön élnek. Ellentétben a több száz évvel ezelőtt történtekkel, amikor a fehér emberek erőszakos módon elrabolták földjeinket, és a kormány speciális törvény alapján rezervátumba kényszerítette őseinket, ma csak a „rezervátumi” terület maradt
meg nekünk. Ez az indiánok földje.
― A kanehsatake mohikán indiánok ellenállási megmozdulása azt jelzi, hogy napjainkban éppúgy harcolniuk kell jogos tulajdonukért, mint 270 évvel ezelőtt.

(Fotográfia, 1997/5 július)

― A filmben bemutatott események a nyolcvanas évek végén kezdődtek, amikor a
quebeci polgármester úgy döntött, kisajátítja a mohikánok földjének egy részét, és
golfpályát épít ott fehér honfitársainak. Az őslakók megszokott viselkedésmódjától
eltérően a mohikánok nem mondtak le szent földjükről, ahol halottaik nyugszanak,
és ahol a megélhetéshez szükséges növényeket termesztik. A két évig tartó huzavona végkifejleteként a helyi önkormányzat 1990-ben megkezdte erőszakos földrablási akcióját, és a tartományi kormányzattól kapott engedély alapján kétezer
rendőrt vezényelt a helyszínre. Könnygázbombával, majd puskatűzzel támadtak az
ellenállókra, akik visszalőttek, egy rendőr meghalt, többen megsebesültek mindkét
oldalon. Az egyik rendőr, érzékelve a kitörni készülő pánikot, bezárta a buszokat, és
zsebrevágta a kulcsot. Így megakadályozta, hogy társai elmenekülhessenek. A mohikánok körbevették a buszokat, és a közútig tolva barikádot építettek belőlük.
― Ön mikor érkezett a helyszínre?
― Az első napon, amikor a lövöldözés történt. Június 11-től október 15-ig marad-
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tam ott. Addigra már állt a barikád. Egyetlen asszisztenssel kezdtem a forgatást, két
hét múlva megérkezett a teljes stáb, két csoport dolgozott, az egyik nappal, a másik
éjjel, én meg éjjel-nappal. Három hónapon keresztül alig aludtam napi néhány percnél többet, azt is kint a szabadban a földön, a barikádok mögött. Nem akartam lemaradni az élő történelem egyetlen pillanatáról sem. Augusztus 15-én a kormány a
katonaságot is bevetette. Újabb kétezer egyenruhás érkezett, a rendőrökkel együtt
már négyezren voltak.
― Velük szemben a mohikánok?
― Harmincan.
― Mit szólt a „hatalom” az ön filmes aktivitásához?
― A katonaság egy-két alkalommal felszólított a távozásra, de erről nem vettem tudomást, tovább dolgoztam. Amikor a barikád közvetlen közelében vettem fel az eseményeket, stábom egyetlen tagja sem maradt velem, ami érthető, hiszen rendkívül
nagy volt a veszély, így mindent egyedül kellett csinálnom. Többször megbetegedtem, fül- és szemgyulladást kaptam, belázasodtam, rázott a hideg, szédültem, de
végig talpon tudtam maradni.
― A 78. napon aztán beavatkozott a hadsereg, és lefegyverezte az őslakókat. Mi történt azóta?
― A felkelést követően a fehér emberek elhagyták lakóhelyüket, nem kívántak tovább ott élni. Mivel házaikat nem tudták értéküknek megfelelően eladni, az indiánok
helyzetéért felelős szövetségi kormányhoz fordultak, hogy vásárolja meg azokat. A
szövetségi kormány száz házat a hozzá tartozó földdel együtt megvett, és kiutalta a
rászoruló mohikán családoknak. A helyi önkormányzat továbbra sem mondott le a
golfpálya megépítéséről, de nem hiszem, hogy még egyszer megkockáztatná egy
hasonlóan erőszakos akció kezdeményezését.
― Hogyan értékelte a Kanadában élő többi törzs a mohikánok lázadását?
― Általános bizalom ébredt irántuk, példájuk erőt adott. Hiszen valamennyien hasonló problémával küzdünk: a helyi önkormányzatok mindenütt az indiánok földjére
pályáznak. Az évek során nagyon sok földet vettek el tőlünk, könnyűszerrel. Folytonosan hátrálnunk kellett az új fúrótornyok, repülőterek, autópályák elől, és közben
végig kellett néznünk életterünk folyamatos pusztulását. A történtek után ez már nem
lehetséges. Nem fogjuk engedni. És ez nagy változás.
(Filmvilág, 1997/7)

KÍSÉRLETEK, TÉNYEK ÉS FIKCIÓK
Sirkka-Liisa Konttinen és az AMBER group
„Kedvenc partomon álmodom,
miközben gyerekem
A tengerben lubickol,
és a kis fókára gondolok,
akit a homokon találtunk
és hiányzott a szeme,
és a madárra, akit leányom
megpróbált újraéleszteni,
és a furcsa halra
mind halott.”
Sirkka Liisa Konttinen fényképei Észak-Kelet-Anglia széles tengerpartján, a Druridge Bay és Hartlepool közötti partszakaszon készültek a városból kiszabadult urbánus családok örömperceiről. A fotográfus tizenhét éve örökíti meg a természet és
az ember találkozásának pillanatait, amelyek ugyanazon rituálé szerint százféle alakban mutatják magukat: lubickolás a tengerben, homokba temetkezés, kutyafuttatás,
kézenállás, birkózás, focizás, pletyka, ölelkezés, evés-ivás. A természeti elemekkel
küzdő északi szellem túlélési mutatványai ezek, telve humorral és humánummal.
Az AMBER Group, Sirkka Liisa Konttinen fotóiból 45 perces kvázi mozifilmet készített Írás a homokban címmel.
Sirkka Liisa Konttinen ― Az Írás a homokban experimentális film, amelyben azt
vizsgáltuk, hogyan lehet az állóképeket a film lehetőségeivel cselekménysorozattá
alakítani. Kétezer fényképből négyszázat választottunk ki, és csoportosítottunk a
leggyakoribb történések szerint. Dylon Thomas Holiday memory című verse adta az
alapötletet, amely bár walesi hangulatot fest le, a mi tengerpartunkon is értelmezhető.
Először videokamerával vettük fel a csoportosított és kinagyított fotókat, de nem
jött be a várt hatás, ezért újra kellett kezdenünk egy 16-os filmfelvevővel. Majd viszszatértünk a partra, és több héten át keresgéltük a megfelelő hangokat, zajokat, amelyeket a következő munkafázisban igyekeztünk megfeleltetni a képeknek, mígnem
tökéletesen tükrözték egymást. Két éven át dolgoztunk ezen a filmen. Elsősorban
férjemmel, Peter Roberts-szel (a Mediawave fikciós zsűrijének idei elnökével), de
folyamatosan részt vett benne az AMBER Group többi tagja is.
Dárdai Zsuzsa ― Filmjeikben a rendező neve helyén ez áll, AMBER Group.
― A filmkészítés folyamatában egyaránt kreatív munkát végez a rendező, a vágó, az
operatőr, a színészek, a gyártásvezető, stb. Nem lennénk igazságosak a többiekkel,
ha csak a rendezőt emelnénk ki.
― Mit jelent az AMBER szó?
― Ez egy narancssárga színárnyalat, amelyet akkor látunk, amikor pirosról zöldre
vált a közlekedési lámpa, de van ilyen drágakő is, és a newcastle-i sör színe is ilyen;
esetünkben ezen van a hangsúly.
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― Az AMBER-csoportot 1968-ban, a diáklázadások idején alapítottátok meg a Londoni Film- és Fotóiskola végzős hallgatóiként. Filmjeitekben elsősorban a munkások
életét ábrázoljátok. Baloldaliak vagytok?
― Egyetlen párthoz sem kötődünk, de eléggé baloldali beállítottságúak vagyunk. A
tagok nagy része munkás származású, filmjeinkben a bányászok érdekeit képviseljük, a szakszervezeti mozgalomról forgatunk, de elsősorban a humanizmus szemszögéből, nem pártosan.
― Megalakulásotok után alig egy évvel elhagytátok Londont, és Newcastle upon
Tyne ipari városba költöztetek. Miért?
― A fősodráson kívül akartunk dolgozni, amennyire csak lehet, függetlenül. Jelenleg heten vagyunk, négyen régiek. Egyenlőségre törekszünk a munkában és a fizetéselosztásban egyaránt. A bevételeket összesítjük, kiosztjuk a megállapodott
béreket, ugyanannyit kap a könyvelő, a producer, a rendező, a színészek, a maradékot pedig új munkára fordítjuk. Minden produkciónk saját birtokunkban van, mi
döntjük el, kinek forgalmazunk. Nagyon erős a gazdasági pozíció, ezért tudunk hoszszú ideig fennmaradni. Jogunk van ahhoz is, hogy egymás szakmáját is gyakoroljuk:
dokumentum-, játék- és animációs filmeket készítünk, aktuális ügyekre reagálunk,
fotókiállításokat rendezünk és publikálunk. Mindenki elmondhatja az ötleteit, beleszólhat a forgatókönyv kialakításába, a rendezésbe, a világításba, vágásba, annak ellenére, hogy egy-egy területen van, aki nagyobb szerephez jut. A gazdasági felelősségből is egyenlően vesszük ki a részünket, ki-ki a saját tulajdonával házal, autójával felel a közösség vagyonáért. Ez a garancia. Működtetünk egy közösségi mozit,
egy fotógalériát, van fotóarchívumunk, könyv- és filmtárunk, fotólaborunk, műtermünk és előadótermeink.
― Az ember különleges kísérlete: a dráma és a való élet ötvözése. Filmjeitekben keverednek a fikciós- és dokumentumelemek. Hogyan?
― Hosszú ideig együtt élünk az érintett közösséggel, részt veszünk napi történéseikben is. ezeket a dokumentumelemeket vegyítjük a fikcióval.
Legutolsó filmünk, amelyet hamarosan bemutatnak, például egy olyan környéken
játszódik, ahol komoly bányásztradíció van, de az utóbbi időben számos bányát bezártak, sokan munkanélkülivé váltak. Ennek következményeként pedig felerősödött
az alkoholizmus, a drogfogyasztás és a bűnözés. Ez a jelenség. Ebben a filmben egy
aktivista nő, a Szocialista − aki az 1984-es sztrájkokban főszerepet játszott, és akinek most éppen szétesőben van a családja −, és egy külszíni bányát üzemeltető menedzser, a Kapitalista találkozik egymással. Ez a tény. Szerelmi szálak szövődnek
köztük: vajon milyen hatást gyakorolhat a szerelem a politikára? Ez a fikció.
(Fotográfia, 1997/5 július)

MEDIAWAVE ’98
A mozi papája él
Nyolc éve rendezi meg Győrött független filmesek maroknyi csapata a fényírók nemzetközi fesztiválját. A Mediawave anno filmfesztiválnak indult, de mára a kísérő vizuális-, zenei- és színházi történések ugyanolyan számban és színvonalon vannak
jelen, mint maga a film.
A bőség zavara miatt az a képtelen helyzet is előállhat, hogy a filmfesztiválra érkező gyanútlan látogató, aki zsigerből indul koncertről koncertre, kiállításról kiállításra, mire észbe kap, lemarad a teljes celluloidkollekcióról, és csak a díjkiosztó
ünnepségen levetített részletekben sejt meg valamit a filmes eseményekről. De akkor
már késő.
Hát mindent bele, ami belefér a kényszer-rövid három napba. Bármelyik vetítő, bármelyik filmjében lestem is be, akár mint outsider, akár mint rendes mozinéző, teljes
bizonyossággal tudtam, hogy nem a televízió szappanopera-dömpingjének egyikéből látok részleteket, és nem is a budapesti mozikban futó valamelyik amerikai nagyrevüből, hanem valóságos rendezők, valóságos filmjeiből. Ami persze nem véletlen,
hiszen a nemcsak moziművelt előzsüri (Bakács–Czabán–Durst–Hartyándi–
Perger–Silló–Varga) 64 ország 1157 nevezőjéből válogatta ki azt a 250-et, amely itt
és most végignézhető volt.
Filmtúráimon ez alkalommal, akaratlanul-e vagy sem, nem tudom, két egymástól
távol eső területre tévedtem: Eisenstein filmes önéletrajza után, a német kísérleti
film 90-es években készült alkotásaiban kutakodtam, majd francia illetve dán dokumentumfilmesek segítségével megismerkedtem az afrikai esőerdőkben szédelgő,
halálra szánt ruandai menekültekkel, illetve a New York-i metró bugyraiban dekkoló homelesse-szek egyikével.
És megvontam a párhuzamot. Míg a kísérleti filmesek a kamerán innen és túl a mindenkori technikai változásokra reagálva − ami érinti a kamerahasználatot, a nyersanyagválasztást, az előhívást, a vágást…−, meg-megújuló erővel fejtik fel a képszövetek textúráit, amelyeket korunkban behálóznak a digitális interaktív médiumok, addig a dokumentumfilmek rögzítői a társadalmi, politikai történések, a valóság szöveteinek felfejtésén munkálkodnak, és csak az élet (vagy a cenzúra) jelöli ki
határaikat.
Itt járt Jerry!
Az elsőfilmes dán rendező, Jacob Thuesen Under New York című feszültséggel teli,
feszes ritmusú dokumentumfilmjében John Diesta metrórendőr, aki humoristának
készül − tavaly meg is választották New York legviccesebb rendőrének −, és a kevéssé vidám életet élő, ám azt érzékeny humorral elviselő Jerry Howards hajléktalan, párhuzamosan futó életútjában úgy tűnik, nincsenek találkozási pontok. A
fehérbőrű, viszonylag jó környezetben lakó príma családapa, és a feketebőrű, szakadt
hontalan, aki a 2. utca és a Kelet-Broadway között él egy csatornában, a metró zaklatott útvonalain mégis rendszeresen egymásba botlanak.
A kamera civilizációnk kellős közepén, a demokratikus országok legjében, Amerikában, a New York i metró mélyén pásztázza a sötétség bugyrait. A metró rendészei,
mintha bányában, minden reggel mélybe szállnak, hogy erős lámpák fényénél
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rábukkanjanak a rongyaikba burkolódzó, papírkamráikban megbúvó homelessszekre, és a megszokott mozdulatokkal kitessékeljék őket a felszínre, a fényre. Ami
a biztonságos, kiismert sötétséghez képest, amelyben már jól tudnak tájékozódni, a
bizonytalanság és a félelem élő forrása. A pokol kapuja. Élet.
DÍJAZOTTAK
Az előzsüri díjai − Levi Zini: Anaphase (tánc); Jacob Thuesen: Under New York
(dok.); Ülo Pikkov: Cappuccino (animációs)
A zsüri díjai − Csáki László: Piknik (kísérleti); Igor Malakhov: A Destiny of Its Own
(dok); Matej Kladek: Korokodil (animációs); Jos Stelling: Waiting Room (fikciós);
Marc-Henri Wajnberg: Le Réveil (fikciós); Hajdu Szabolcs: Necropolis (fikciós);
Damien O’Donnell: Thirty Five Aside (fikciós)
A DUNA TV és az Intercom díja − Franco De Pena: The Future of an Illusion (dok)
Kritikusok díja − Nicholas Lyon: Hilda Humphrey (fikciós)
Győr város díja − Bill Morrison: The Film of Her (Porlepte dobozok)
(Megjelent a Jump Magazinban, 1998/2)

A PAPA MOZIJA HALOTT
Német kísérleti filmek
Időfolyam és váratlan időstop, fény-cselek, optikák, prizmák, tükrök, szűrők, feketefehér-szürke zsongás, térkeringő-káosz, vágás-asszociációk, rész és egész, kezdet és
vég, közelítések és távolodások, premier plán. Tisztelgés a nagy előd, a Mester előtt.
Szergej Eisenstein idén lenne 100 éves. Éppen a felét érte meg. A halála előtti években, ágyhoz kötötten az eltűnt idő nyomába eredt (pedig „utálta” Proustot!)
„…Az életemet kutyafuttában éltem, anélkül, hogy körülnéztem volna, egyik vonatról a másikra szálltam át, alighogy megérkeztem, máris indultam! Szüntelenül a
másodpercmutatóra szegeztem a szemem. Hogy eljussak valahova. Hogy máshonnan ne késsek el. Mintha vonatablakból nézném, elsuhannak mellettem a gyermekkor töredékei, az ifjúkor foszlányai, a felnőttkor darabkái. Élénk, tarka, kavargó,
sokszínű évek…” Riga, Pétervár, Novgorod, Párizs, Hollywood, Mexikóváros,
Alma-Ata. Színházak. Múzeumok. Könyvek. Filmek. Emberek… Sajátos eisensteini montázstechnikával leélt élet, irodalmi forgatókönyv. A rakparton a népharag
robbanásig feszíti a fedélzeten gyülekező matrózok hangulatát, és „a világ első színes filmjében” felkúszik a vörös zászló a Patyomkin páncélos árbócára!
Oleg Kovalov, a műkritikusból lett filmrendező, aki a Halottak szigete című filmjéért egy ízben zsűri különdíjat kapott a Mediawave-en, Eisenstein emlékiratainak első
filmes változatában megpróbálta az életút és a nagy történelmi változások eseményeit
a mester zseniális filmsnittjeivel lefedni.
A korszellem és a művészi hatások érzékeltetésére az experimentális filmművészet
más nagyjainak (pl. Vertov, Buňuel, Chaplin…) filmes világából is merítkezett. 85
percen át hömpölygő képek, mozdulatok, fények és árnyékok végeláthatatlan folyamában úsztunk.
Különös módon, de nem véletlenül ugyanez a világ, a húszas-harmincas évek avantgárdjának továbbörökített darabjai szólítottak meg, amikor hirtelen elhatározással
beültem a 90-es évek német kísérleti filmjeit bemutató sorozat két darabjára. Klaus
Telscher (rendező, forgatókönyvíró, operatőr, vágó) La Reprise című filmjében olyan
épületet választott helyszínül, amely szorosan kapcsolódik az avantgárd történetéhez.
(reprise: 1. újrafelvétel, újrakezdés; 2. kijavítás, foltozás; 3. visszavétel, visszahódítás; 4. fellendülés, felújítás; 5. ismétlés, refrén; 6. átfestés). A földközi-tengeri Hyères
város hegyén 1924−33 között épült, Bauhaus stílusú épület, a Villa Noailles az avantgárd művészek − köztük sok szürrealista − megszokott találkozási helye volt a harmincas években. Man Ray 1928-ban itt készítette a Les Mystéres du Château du Dé
című filmjét, Buňuel pedig 1930-ban a „L’Age d’Or” forgatókönyvét. Az épület nem
csupán díszlet, keret és háttér a filmben szereplők számára, hanem a film szándékainak valóságos tárgya. Mozgás, fény- és árnyékhatások előállítására alkalmas szerkezetként, falaival, síkjaival, felületeivel és textúráival kijelöli azt a teret, amelyben
a rendező rekonstruálja az avantgárd történetét. Szekvenciákat és szövegeket idéz
Man Ray filmjéből, hangokat és hangeffekteket Godard Le Mépriséből és az építész, díszlettervező, Rob Mallet-Stevens gondolataiból.
A talált képsorok és narratív elbeszélések kombinációjával készült experimentális
dokumentumfilmben egy fényképész (maga a film fotósa) elindul, hogy felfedje az
1970 óta üresen álló, kissé romos ház rejtett titkait. Találkozik két nővel, körülöttük

326

327

forog aztán a történet. A film a formai szigor ellenére nagyon személyes: szerelemés szeretetrezdülések, valamint az elutasítás, elidegenedés képsorai váltják egymást.
Mindez a mediterrán tenger különleges fényviszonyai között. A film 1995-ben elnyerte a német filmkritikusok díját.
Az experimentális filmkészítés technikai bravúrjaival és sok-sok utómunkálattal készült a német Christoph Janetzko Sisom című filmje. A buddhista szerzetesek tradicionális mindennapjairól forgatott anyagot a rendező digitalizálta, előhívta, dramatizálta, és végül képkockánként újra filmre exponálta. A többszörösen egymásra másolt snittekből, festményszerű jelenetekből, szekvenciális ismétlésekből építkező, a
kolostorban élő szent emberek világát absztraháló film, a képzőművészeti lehetőségekre éppúgy épített, mint a zeneiekre. Sűrű, tömött mű született, komplex hangmontázzsal. Az ősi hangokat Makin Fung Bing Fai zeneszerző absztrahálta lármává,
zajjá. A sisom thai szó, amely a buddhista szerzetesek ruhájának narancssárga színét jelenti Thailandon. Az egyszemélyben rendező-operatőr-vágó Janetzko egyben
tér-idő manipulátor, több síkon valósította meg munkáját: hiszen filmjébe észrevétlenül belemontázsozta a nézők tudatalattiját is. Mire felocsúdhattunk volna, a vetítővászon, mintha egy filmakvárium fala lenne, mögénk került, és az igazi szereplőkkel egybegabalyodva, valamennyien film-kép-hang medencében úszhattunk, egy
rövid időre talán az örökkévalóságban. Az ősi tradíciókban-hitéletben-hangokbannarancsban hömpölygő filmremek szó szerint uralta a mentális teret, rám legalábbis
ilyen hatást gyakorolt, bármikor kész vagyok újra megúszni.
A címben szereplő idézet 1962-ben, a Obenhaseni kiáltványban hangzott el, amikor
a fiatal német filmkészítők első ízben követeltek közpénzekből támogatást kísérleti
produkciók számára.
(Jump Magazin, 1998/2)

A HALÁL NEM LÉTEZIK,
MERT ELJÖN A FÉNY
A Föld sötét oldala
Amíg a kísérleti filmesek a kamerán innen és túl a mindenkori technikai változásokra reagálva − ami érinti a kamerahasználatot, a nyersanyagválasztást, az előhívást,
a vágást… −, meg-megújuló erővel fejtik fel a képszövetek textúráit, amelyeket korunkban behálóznak a digitális interaktív médiumok, addig a dokumentumfilmek
rögzítői a társadalmi, politikai történések, a valóság szöveteinek felfejtésén munkálkodnak, és csak az élet (vagy a cenzúra) jelöli ki határaikat.
Esetünkben a kelet-zairi dzsungel mélyében.
A Kisangani Diary Hubert Sauper és Várkonyi Zsuzsanna francia dokumentumfilmje menekülő emberekről készült 1997 márciusában, a Kongó folyó bal partján,
az Egyenlítőtől öt kilométerre. Amikor a filmet látjuk, ezek az emberek már nem
élnek. Háború van Zairében: születőben az új, demokratikus Kongó. Sokfélét beszélnek, de senki nem tudja, mi is történt, történik valójában. Egy ENSZ által útnak
indított, rozsdás tehervonaton menekültügyi szakértők, önkéntes vöröskeresztesek,
francia tévériporterek és a film készítői behatolnak a Közép-Európa-nagyságú dzsungelbe. „Eltűnt emberek” − mintegy félmillió Ruandából származó hutu menekült
után kutatnak.
Pre scriptum. 1994. áprilisában, Ruandában szélsőjobboldali hutuk végrehajtottak
egy merényletet saját miniszterelnökük ellen, lelőtték a repülőgépét, és az egészet politikai ellenfeleikre, a tuszikra fogták. A hónapok óta előkészített, szennyes népirtási
terv részeként több mint félmillió tuszit, mérsékelt hutut és tuát öltek meg néhány hét
alatt. Az ENSZ és az EU segítségével ugyanazon év júniusában hazatért ugandai
száműzetéséből a Ruandai Hazafias Front, és átvette a hatalmat. A bosszúállás iszonyatos mértéket öltött. Mindegy, hogy civil vagy katona, gyerek vagy felnőtt, öreg
vagy fiatal, minden hutu potenciális gyilkos, írmagjuk se maradjon!
Több millió hutu menekült el a szomszédos Zairéba és Tanzániába. Ám hamarosan
Gomába − a világ valaha létezett legnagyobb menekülttáborába − is behatolt a háború, rengetegen elpusztultak. Éhen, szomjan, járványban vagy fegyver által. 1995ben aztán a hutuk lehetőséget kaptak a hazatérésre. Tévékamerák követték útjukat
Ruandáig, és Baril Maurice tábornok, az ENSZ katonai specialistája büszkén jelentette ki, hogy nincs több menekült Zairéban. Ez azonban nem volt igaz. Az egyenlítői őserdőbe menekült „elfeledett emberek”, illetve azon kevesek, akik közülük
életben maradtak, két évvel később és ezer mérfölddel nyugatabbra tűntek fel.
1997-ben néhány nappal húsvét előtt „fedezte fel” őket újra az ENSZ. Megkezdte
szokásos tűzoltó munkáját, felállított három menekülttábort, megszervezte az élelmiszerszállítmányok fogadását, és összegyűjtötte először az élőket, majd a holtakat.
Snitt. A tehervonat zakatolását követve mintegy negyvenezer „eltűnt” menekült támolyog ki a dzsungelből. A segítségre, védelemre szoruló emberek utolsó erejüket
összeszedve a hazájukat követelik. „Ruandaaaa… Vigyetek el innen bennünket”.
Megígérik nekik, talán akarják is, de mindebből nem lesz semmi. Közbelép a halál
gépezete.
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Ubundu − menekülttábor, Nagypéntek. Az út mentén mindenütt tetemek. A múlt
éjjel harcok voltak a tábor közelében, senki nem tudja, kik lövöldöztek. Elfogyott a
gyógyszer, az élelem és a tej. A túlélők látványa leírhatatlan. Csontsovány férfiak,
nők és gyerekek, néha megmozdulnak, négykézláb mászva, reménytelenül keresnek valamit, majd ismét magukba zuhannak, talán örökre. Mint Boszniában, mint
Auschwitzban. „A halál nem létezik, mert eljött a fény” − Zsuzsanna énekel a végítéletre váró gyermekeknek… és a megkínzott arcokon felfénylik egy-egy bágyadt
mosoly. Örökre belevésődtek szemem retinájába ezek a mosolyok.
Kisangani. Április 1. Iljusin típusú repülőgép érkezik Tanzániából, fedélzetén 35
tonna keksz, amerikai borsó, takarók, sátrak. De „logisztikai” okok miatt egyelőre
csak a kirakodás történik meg. Ahhoz, hogy az életben maradás legszükségesebb
feltételei eljuthassanak a táborokba, engedélyt kell kérni a katonáktól, akik éppen
azon munkálkodnak, hogy végleg megszüntessék a menekültkérdést.
Kasese-i tábor. Április 15. Mintavétel. Népesség 55 000 fő. A mai nap halálozási
száma 127. Élelemellátmány 16 tonna. Tej nincs, gyógyszer nincs, terjed a malária.
Az UNICEF 2500 elhagyott, árván maradt gyermeket gyűjt össze. Szüleik éhen haltak, eltűntek vagy katonai támadások áldozatai lettek.
Az ENSZ menekültügyi bizottsága előkészíti az emberek légi úton történő hazaszállítását, de a rossz szervezés miatt az indulás késik. Végül 22 ezer ember megérkezik Kigaliba, a ruandai fővárosba.
A többieket egy hónappal később kiirtják a Kongói Demokratikus Felszabadító Erők
(AFDL) ünnepelt katonái. Egy hivatalos ENSZ-jelentés szerint 200 000 „eltűnt” menekültet mészároltak le az új államelnök, Laurent-Désiré Kabila parancsára. Kabila
minden felelősséget elhárít.
A világsajtó néma marad, miközben a fogyasztói társadalmak zavartalanul üzemelnek. A dokumentumfilm képsorai irreálisnak tűnő történéseket tárnak elénk. Vagy
talán ez a realitás, és amiben élünk, nem is létezik? Mert mi kell ahhoz, hogy megforduljanak a világok, hogy felcserélődjenek a szerepek, hisz az emberiség teste
beteg, haldoklik, és a métely egyre tovább terjed − nyüszít bennem a kétségbeesés,
a tehetetlenség és a fájdalom… − Majd megnyugszom, és egy kicsit, legalább egy
kicsikét velük együtt halok.
(Jump Magazin, 1998/2)

AZ ELTŰNT HUTUK NYOMÁBAN
Beszélgetés Hubert Sauperrel és Várkonyi Zsuzsannával
a Kisangani Diary alkotóival
Dárdai Zsuzsa ― Hogyan tűnhet el az ENSZ tudta nélkül félmillió hutu menekült?
Hubert Sauper ― Szerintem az ENSZ tudott ezekről az emberekről, a kérdés az,
miért nyilvánította őket eltűntek, és amikor megtalálta, miért olyan stratégiai pontokon állította fel a táborokat amelyek lehetőséget adtak arra, hogy a Kongói Demokratikus Felszabadító Erők egyetlen éjszaka alatt legyilkoljanak 80.000 menekültet, és valóban eltüntessék őket a föld színéről.
― Úgy gondolod az ENSZ közvetlenül felelős a népirtásért?
― Nincs direkt ENSZ-felelősség. Valamennyien felelősek vagyunk azért, ami Afrikában folyik. Az Egyesült Nemzetek Szervezetét ugyanis mi helyeztük hivatalba.
Az ENSZ ma teljesen amerikai befolyás alatt áll, ami elhibázott dolog. Talán Franciaország az egyetlen, aki szót emel ez ellen. Az új imperializmus, amelyet az amerikaiak indítanak napjainkban, elsősorban a harmadik világban funkcionál. Afrika
szabad préda. Országainak nagy részében még nincs ott a Coca-Cola és a McDonald's. A bizniszmeneknek most kell megtalálniuk azokat az afrikai politikai erőket,
amelyek hajlandók az együttműködésre. Laurent-Désiré Kabila amerikai vezetés
szerint működik – diktátor, aki demokratának nevezi magát. Közben hadserege halomra gyilkolja az embereket. Az ENSZ pedig megelégszik a tűzoltómunka elvégzésével.
― Markáns baloldali kritika…
― Nyilván balra vagyok, de semmilyen politikai pártot nem fogadok el. Én a művészettel harcolok. Zsuzsanna énekelt a táborokban a gyerekeknek öt nappal a haláluk előtt, és ők mosolyogtak − nagyon szomorúan, de felszabadultak egy kicsit…
Aztán meghaltak. Nem találta meg őket az UNICEF. Jön a Nagy Anya, az ENSZ,
hozza a tejet, de mi van addig, amíg nem érkezik meg? Tartani kellene valahogy a
reményt, ezt minden humanitárius szervezet elfelejti, csak a közvetlen fizikai szükségletekre gondolnak, a lelkiekre nem. Lehetne küldeni a tej mellé néhányszáz walkmant és Mozartot például. De a menekülteket masszaként kezelik, alaktalan halmazként dobálódik ide-oda 50−80−100 ezer ember, elfelejtve, hogy mindegyik egyedi
példány, megismételhetetlen csoda.
― Még most is többszázezer menekült van Kongóban. Nem értem miért nem lehet
őket repülőgépek tucatjával, egyik napról a másikra kihozni onnan?
― Igen, ez reális menekülési lehetőség lenne, de politikai döntést kell hozzá. A politikus azonban azt gondolja, miért engedjek be az országomba százezer hutut?
Mit hoz nekem ez a választáson? A francia kormány azzal manipulál, hogy az idegenek fölzabálják a franciák pénzét, az afrikaiak nem kapnak tartózkodási engedélyt,
beutazási vízumot, hiába küzdenek ez ellen a művészek, a felvilágosult emberek −
a társadalom többsége mégiscsak utálja az idegeneket.
― Ez most általános hangulat Európában…
― …, mert a politika ezzel manipulál. De én választom ezt a politikát, amikor
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elmegyek szavazni, és azért szavazok erre a politikára, mert a fogyasztói társadalom komfortját ígéri nekem, gazdagságot, jólétet… Amikor már milliomodszor látom
a tévében, hogy mi történik Afrikában, azt mondom, engem nem érdekel az afrikai
nyomor, mit tudok én ez ellen tenni, semmit, a hazámban munkanélküliség van az
idegenek miatt, pucoljanak el innen. És a választópolgár az idegenek ellen fog szavazni. Ezért aztán hiába gondolják sokan, mint te is, hogy kimenekítenék azokat a
szegény embereket az őserdőből, van rá energiájuk intelligenciájuk, végül mégis azt
a politikát szolgálják, aki dönt a repülőgépek sorsa felől.

modik magának? Semmit nem tud arról, mi történik Afrikában és a világban, nem is
érdekli… Mi közöm lehet ehhez az emberhez? Ezentúl megnézem, kivel iszom meg
egy korsó sört. Amikor fiatal voltam, úgy éreztem, jöhet bárki. Mostantól jobban
válogatok.
― Dieu?
Hubert Sauper ― Győr?
― Nem, Dieu, Isten…

― A holttestek hegyei és az élőhalottak látványa óhatatlanul eszembe juttatja a koncentrációs táborok nem is olyan távoli iszonyatát.

Hubert Sauper ― Ha valóban létezik, akkor biztosan becsukta a szemét…

Várkonyi Zsuzsanna ― Amikor először bemutatták a filmet Ausztriában, Hubert
kapott egy nagyon durva kritikát az egyik újságírónőtől: hogyan merészel analógiát
vonni az afrikai menekülttáborok és a Holokauszt között? Hogy merészel az a szőke
nő jiddis dalokat énekelni Afrikában, és már megint a vonat, amit a koncentrációs táborokban annyit láttunk, ezzel a témával tilos visszaélni különösen akkor, ha a filmben szereplő hutuk nem áldozatok hanem tömeggyilkosok.

Várkonyi Zsuzsanna ― Az Isten hogyan csukhatja be a szemét, ha az ördög táncol?
Amikor a koncentrációs táborban egy fasiszta az egyik zsidóra lőtt, és azt ordította
a fülébe: most mutasd meg, hol van a te Istened, a mellette álló így válaszolt: − Itt
fekszik előtted. Hogy ezek végítéletek lennének, abban nem hiszek, én elsősorban
az emberi felelősségben hiszek, és sajnos úgy látom, hogy az emberi gonoszság el
tudja pusztítani az Istent az emberben.

Ettől azért az ember szája tátva marad, hiszen a hutu menekültek civil emberek,
ugyanolyan ártatlanok, mint amilyen ártatlanok voltak a zsidók, amikor deportálták
őket, és akikre akkoriban kígyót-békát kiáltottak. Most ugyanúgy kígyót-békát kiáltanak afrikai emberekre, és ez könnyen megy… Afrika messze van.

(Jump Magazin, 1998/2, Mediawave ’98)

Hubert Sauper ― Volt olyan kritikus, aki szerint azért választottam ki azokat a képeket, amelyek a filmben szerepeltek, mert a Holokaustot akartam „megidézni”. Afrikában egyetlen másodpercig sem gondoltam Auschwitzra, de sajnos a helyzet
hasonló volt. Mint ahogy Boszniában is. Csak most kezdem érteni, hogy mindaz a
borzalom, amit a jelenben követnek el, a nagy Holocauszt mércével mérve semmiségnek tűnik. Időben annyira közel van ez a viszonyítási alap. Óriási közös erőfeszítés eredményeként, de ma már mindenki tudja, mi történt 50−60 évvel ezelőtt, de
nem tudják, nem is akarják tudni, mi történt tegnap, mi történik ma, vagy holnap
reggel. Ugyanaz a hazugság tapintható ki a jelenben, ami miatt a múltban több millió ártatlan embernek kellett meghalnia.
― A történtek után, hogyan változott meg a viszonyotok az élethez és a halálhoz,
hogyan érintette mindez az alkotói éneteket?
Várkonyi Zsuzsanna ― Színésznő vagyok, ezért a halállal az átélés szintjén mindig
is személyes kapcsolatom volt, de soha nem láttam közelről, és a saját halálom is
olyan messzinek tűnt, nem gondolkodtam rajta. Afrika után radikálisan megváltozott
az életem. Megértettem milyen törékenyek és gyengék vagyunk, hogy készen kell
állnunk egymást szolgálatára, hogy adni kell és elfogadni minden apró segítséget. A
jól akarok élni helyett ma felelősen akarok élni és a művészetben is ezt akarom kifejezni.
Hubert Sauper ― Odamentem Afrikába valamit felfedezni, mint egy gyerek, hogy
megértsem… talán, a felnőttek életét? Aztán beljebb és beljebb hatoltam, és túl meszszire jutottam el. Túl korán láttam borzalmas dolgokat. Nem tudom még hogyan,
mennyire változtam meg, de világossá vált, hogy a halál létezik, nagyon reálisan,
nagyon is fizikailag, és az, hogy teljesen beteg a társadalom amiben élünk. Sem a
szívnek, sem a testnek, sem a léleknek nem felel meg. Amióta visszajöttem, érzékenyebben reagálok a fogyasztói magatartásra. Egy ismerősöm új Mercedest vett −
miért van rá szüksége? Miért tölti azzal a napjait, hogy újabb és újabb kocsikat ál-
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MEDIAWAVE ’99
A kilencedik – The ninth
I. Keskeny út, széles út
Az idei Mediawave Fesztivál a Nagy Kisebbségvédő Háború idején rendben lezajlott Győrött. Központi témája a bűn és… a háború volt. (De hát mi a háború, ha nem
bűn? Lehet büntetés?)
„Auschwitz példája fekete Napként maga köré vonja, megvilágítja, elrendezi a történteket [Ám] a legfontosabb parancsolat a Ne ölj! Nincs jogos és nincs jogtalan
háború. Még önvédelmi háború sincs. Jézus értelmezésében nincs. Kívül és belül békére van szükségünk. Békére.” (Pilinszky) A „koncentrációs táborok univerzuma”
azonban fenyegető alapképlet ma is. Mihez kezdjünk hát ezzel a ténnyel?
Naponta vívjuk élethalálharcunkat a bűnnel. Ki-ki „erkölcsküszöbének” magassága,
illetve mélysége szerint hadakozik. Egyesek lelkiismeretfurdalástól szenvednek, másokat az ego látszatra minden (ön)számonkérés alól felment. A fájdalom érzése védi
a „szabad akaratot”? Luc Vandekeybus Nem minden jó egy mennonitanak amit a
világ tesz című filmjében a Mexikóban élő mennoniták (Menno Simon, holland anabaptista bevándorló által alapított vallási közösség) úgy próbálják kicselezni a kísértést, megoldani a hagyomány és a fejlődés, Isten és a világ, az akarat és a
kompromisszum dilemmáját, hogy visszautasítják a fogyasztói kultúrát, a technológia vívmányait: akkumulátorról mosnak, nem hallgatnak rádiót, nem néznek televíziót, csak beszéd útján és levélben kommunikálnak. Azután, ha mégis betör a
közösségbe a világ, szedik a sátorfájukat, és folytatják megváltást kereső útjukat, új,
szűz területen kétkezi munkával ismét felépítik házaikat, termővé teszik a rögös földeket, és közösségük még jobban összekovácsolódik.
A mennoniták szöges ellentéte a fesztivál „díszvendégeként” meghívott magyarosztrák szülőktől származó Heinz Sobota, A negatív ember − Sopsits Árpád portréfilmjének hőse − volt. Őt nem menekítette édesanyja városról-városra a világ
veszélyei elől. Nevelését fasiszta apja tartotta kezében, aki zsigerből átörökítette a
gyerekbe az emberiség teljes negatívitáskészletét: az egoizmust, a kapzsiságot, az önzést, a kéjvágyat, az erőszakot, a halált. Az eredmény: lázadás, brutalitás, gyilkosság, fiatalkorúak, majd pedig a felnőtt korúak börtöne, pszichiátriai végrehajtó
intézet, magánzárkarekord. Mígnem 20 évvel ezelőtt egy marseille-i börtönben megírta Kurvapecér című önvallomását, és ezzel beköltözött a polgári társadalomba, viszonyítási alapnak. Feladata, hogy leplezetlenül vállalja: életében nincs helye se
Istennek, se Embernek, se Szerelemnek, se Gyereknek, se Békének, se Igazságnak,
se Jóságnak, se Erkölcsnek, se Szánalomnak, se Ellágyulásnak, se Megbocsátásnak,
se Nyugalomnak. Csak a Görcsnek és az Erőszaknak, a Mocskos Győzelemnek és
a Kínos Menekülésnek, a Káosznak és a Világégésnek.

szak a börtönben, ha lehet, még koncentráltabban folyik tovább. A büntetőeljárási és
ítélkezési gyakorlat az igazi bűnözőt nem változtatja meg, még akkor sem, ha például 15 évet kap.
A büntetés ilyen módon nem éri el a célját. Ugyanakkor nem vehetjük el az elítélttől, az embertől a változás lehetőségét. Ez azonban csak komoly szenvedéssel jön
össze.
Akkor is ha a Buddhától örökölt nevelési technika vezet el hozzá.
India börtöneiben nem a büntetés, hanem a rehabilitáció a cél. A Vipassana című
börtönfilm olyan elítéltekről szól, akik gyökeres változáson mennek keresztül egy
2500 éves meditációs technika segítségével. A kurzus tíznapos hallgatással indul. A
rabok a lélegzetükre figyelve, a belső csönd világában indulnak felfedezőútra. A
csönd, a kommunikáció hídjaként elvezeti őket eredeti énjükhöz, ahhoz, amelyik
még nem szennyeződött be. Számukra ez a viszonyítási alap.
(Sobota a kinti világban éppúgy, mint a bentiben az ártatlanokat használta erre, rajtuk mérte le, hogy a romlottság milyen fokán áll.)
A csönd olyan, mint a tükör: nem vádol, nem kritizál, hanem segít meglátni a dolgokat olyannak, amilyenek azok valójában. Felszínre hozza az én eredeti békéjét,
harmonizálja és gyógyítja az összes egyensúlytalanságot. Ebben a feddhetetlen csöndes nyugalomban olyan érzések jönnek elő, mintha egy időtlen anyaméhben lennénk, ahol a megújulás, a struktúra újraalakulása elkezdődik, ahol a tiszta energiából
új mintázatok szövődnek.
Az ilyen gondolatok által új minőség költözik az ember életébe. Kötődés valami
tisztábbhoz, igazabbhoz. És ez megszüli a bűn irracionalitásának felismerését. Az
elítélt rájön arra, hogy rossz úton jár, hogy nemcsak másoknak tett rosszat, hanem
magának is, és bár szenved, érzi hogy van szabadulás, van remény − még akkor is,
ha örök életében a börtön lakója marad. „A bűn az nem lesz könnyebb, hiába hull a
könnyed”? (József Attila) − a többszörös gyilkosok arcán a szabadulás könnyei peregnek. „Ahol nagy szükség van, ott közel van a szabadító.” (Hölderlin)
Hányszor kell megbocsátani? Hetvenszer hétszer. Jézus tanítása és léte bizonyítja,
hogy a szeretet a legnagyobb hatalom.
A törvénynél is nagyobb.
(Jump Magazin, 1999/1−2)

Sartre szerint: A pokol a többiek.
Sobota szerint: A pokol itt van. Mindig idebent.
II. A keskeny út – széles út
A jogászi igazságszolgáltatás alapján frissen elítélt rab, cellájába érve a másodperc
töredéke alatt ki kell, hogy mutassa a „foga fehérjét”. − A Jézus szeret téged duma
itt körülbelül három percig elég, és akkor lecsap valaki − vallja Sobota. És az erő-
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TÚL A NATÚRÁN

TOTALIS SOLIS DEFECTIO

Dobra János felhőképei

Művészet, bolygóállás, napfogyatkozás

Az itt látható fényképek az elmúlt egy hónapban készültek: a rusztikus felhők a sötét
és világos ellentónusok között kavargó valóságdarabok, szinte teljesen eltakarják a
Napot. Mintegy előkészítői a mi Napunk körül ez utóbbi időben zajló eseményeknek, amelynek végkifejletét, a teljes napfogyatkozást, reményeim szerint együtt fogjuk megtapasztalni, átélni itt, Simontornyán.

Öt méter magasban, vasrudakból épített installáción fólia-fénymásolatok feszülnek.
Képi struktúrává egyneműsített alkimista illusztrációk, egymásra exponált fotók,
térképrészletek. Hátterük a „napfogyatkozás”, a „Tátikavár”, a völgy, a fák, Zalaszántótól északra.

Miközben mindannyian jól tudjuk, hogy a teljes napfogyatkozás csak a mi, emberi
relációnkban igaz, hogy a Napnak valójában most még nem fogy el a fénye, ellentétben a Holddal, amely holdfogyatkozáskor valóban elsötétül, mert nem süt rá Nap.
Ezért van az, hogy a holdfogyatkozás ugyanabban az időben, egyforma nagyságban
látható mindazokon a helyeken, ahol a Hold a látóhatár fölött van. A napfogyatkozás viszont csak azokon a helyeken, sávokban, amelyek a Hold árnyékútjába esnek.
Tehát a Nap a konstans, a Hold a változó. S bár a simontornyai események középpontjában is elsősorban a Nap áll, valósághelyesen mégiscsak Holdünnep van. HoldünnepNap.
Dobra János elsősorban nem fotós. Karmester, aki a Tomkins énekegyüttessel hetedhét országban csendíti fel a zeneirodalom gyöngyszemeit. Ezt a csapatmunkát
időnként felcseréli egy látszatra individuálisabb tevékenységgel, a fotografálással.
Azért mondom, hogy látszatra, mert véleményem szerint János vizuális tevékenysége
megfelel az akusztikainak. Ez esetben ugyanis a fényképezőgép a karmesterpálca.
Fényképezőgép és karmesterpálca tehát ugyanazon ember kezében hasonló eredményhez vezethet, lett légyen az a látás vagy a hallás területe.
Dobra János karmesterként főleg kortárs zeneszerzők előre megírt zenedarabjait,
míg fotográfusként az örök égi mester kozmikus improvizációit interpretálja, melyet a természet szövedékeire reflektáló, sajátos belső látásmóddal tár elénk. Igaz ez
az itt nem látható, a hullámzó víztükör fényrezgéseit rögzítő fotográfiáira éppúgy,
mint a fakorona belső szerkezetét feltérképező képeire, vagy az itt látható, a napkorong fénygyűrűje címmel is illethető fotósorozatára. De csak a játék kedvéért antropomorfizáltam, hiszen az absztrakció igényével alkotott Dobra, akusztikus szemeivel
túllát, vizuális füleivel pedig áthall a hagyományos értelemben vett natúrán.
Tegyük mi is hasonlóképpen szerda délben!
(Elhangzott a MoonsunDay / HoldünnepNap Fesztiválon, Simontornya, 1999.
augusztus 9−10−11.; Megjelent az Árnyékkötők co-media No 26. lapszámában.)

A képrétegek a Nap és a Hold kozmikus rétegződés-módosulásainak fény-viszonyváltozásait követik.
Az installáció a folyamatos el- és kitakarás, megsemmisülés és megmaradás egyidejű
jelenlétének „letapogatásával a képi hitelességre” fókuszál.
Az alkotók, Kecskés Péter és Nagy Géza a képi illúzió és a képi hazugság természetéről gyűjtenek újabb tapasztalatokat, miközben érzékelésünket, a képhez, élethez való viszonyunkat igyekeznek finomítani.
Vajon meddig kell „megsemmisíteni” a hamis képeket, hogy eljuthassunk a „valódiig”? Kecskés majd’ egy évtizede keresi a választ, amely mint máskor, most sem
csak elméleti síkon fogalmazódott meg benne.
A napfogyatkozás asztrológiai konstellációja, a rétegződés újabb elemeként látens
módon, de az alkotók szándéka szerint ugyancsak fontos része volt az eseménynek.
A négyzetes alakban záró bolygók „súlyos, átfutó kvadrátként” nagyon negatív előjelű történéseket sejttettek. „Csak azért nem lett ennek a napfogyatkozásnak asztrológiai szempontból végzetes következménye, mert jelen volt a Vénusz-Jupiter állás,
a jóakaratú bolygópáros pozitív sugárzása is” − világosit fel Kecskés Péter. „Ami persze azt is jelenti, hogy az emberek most sem tudtak megszabadulni az illúzióiktól,
továbbra is fennmaradt a látszatok és a manipulációk világa. De a mélyben kemény
és nagyon sötét erők dolgoznak, és ennek hatása már a művészetben is kitapintható”
− folytatja Péter. Mint mondja, a kilencvenes évek legvégére egyfajta rejtett, „démoni” megjelenítés a jellemző, és nem az MTV zenei kippjeire gondol, hanem a
képzőművészetben jelen levő destruktív alkotások erőteljes és szinte kizárólagos érvényesülésére.
Ma már túlhaladott az a művészetkritikai vélemény, miszerint a kilencvenes évek
művészetére a virtualitás a jellemző, vagyis, hogy nincsenek fogódzói − negatív fogódzói sem. A „démoni” világ elszabadulása kapcsolatban van a napfogyatkozáson
előálló konstelláció negatív részével. Ami most elfojtódott, az az asztrológia szerint
2000 májusában biztosan a felszínre tör. „És nagyon kevés ember van, akár a művészetben is − véli Kecskés Péter −, aki erre felkészült módon tud válaszolni.”
Egy azonban biztos: a Vénusz-Jupiter páros „pozitív állása” miatt, mi már most részesei lehettünk − a teljes napfogyatkozás kozmikus élményén túl − az ember konstruktív cselekvési lehetősége mellett voksoló képzőművészeti eseménynek.
Tátikavár 1999. augusztus 11.
(Megjelent az Árnyékkötők No 26. MoonsunDay tematikus számában, 1999.)
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FOTÓSZUPREMATIZMUS

Fényírók Fesztiválja – Another Connection
Mediawave 2002

Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ

A Shelter/Menedék című kisjátékfilm a kritikusok díját nyerte el. Rendezője David
Kost, Los Angelesből érkezett a Mediawave-re.
Dárdai Zsuzsa ― A Menedék szerkezeti felépítése hamisítatlan amerikai szisztémát
követ: bérgyilkos, maffia, szerelem, menekülés, lövöldözés… Ennek ellenére a csapdákat szép sorjában kikerülted.
David Kost ― Játék a műfajjal, ez volt a célom: a zsáner típusú mozit személyessé
tenni, a műfajon belül minőséget alkotni, mint ahogy az sikerült Jonathan Demmenek a Bárányok hallgatnak című filmben.
― Ellentétben a klasszikus vonallal, amelyben jól megkülönböztetett aktivitásként a
filmnek külön rendezője van, operatőre, forgatókönyvírója, vágója és színészei, egyre
több alkotó követi azt a gyakorlatot, amit te is: az operatőri munkát kivéve valamennyi feladatot magad látod el.
― A Graduate Film Department, New York-i egyetemen, ahol l994-ben végeztem,
a filmes műfaj egészét tanítják, bár nem várják el, hogy az összes területen profik legyünk. Egy rendezőnek tudnia kell mik a színészi szabályok; hogyan lehet a vágást
a legjobban megoldani; milyen a jó forgatókönyv… A negyedik év végén egy teljes
film elkészítését kell produkálnunk. A Kaliforniában működő másik híres filmegyetem, az UCC, a hollywoodi stúdiós szisztéma szerint külön-külön tanítja a filmes
szakmákat. A nyolc végzősből, talán ha egy készít egész filmet, a többiek egy-egy
részterületért felelősek: a hangért a rendezésért, a vágásért, az operatőri munkáért…

Amikor 1986-ban Moszkvában, a Puskin Múzeumban, az első Malevics retrospektív kiállításon szemtől-szembe találtam magam a FEKETE NÉGYZETTEL, földbe
gyökerezett a lábam.
A mű tömény kisugárzása letaglózott. A megfejthetetlen végtelenre nyíló fekete
„ajtó”, millió tudós elme és művészi önmegvalósító erőfeszítését teszi semmissé. A
végső titok a teremtőé/alkotóé marad. Megható, hogy a művészek ennek ellenére
újra és újra nekifeszülnek ennek a zárnak, és csodálatos elkötelezettséggel próbálják kinyitni, megérinteni, felmutatni és hozzáférhetővé tenni a megfejthetetlent.
Erre a lehetetlen küldetésre vállalkoztak a Fotószuprematisták című kiállítás alkotói,
Robitz Anikó, Minyó Szert Károly és Szombathy Bálint is.
Vajon sikerült-e nekik?
Keressük együtt a választ 2014. február 5-én, szerdán, 18 órakor a Capa Központban!
(Előadás és tárlatvezetés Dárdai Zsuzsával)

― Úgy tűnik, a New Yorki egyetem a független filmes irányvonalat követi, míg a kaliforniai Hollywoodra készít fel. Téged kik tanítottak?
― A mindennapokban kevésbé híres, jó rendező, de óraadóként Martin Scorsese,
Joel Coen, Jim Jarmusch, Chris Columbus, Spike Lee, Ang Lee, Susan Seidelman,
Alan Alda, a színészek közül Al Pacino, Gene Hackman, Cleant Eastwood…
― Véleményed szerint létezik még független film?
― Való igaz, a független filmesek nagy része is Hollywoodban köt ki, és ma már nagyon gyakran előfordul, hogy a független filmben ugyanaz a sztár mint a hollywoodiban, mert a független filmes is akkor kap pénzt, ha vannak nagy nevek a szereposztásban, kicsiben megy ugyanaz. Egyre kevesebben vállalják no basic filmek készítését, amelyeknek nincs bevétele, bemutatják néhány filmfesztiválon, esetleg díjat
is nyer, aztán kész. A független filmesek egy része megunja ezt a szegénységet, és
elkezd mondjuk a Walt Desney Companynak dolgoni.
― És Te?
― Nagyon jó lenne olyan filmeket csinálni, amit a pattogatott kukoricaevők éppúgy
élveznek, mint a vájtszeműek… Nem célom csak a kiválasztottaknak dolgozni.
(Első közlés)
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MŰVÉSZI ELEKTROGRAFIKÁK / Joseph Kadar
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MŰVÉSZI ELEKTROGRAFIKÁK
Joseph Kadar
Rank−Xerox, Toshiba, Minolta, Canon, Panasonic… Közismert − fénymásológépeket is gyártó − cégnevek.
Ki gondolná, hogy a mindennapi életben okmányok, ábrák, műszaki rajzok, fotók
másolására, sokszorosítására használt elektromos berendezések az alkotó ember kezében műalkotások, elektrografikák létrehozására alkalmas eszközzé válnak? Kinek
jut eszébe, hogy művészi ambíciói kifejezésében e lehetőséggel éljen…? Mind a mai
napig igen keveseknek.
Ezen jeles kivételek egyike a Párizsban élő magyar képzőművész, Joseph Kadar,
akinek művészi elektrografikáiból retrospektív kiállítás nyílt Győrött, a Xantus János
Múzeum Képtárában. Magyarországon először látható ilyen nagyszabású − mintegy
nyolcvan színes és fekete-fehér képből álló −, a műfaj létjogosultságát méltón reprezentáló kiállítás.
Az alkotó − életrajz helyett − így ír katalógusában: „Érzésem szerint kétszer születtem. Először Debrecenben 1936-ban. Harminchárom éves koromig − mint Krisztus
a helytartók által adagolt szenvedésekkel − éltem ott. Párizsban születtem újjá 1969ben. Itt szívtam be először mélyen az alkotói élethez alapvetően szükséges levegőt…
Átalakultam figuratív szemléletű magyar festőből kísérletező, gondolkodó elméletek és teóriák, elektrotechnikák felé vonzódó művésszé…”
Joseph Kadar huszonegy év után tért haza. Látogatását nemcsak egyéni kiállítás indokolta. Nemzetközi modern grafikai múzeum létrehozásáról tárgyalt Debrecenben,
elektrografikai múzeum alapításának lehetőségét kutatta Győrött, és nemzetközi
elektrografikai kiállítás szervezésébe kezdett…, és alig tíz nap elteltével visszatért
Párizsba. Ahol kiadja és szerkeszti − az Európában e témában először megjelent −
„Revue d’art 90” című, művészi elektrografikákat publikáló folyóiratot (amelynek
testvérlapja a Magyarországon megjelenő Árnyékkötők), szervezi a „Groupe ’90”
nemzetközi művészcsoportot, kapcsolatot tart a művészekkel, a múzeumokkal, kiállításokat szervez, könyveket, albumokat jelentet meg…, s mindezek mellett alkotói munkára is marad ideje…
A győri kiállítás Szombathely és Debrecen után hamarosan Budapestre érkezik.
(Kurír, 1990. július 25.)
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EKRÁNSZEM
Copy art, avagy art-e a copy?
A közönség nem ismeri, a kritika nem akarja megismerni, a galériák lebecsülik, az
intézmények mellőzik. Átok ül a copy-arton, vagy talán (mű)faji előítélet áldozata?
Pedig nem nehéz szóba elegyedni egy fénymásológéppel. Próbáld ki, szólíts meg
egyet, meglátod készségesen válaszol − javasolja Daniel Cabanis francia művész. A
beszélgetés folyhat fekete-fehérben vagy színesben − bár a szín sem óv meg a közhelyektől −, a pillanat ihletettségétől függően. De el is akadhat. Sebaj, ez csak egy
masinával folytatott kocsmai beszélgetés, gépi eszmecsere, pletykálkodás. A lényeg
az, hogy van kihez szólni…{1}
A számítástechnika és a robotika olyan gépeket próbál létrehozni, amelyek emberi
tulajdonságokkal rendelkeznek. Önmagunk vagyunk a minta, a gépbe táplált hasonmás.{2} Ezek a törekvések a kezdeti nehézségek és banalitások után meglepő
módon előrehaladtak, bár érzésem szerint az embernek a természettel azonos szellemi és fizikai reprodukálása az emberiség meghasonlása és a Teremtő trónfosztása
lenne. Próbálkozásaink tehát a végtelenbe tendálnak, de sohasem érhetik el azt.
Talán az egyetlen megnyugtató gép Tinguely önpusztító masinája?
Miután a hagyományos művészetek számára fennmaradt minden alapvetően különböző utat már bejártak, az új kifejezési formákat kereső művészeknek nem maradt
más, mint a korunk technológiáiból adódó lehetőségek kipróbálása. A holográfia, a
copy-art, a videó-művészet, a computer-művészet feltörendő új kutatási területekként
kínálták magukat. A művészek és az üzleti világ megtermékenyítő keresztmetszetéből a legkönnyebb hozzáférhetőség miatt úgy virágzott ki a copy-art − mára már térségünkben is −, mint ahogy a reneszánsz a keleti és nyugati kultúrák kereszteződéséből.

negatív töltésű papírlap gördül, s annyi festékanyagot vonz magához, amennyit a
szelénezett lap felszabadít. A festékanyagot a gép egy külön szerkezete papírlapra
égeti. Ezzel az eljárással gyakorlatilag mindenféle hordozóra rávasalható a kívánt
kép − papírra, hőálló műanyagra, még fára is.
A színes fénymásolat a médiumon belül eddig ismeretlen művészi kvalitásokat eredményezett. A színes gép jóval nagyobb méretű a hagyományosnál. Működtetése csak
a berendezés és a festékanyagok adott hőmérsékletre való felmelegítése után kezdhető meg. A gép bonyolult analizátorral végzi a színválasztást, és keveri ki az elektrosztatikusan, száraz úton vegyülő alapszínekből a megfelelő tónusokat. A színmodulátorral a színek/tónusok lényegesen befolyásolhatók. A gép finom mikro-domborműként viszi rá a festékanyagot a papírra.
A fénymásolók első színes nemzedéke a Xerox 6500 Color Copier, Kodak Ektaprint
150 Copier, Velobind Binder stb… a hetvenes évek közepén jelent meg. Az új készülékek már nemcsak sík felületet tudtak másolni, hűen adták vissza a háromdimenziós tárgyak képmását is. Azóta minden magára valamit adó kommunikációs
cég kifejlesztette saját gépváltozatát a számítógépre, videóra, műholdra kapcsolható
színes fénymásolótól a Canon típusú Bubble-jet óriásmásolóig. Figyelemre méltó a
Bubble-jet elektronikus szeme, letapogatója, az olvasóegység. A leolvasás fényérzékeny elektronikus és szilíciumos cellákkal történik. A gép üvegére helyezett anyagot megvilágítja a fényforrás. A visszavert fényt elemzi az olvasóegység, az adatokat
memorizálja, a kapott fény a mennyiségnek megfelelő áramot gerjeszt, a memorizált
információk a nyomtatóegységbe jutnak. Tintafröccsös másolásról lévén szó: minél
több áram generálódik, annál több hő keletkezik, s annál nagyobb fröccs indukálódik.{3}
Ez a fénygép térben és időben mozog, portrékészítéskor − saját idejét mérő eszköz.
A gép, a fény, a mozgás, a kép, a papír egymástól el nem választható elemek − együttesen képezik a fotokopikus idő egységét. A fény a múló idő vizualitása, a másolat
az emlékezete.

Technikatörténet

Art-e a copy?

Az alapjául szolgáló gépet Chester F. Carlson amerikai fizikus fedezete föl, de az
elektroradiografika gyökerei még messzebbre nyúlnak. Röntgensugarakat képkészítésre először 1890-ben használt Arthur W. Goodspeed, az University of Pennsylvania fiziológia professzora: fényérzékeny felületre néhány pénzérme képét vitte
fel. Öt évvel később Wilhelm Roentgen felfedezte a röntgensugár azon tulajdonságát, hogy képes áthatolni a felületeken. 1905-ben Augusto Righi, olasz fizikus egy
porral borított ebonitlapra készítette el kezének képmását, ionizált sugár segítségével.

A veréb is madár, ugye ezt senki sem vonja kétségbe? Íly módon azt sem, hogy a verébfióka is az, annak ellenére, hogy még nem tudja a szárnyát repülésre emelni. A
művésztársadalom mostohagyereke/verébfiókája az elektrografika, melyet sajnálatos módon szinte kialakulásának pillanatában halálra ítélték szerte a világban. Pedig
a copy-art már nem pelyhedző fióka, hanem madár, amely magabiztos szárnycsapásokkal hasítja a levegőt.

Ilyen előzmények után az első aktív fénymásoló-nemzedék, a RANK XEROX 914
több mint harminc éve jelent meg a piacon − később a márkanév eszköznévvé lépett
elő. Az első gépek csak fekete-fehér másolatokat készítettek, például a Minolta EP
310 a szürke tíz árnyalatát tudta visszaadni.
A ma „xeroxa” elektrosztatikus alapon, folyékony vegyszerek nélkül, szárazon dolgozik. Hogyan? A képzőművészeti kompozíció, mint fény-nyersanyag, valamilyen
félvezetővel (pl. szelénnel) bevont fémlapra vetítődik egy bonyolult optikán át. A
megvilágítás ideje alatt egymást vonzó vagy taszító elemekből összeálló elektrosztatikus kép születik. Ha a pozitív lemezre negatív töltésű festékanyag − toner (szénpor) − kerül, az csak az elektromosan vonzó felületeken marad meg. A lemezre
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A copy-artosok nem csinálnak mást, mint eltérítik − Gépeltérítés/Képeltérítés volt a
Magyar Műhely találkozó hívószava (Szombathelyi Képtár, 1991) − az elektrosztatikus elv szerint működő fénymásolót eredeti, irodai célokat kiszolgáló funkciójától.
Az azonos másolatok készítése helyett tehát az egyedi műalkotások létrehozása a
cél, így lett a copy-art a fénymásolás antitézise. Ennek bizonyítására vegyük a legkezdetlegesebb példát: egy testrészlet, a tenyér közvetlen fénymásolat-kontaktja sem
másolat, hiszen a modell és annak lenyomata külön-külön a maga sajátos anyagát,
színét és dimenzióját tartalmazza. Vagyis az alkotás körülményei között, a fénymásolás nem másolás.{4}
Bármily különösen hangzik, a copy-művészek „másolás útján hoznak létre eredetit” (Beke László). A jelenkor ortodox grafikusai csökönyösen ragaszkodnak az „eredeti” grafikáknak már a „reprodukciós” grafikáktól való megkülönböztetéséhez is.
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Érthetetlen ez a 19. századból eredő felosztás, amely a „kézműves” (rézkarc, aquatinta, hidegtű) és a fotomechanikus vagy fotokémiai jellegű (pl. szerigrafia) grafika
elkülönítéséről szól. Hogyan vélekedhetnek akkor a számítógépes grafikáról, a holográfiáról, s értekezésem fő tárgyáról, a xerográfiáról! Pedig az USA-ból induló
művészeti ág elismerését külföldön már a 1980-as esztendő meghozta, amikor New
Yorkban a George Eastman Házban alapított Nemzetközi Fotómúzeum retrospektív
copy-art kiállítást rendezett, amelynek nyomán a párizsi Pompidou és a San Franciscó-i La Mamelle művészeti intézet is sort kerített hasonló kiállításokra.{5}
Azóta a copy art/elektrografika/elektrográfia/xeroxart/elektro-image − a névmeghatározás még ma sem egyértelmű − él és virágzik. Legalábbis a világ nyugati felében.
Erre mifelénk azonban továbbra is vívja szakmai körökben xeroxjogi harcát.
A magyarországi xerográfiák legkorábbi darabjai a ‘70-es évek végén, ‘80-as évek
elején datálódtak − Szentjóby Tamás, Galántai Gyögy, Forgách Péter, a Xertox Csoport és Halbauer Ede mukásságához kötődően. Mégis, csak a ‘91-es Miskolci Országos Grafikai Biennálén szerepelhetett először xerox-alkotás, mint „sokszorosító
eljárás”, ami ugye eleve tévedés. Nemzetközi megméretésére térségünkben, első
ízben a Győri Grafikai Biennálén kerülhetett sor, ugyancsak ‘91-ben − N. Mészáros
Júlia művészettörténész, a Biennále szervező-rendezője művészeti nyitottságának
köszönhetően −, amely elfogadta a copy-artot autentikus grafikai ágként.
Jelentős változást hozott a copy-art hazai fejlődésében, és legalább a „periférián”
való megtűrésében az 1989-ben startoló Árnyékkötők electrographic art később comedia nonprofit művészeti folyóirat. Az egy évben legalább három alkalommal, 300
példányban, fénymásológépen készülő nemzetközi periodika, kezdetben a copy-art
és határterületei /computer, fax, videó/, majd kibővülve az interaktív művészet, a
kommunikációs-, és elektronikus hálózatok (co-media) művészeti fórumaként jelenik meg. Átjárási lehetőséget biztosít a hazai és a térség illetve a nagyvilág művészei, művészeti fórumai, társfolyóiratok és intézmények között. Így például kapcsolatot tart a New Yorkban működő ISCA = The Intenational Society of Copier Artist
− a fénymásolóművészek nemzetközi társaságával, és negyedévente megjelenő The
ISCA Quoterlyvel, amely 45 egyéni elektrografikát tartalmazó 200 példányos periodika; a Kanadában található Centre Copy Art Montreallal, amelyet Jacques Charbonneau és Philippe Boissonnet alapítottak 1982-ben; a Franciaországban, Dijonban
kiadott Média Novával, Jean Mathiaut időszakos kiadványával; a Párizsban székelő
Art Reseaux csoporttal, Karen O’Rourke vezetésével; a csak copy-művészeket kiállító Galerie Toner-rel (Párizs); a Spanyolországban, Cuencaban működő Museo
Internacional De Elecrográfiával, a világ egyik legnagyobb elektrografikai műhelyével; Klaus Urbonssal a Museum für Fotokopie, Mülheim an der Ruhr vezetőjével, aki a copy art műfajában számos kötet szerzője; a Tokióban működő ICC −
Interkommunikációs Centrum − kulturális központtal, amelynek célja az elektronikus komunikációval kapcsolatos technoművészeti párbeszéd segítése; a budapesti
Artpoollal; a budapesti Képzőművészeti Főiskola Intermedia Tanszékével − egyelőre
elégedjünk meg ennyivel.
A kétségkívül sajátos látásmódot érvényesítő copy-artot − függetlenül a fénymásolandó eredeti, illetőleg a kópia (papír) méreteinek szabványos, művészeten kívüli,
technikai meghatározottságától − a kép vizuális transzformációjának mediális, gépioptikai-strukturális lehetőségei foglalkoztatják. A gép minőségétől és technológiájától függően visszaadja, kidobja a betáplált, „ekránszem” fölé helyezett képet, amely
sohasem azonos tükörképe az eredeti vizuális képletnek. A másológép = fénygép
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térben és időben mozog, akárcsak az élet. Valójában a tükör is fény-másolatot ad. De
felcserélhető-e az eredeti kép a tükörben látottal? Könnyen eldönthető-e melyik az
eredeti és melyik a reprodukció? A fizika törvényei alapján igen, hiszen a tükör megfordítja a képet és annak történéseit.
A fotónál már az optika ellenáll és visszarendezi az eredeti képet. A fénymásoló
esetében alapjában véve − némi elektronika közreműködésével − ugyanúgy egy
optikai, tükrös rendszerrel kell számolnunk mint a fotónál vagy a videokameránál.
Ami viszont mindhárom esetben azonos: az anyag, az eszköz és az alkotó egy pontban koncentrálódik. A különböző optikák találkozására A. Ádám József − intermédiás művész, egykori árnyékkötő − is tett egy kísérletet első önálló kiállításmegnyitóján. Akciójában azt vizsgálta, mi történik, ha a fénymásológép optikája működés közben farkasszemet néz a videokamera optikájával. Az eredmény rögzítésekor már a televízió-készülék üveglapját fektette a fénymásoló üveglapjára. Az
„Obj-aktivity” megsemmisüléssel küszködő fénycsíkokat és optika-maradványokat hagyott maga után. {6}
A fénymásológép sajátossága, hogy a fény mértéke és ideje manipulálható másolás
közben, s a gépen manipulált fény akár önmagában is lehet a mű témája: az alkotás
neonantennája sokszínű fénynyalábot szór a kiállítótérbe, és optikailag megtört síkba
illeszti a nem létező elektrografikát. A kísérő fényjelenség a gépek működése közben hangeffektusokkal is párosul, s a copy-art máris átcsap egy másik műfajba,
amely fénykoncert néven vált ismertté szerte a nagyvilágban, és James Durand francia művész nevéhez fűződik. Ezt az érdekes copy-masin fény-hang-koncert performance-ot eddig csupán pár tucat berendezéssel és statisztával sikerült lejátszani, de
a művész feltett szándéka, hogy egy óriási térben többszáz fény-zenei eszköz és statiszta részvételével realizálja e „katarktikus” bemutatót.{7}
A fénymásoló nem csupán a művész meghosszabbított keze (a festő ecsetje) vagy tökéletesebb szeme (a fotós fényképezőgépe), hanem az agy kiterjesztése is. Az esetlegesség és pillanatnyiság lehetővé teszi a művész és a gép közötti párbeszédet − a
művész gesztusára válaszol a gép, amely válasz vagy megfelel a művész elvárásának vagy nem. Ezután ellenlépés következhet, és így tovább. E logika legvégső állomásáig jutott el a német Jürgen O. Olbrich, aki összeszedi és műalkotásként kezeli,
publikálja és kiadja a Collectiv Copy című időszakos füzetet az elrontott fénymásolatokat, amelyeket a város irodáinak papírkosaraiban talál.{8}
Copy-e a Fax Art?
A copy-artosok munkái − szemben a hagyományos képzőművészettel − nem minden
esetben jelennek meg végcélként. A képek és a grafikák nem csak azért készülnek,
hogy egyik művésztől a másikig továbbítsák őket, hanem azért, hogy részt vegyenek
egy olyan többirányú dialógusban, amelyben más művészek és távoli tájak résztvevői szerepelnek. Ennek a vizuális párbeszédnek köszönhetően a képek a továbbítási
folyamat során ugyanúgy megváltoznak és átalakulnak, mint ahogy például a beszéd hordozta információ félbeszakad, kiegészül, változik és újraképződik egy-egy
spontán párbeszéd alatt. Ez az állandóan folyamatban lévő, képekkel és grafikákkal
folytatott kísérlet a vizuális gondolkodással kapcsolatos fogalomrendszert fejleszti
és terjeszti ki, elsősorban a vizuális anyagokkal való manipulálásra és azok cseréjére
építve.
A kilencvenes évek elejére az egymástól független akciókból és projektekből kinőtt
az egységes Fax Art mozgalom, amelynek résztvevői jórészt a mail art művészei és
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copymesterei közül verbuválódtak. A Fax Art tehát egyben elektronikus mail art is.
Legaktívabb képviselői közül említsünk meg néhányat: Sonia Sharidan, Stan VanDerBeek, Jürgen O. Olbrich, Fred Forest, Mit Mitropoulos, Lilian A. Bell, Guy
Bleus, Georg Müchleck, Paulo Bruscky, Karen O’Rourke, Marie Paule Cassagne.
A faxtechnika, az Alexander Bain skót óramester által 1842-ben lefektetetett alapokon fejlődik ma is. Ő találta fel a képek távíróval készített reprodukcióját. Egy évvel
Graham Bell − a ma ismeretes telefon feltalálója − után halt meg 1876-ban, Bostonban. Később a fax-technológiát az 1920-as években német feltalálók fejlesztették
tovább. Jelenleg a fax-felszerelés a transzmisszió során szkennelést, fotóelektronikus konverziót és modulációt alkalmaz, a fogadó oldalon pedig demodulációra, rögzítésre és fogadó szkennelésre kerül sor. Utóbbi sebességét mindkét oldalon szinkronizálják, így a küldés és a fogadás folyamata megfelelően alakul. Miután az üzleti
irodákban már megszokottá vált, a faxgép immár az otthonokban is kezd elterjedni.
Komoly előrelépést hozott, amikor a nemzetközi Távíró és Telefon Bizottság (CCIT)
biztosította a faxtecnológiák nemzetközi kompatibilitását.
A művészek tehát együttműködésük során olyan mozgalomban vesznek részt, amely
élettel telíti, illetve kibillenti egyensúlyából a hálózati rendszereket, méghozzá olyan
aránylag könnyen elérhető eszközök segítségével, mint a telefax, a személyi számítógépen alkalmazható E-mail és Internet, valamint a low-scan tévé. Időnként bekapcsolódik az események menetébe a rádió, az élő televíziós adás (Piazza virtuale;
Service area) és a műholdak is.
A telekommunikációs művészet valószínűleg annak a Marcel Duchamp által megfogalmazott folyamatnak a kulminációja, amelyben a művészeti tárgy dematerializálódik. A telekommunikáció kísérleti jellegű használata a művészek által új
kulturális problémákra mutat és egyben új művészeti formákra is.
Lehet, hogy mégis új művészet születik ebben a − egyesek szerint művészettörténet
vége, művészet halála utáni − korban? Jacques Derrida szerint − az új művészetet
soha nem lehet látni, csak hinni, hogy valaki látja; és az új művészetet abból a tényezőből lehet felismerni, ami nem felismerhető. Mondhatja ugyan valaki, hogy
azért nem látható, mert hiányzik az a diskurzus, ami ennek a művészeti ágnak az élményét hozza létre, és a mi optikai készülékünkön és legelemibb vízióinkon folyamatosan alakul. És mégis, mindezek ellenére, amikor az új művészet megszületik,
akkor az a hallgatólagosság bizonytalan terepére ér, ahol valami már bezárul, és elkezd fejlődni.
Nagy kérdés, hogy hova, merre tart ez a folyamat? Hogyan fogjuk kezelni azt az új
hipermédiát, ahol egy szerkezetben egyesülnek a fent említett hipertechnikák? Hogyan lehet akkor az adó és a vevő pozitív érték, ha azok csak az összekötő tevékenységben vesznek részt, ha azok csak az információcsere összevisszaságában
léteznek, s mint ilyenek, csak átmenetileg önmaguk? Vajon utópiába, a mesebeli országába jutunk el velük, együtt, vagy hiú ábrándot, délibábot kergetünk csupán, s ha
nem érünk célba közösen − „elvisz bennünket az ördög”?{9, 10}
Art-e az utópia?
Daniel Cabanis, francia elektrografikus álma egy utópisztikus másolatmúzeumról
mindenesetre reménnyel tölt el. Ebben a Nemzetközi Másolatmúzeumban, amelynek
szürke mása működik Spanyolország Cuenca nevű városában, lenne kiállítási terület a műveknek; a reprodukciós eszközöknek, gépeknek és tecnikáknak retrospektív
kiállítás; az egyik teremben festményhamisítás-kiállítás; időszakos bemutatók;
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könyvtár, médiatéka; előadótermek, irodák, technikai laboratóriumok, raktárak,
étterem − mindaz, ami kötelező tartozéka egy modern múzeumnak. Kilenc szuper
felszereltségű műterem − egyéves ösztöndíj lehetőség művészeknek és kutatóknak
stb. De ami igazán elbűvölő, az építészeti megoldás ötlete. Egy múzeum esetében az
építésznek mindenekelőtt azt az óriási nehézséget kell leküzdenie, amit a külső aspektus jelent, hiszen ennek sugallnia kell a belső tartalmat. Daniel elképzelt építészének, Pierre Mazet-Prégónak mindez sikerült. A Nemzetközi Másolatmúzeum nem
más, mint egy klasszikus fénymásológép. Ez a külső megoldás természetesen meghatározza a belsőt is. A fénymásoló belső szerkezeti elemeiben nyernek elhelyezést
a gyűjtemények, az irodák, a kiszolgáló szervek stb. A hatalmas belső teret, vagyis
a középponti optikájú sötétkamrát négyszintes galériagyűrű veszi körül. Ezeken a
belső sétányokon lesznek kiállítva a copy-art művek. A fénymásoló üveglapja egészen különleges funkciót nyer az épületben: erről az üvegteraszról tökéletes zenitális megvilágításban szemlélheti a közönség a múzeum minden zugát. A maszk a
kívánt funkciónak megfelelően tágul vagy szűkül. Az épületet kívül napenergiagyűjtőelemek borítják. Az A/4-es papírtartó lesz az előtér, mintegy az épülethez ragasztva kívülről. A másik oldalon, a másolatokat felfogó teknő lépcsőzetes teraszként
csatlakozik az étteremhez.{11}
Ez a múzeum valójában nem egy építőművész, hanem egy látnok-költő alkotása. Elképzelem, micsoda döbbenet fogná el a xerox-művészeket, ezeket a fény-álmodókat,
ha egy napon a Jóistennek az az ötlete támadna, hogy a gép beindításával egy gigászi fénymásolatot készítsen a Mennyről. Ebben a dimenzióban mi emberek, mint látogatók és elektrografikusok lennénk a gigantikus másoló fekete porszemecskéi,
akiket a felforrósodó szelénhengerek belevasalnának egy óriás fény-, illetve embernyomatba.
Lehet, hogy a valóságban a mi kezeink között is ez történik?
JEGYZETEK
{1} Christian Rigal: A gépember (Az elektrografikáról) 6/50−53
{2} James Durand: A Bubble Jet (A technikáról és az alkotásról) 9/6
{3} Szilágyi Gábor: A fénymásolat (könyvrészlet) 1/21−22
{4} Jean Mathiaut: Elektrografikus generációk (Saját sorozatáról) 9/36
{5} Christian Rigal: A gépember (Az elektrografikáról) 6/50−53
{6} Erdély Dániel: A katódsugár néhai futása (Ádám József művéről) 10/44
{7} James Durand: Nyitás, zárás, szakaszos nyitás (Saját zenei performansz) 9/1
{8} Christian Rigal: A gépember (Az elektrografikáról) 6/50−53
{9} Jürgen O. Olbrich: Kollektív copy (Koncepcióismertető) 10/24
{10} Eduardo Kac. A telekommunikáció esztétikájának aspektusai 15/4−35
{11} Daniel Cabanis: Lesz-e nemzetközi másolatmúzeum? 9/26
(A tanulmány első, rövidebb változata „(Mű)faji előítélet” címmel elhangzott az I.
Nemzetközi Grafikai Biennále szakmai konferenciáján Győrött 1991-ben. Jelen változatában az Árnyékkötők Retrospektív kiállítás − Győr, Városi Művészeti Múzeum,
1995 − alkalmából íródott, és megjelent az ÁRNYÉKKÖTŐK / Shadow WEAVERS,
copy-art, fax-art, computer-art könyvben, 2004-ben; ISBN 963 217 268 X.)
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CONVERSATION
Számítógépes performansz a Szkénében
Mini interjú Waliczky Tamással
A beszélgetés résztvevői Szemző Tibor zenész, Waliczky Tamás képzőművész és a
közönség. A térben számítógépek, videokamera, videóvetítő és -keverő, monitorok,
nagyméretű, kifeszített vásznak, szintetizátorok, sztereó erősítők. Műfaját tekintve
interaktív, multimediális előadást látunk, amely − mint számítógéppel létrehozott
performansz − jelen pillanatban egyedülálló a világon. A szerzővel előadás után beszélgetek.
Dárdai Zsuzsa ― 1989-ben Linzben az Arx Electronica Fesztiválon első díjat nyertél. Számítógépes filmjeid, grafikáid révén ismer a hazai és a nemzetközi közönség.
Hogy találtál rá a performanszra?
Waliczky Tamás ― Azokat a határeseteket kutatom, ahol a komputer szignifikánsan más, mint a többi médium. ’87 körül rájöttem, van olyan sajátossága, amellyel
nem rendelkezik sem a film, sem a videó, tudniillik, hogy halmazban, nem pedig folyamatában tárolja a képeket, és a halmaz mindegyik pontja elérhető ugyanúgy, mint
egy adatbázisnál, mondjuk a szövegszerkesztőnél.
1989-ben a Rennes-i Elektronikus Biennálé felkért egy performansz elkészítésére, a
zenei anyag megkomponálására Szemző Tibort találtam a legalkalmasabbnak. Bár
a rennes-i fesztivál megszűnt, a Conversation megszületett, eddig két franciaországi
bemutatója volt. Magyarországon most került először a közönség elé, mégpedig az
MTV Videóvilág műsorának jóvoltából.
― A vizuális anyag a vetítővásznakon „filmként” érzékelhető, ám a filmet gépeid között ülve úgy irányítod, hogy a szemünk előtt születik meg az arra az egy estére szóló
változat.
― A Conversation minden előadáson más és más. A helyszíntől, közönségtől és az
alkotók lelkiállapotától függően.
― De a kerettörténet elemei: férfi, nő, gyerek, párbeszéd, kapcsolat, sötét, világos…
ugyanaz marad?
― Csak azért, mert ezt az előadást Szemző Tiborral már kidolgoztuk. Itt helyben is
lehetne filmet rendezni egy videokamerával, amely fölveszi, mondjuk a közönséget.
― Milyen alapanyagokkal dolgozol?
― Fotókkal és videófilm-részletekkel. Két számítógépet használok, egyik vetíti a
jobb oldalt, másik a bal oldalt, a keverőpult pedig egymás mellé rakja őket. A számítógép keyboardja úgy működik, mint egy primitívebb orgona vagy zongora: a betűjelű billentyűk egy-egy rövidfilmet jelentenek, a számjelűek állóképeket, a maradék a lassítást, gyorsítást, illetve az előre és hátra haladást végzi.
― A film ugyanabban a ritmusban haladt, mint a zene és viszont. Mégis, mintha
Szemző vezetne téged, vagyis a zene a filmet.
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― Ez csak a magyarországi előadásokon volt így, technikai okok miatt. A terem
adottságai lehetetlenné tették, hogy Tibor figyelni tudja a képet. Szerkezetét tekintve
a Conversation nem tiszta improvizáció és nem is kottához kötött, pontosan rögzített alkotás. Az előre elkészített képi és zenei szekvenciákat variáljuk és módosítjuk
előadásról előadásra egy, a hosszú közös munka alatt felépített dramaturgiai ív mentén.
A Szkéné-bemutató első részében Szemző Tibor Koponyaalapi törés című kamarazenekarra és cigányzenekarra, tévére és narrátorra írt művét adta elő a Mixed ensemble, a Danubius vonósnégyes, Hont Pál valamint Oláh János cigányzenekara.
(Magyar Narancs, 1992. november 12.)

ELEKTROAURA
Pszeudo−jelfogók
Walter Benjamin balsejtelme szerint a technikai sokszorosíthatóság korában megszűnik a műalkotás aurája. Válasz: auraképzés a copy-artban… Az alkotói folyamat
ismertetése előtt nem árt kissé megismerni a „mágikus erő”, az aura kérdését, amely
a romantikus és a tudományos képzelet kereszteződésében található. Az aura az embert körülölelő hőenergiával, elektromossággal és az egyedi szellem misztikus sugaraival kitöltött energiapajzs, amely képlékenyen lebegve vonja körbe a testet, és
úgy kísér bennünket mindenüvé, akár az árnyék, vagy mint láthatatlan kozmikus
fény-tükörképünk. Mindenkinek van aurája, energiatere. Minél egészségesebb az
ember testileg és lelkileg, annál erősebb az aurájának rezgése, annál messzebbre sugárzik a testétől. Ahogy a rajtunk keresztüláramló energia növekszik, ugyanúgy növekszik erőnk is.
A Kabbala, a zsidó misztikus filozófia ezeket az energiákat asztrális fényként említi.
Az Ótestamentumban számos hivatkozás található az emberek körül lévő fényre. A
keresztény szentképeken Jézust nagyon sokszor fénymezővel körülvéve ábrázolják.
John White a „Future Science” című könyvében 97 különböző kultúrát sorol fel,
amelyek 97 különböző néven említik az aura jelenségét. Az ember voltaképp már
képes a testet körülvevő mágneses mezők mérésére egy érzékeny műszer, a SQUID
(Super Conducting Quantum Interference Device) segítségével. Ez a műszer még
csak nem is ér a testhez, amikor a testet körülvevő mágneses teret méri. A SQUID
állítólag több információt nyújt az agyműködésről, mint a normál EEG.
Romantikus és áltudományos művészi megközelítéssel 1989 óta próbálom felfejteni
az aura és az elektromosság kapcsolatát, a fénymásológép segítségével. Ez az eszköz
mint médium tapasztalataim szerint alkalmas a valahonnan valahova tartó misztikus
sugarak vételére. A processzus alatt rögzített képi időpillanatokat (jó modellről készült
normál fotókat) használok. Az előzmény és utóhatás nélküli időpillanat úgy viszonyul az idő végtelenjéhez, mint a kiterjedés nélküli pont a tér végtelenjéhez, melyek
mindegyikének − akár leképezzük őket valamely erre alkalmas eszközzel: tükörrel,
fotóval, videóval, kamerával stb., akár nem − megvan a képi megfelelője.
Az általam készített elektroaura esetében az „ekránszem” elé helyezett fotóportréval
igyekszem beavatkozni, a technikai eszköz adottságait kicselezni, hol sűrített, hol
ritkított információval ellátni − esetenként emlékezésre késztetni. Ez úgy történik,
hogy egyszer összezsugorítom a fénycsíkkal érkező időt, máskor visszatartom a haladását. Így a gép rezgő fénypászmája előtt elmozduló arc, portré, szellemképes kontúrjaiban értelmezhető, megfejthető vonalak, foltok körvonalazzák az embert − a
valóságban és a normál fotón még nem rögzített, a fénymásolópapírra viszont már
fekete porral beégetett (elektro)aurát. Mindebben segítségemre van egy jó adag véletlen, már amennyiben létezik véletlen a szellemi rend szövetében. A második fázisban a fekete-fehér aurasorozatot dolgozom újra színes fénymásológéppel, s az
elkészült színes lapokon előtűnnek az érzelmek hullámain kivetülő negatív és pozitív tulajdonságok, megnyugtató vagy riasztó jelek. Úgy gondolom, ezek az aurák
mint pszeudo-jelfogók vagy minták talán segítenek a mindenségből felénk áradó információ-sugarak között felismeni a ránk méretezett, nekünk szóló fénynyalábokat,
személyiségünk láthatalan építőköveit.
(Árnyékkötők electrographic art, 1992. No 17.)
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GEOMETRIA BOHÉMIA
Cseh geometrikus művészet
František Kupka meghatározó szerepe ellenére csak a ’60-as években erősödtek meg
a cseh geometrikus tendenciák (František Hudecek, Vacláv Boštik, Zdeněk Sykora).
Bár a posztmodern kor eklektikája az új nemzedékre is hatott, az elemek oldottak,
expresszív, absztrakt és figuratív formák keverednek, a korszellem nem morzsolta föl
az irányzatot.
A budapesti kiállítás legfontosabb érdeme, hogy hírül adja, Cseh- és Morvaországban napjainkban is van geometrikus művészet, és a stílus kilenc idősebb és fiatalabb
jeles képviselőjének munkáit tálalja.
A művek legtöbbje nem a naturális, hanem a fizika és a matematika által is feltárt természet törvényszerűségeinek absztrahálása. Stanislav Zippe univerzumot helyettesítő sötétkamrájában a mindennapjainkban át-, keresztülsuhanó fényegyenesek
válnak láthatóvá.
Zdeněk Sykora vásznain egymásba kapaszkodó, tovasikló hullámvonalak. Radoslav
Kratina variálható objektjei, mint Mandelbrot fraktális geometriája, az anyagi világ
ősburjánzásába kísérnek. Jan Kubiček, a vonal és a sík, a fekete és a fehér közötti ellentéteket kutatja, akárcsak Jaroslava Severová, aki a sötét és világos színek teliüres mezők, betű- és számvariációk alapvető ellentéteivel építkezik.
Kísérletek, kutatások, kombinációk. Menekülés a tudományok objektív világába.
Egy lehetőség a művészet életben tartására, a személyes jegyek felsejlése nélkül.
Valóban ez lenne a geometrikus művészet feladata, sorsa?
Műcsarnok Palme ház, 1993. január 8. − február 7.

ENGEM A FÉNY,
TÉGED AZ ÁRNYÉK VEZÉREL
A Kepes Múzeum különös sziget a konzervatív művészetszemléletű érseki város galériaszegény környezetében.
Az Amerikában élő multimediális művész, festő, fotós, designer, fény- és mozgásszobrász 1989-ben Eger városának ajándékozta művei jelentős részét azzal a céllal,
hogy ott egy, a technika humanizálásának alapgondolatára épülő vizuális központot
hozzanak létre. A koncepció megvalósítása kemény falakba ütközött. Indulatok,
presztízsharcok támadtak.
A művész életét és munkásságát bemutató múzeum − a megvalósítás első szakasza
− végül a nyelvújító, Vitkovics Mihály költő szülőházában, a Rác templom mellett
kapott helyet. Az 1700-as évek közepén épült késő barokk, copf stílusú műemlékház
furcsa kontrasztban áll a tudomány és technológia eredményeinek művészi alkalmazásáért következetesen síkra szálló alkotó szellemiségével.
Az alsó négy teremben életrajzi vonatkozású fotók, írások, katalógusok, az elindulás, a kísérletezés, a kiteljesedés dokumentumai: az orosz avantgárd, Kassák Lajos,
Moholy-Nagy László, a pályatársak: Veszelszky Béla, Korniss Dezső, Vajda Lajos,
a Bauhaus évei Berlinben és Chicagóban.
Kepes György elméleti munkásságát összefoglaló kötetek: A látás nyelve; A világ új
képei a művészetben és a tudományban; a Fény-könyv − az 1937−71-ig tartó vizuális, neveléselméleti és gyakorlati eredmények összefoglalója. Eredeti fotók, fotogramok. San Franciscótól Bostonig megvalósult fényfalak, üvegablakok, mozaikok,
pannók, programozott kinetikus művek színes fényképei, például az a fotoelasztikus
járda (Chicago), amely tizenhat világító elemből áll, és terhelésre változtatja színeit.
A felső szinten, a padlástér rusztikus fagerendái között további fotogramok lógnak,
és a későbbi időszak nagyméretű olajfestményei vívják fény-árnyék harcukat. Kepes
György kutatóművész festményei, fotói, fotogramjai, fényszobrai ugyanazt a lényeget, a minket körülvevő szellemi és fizikai massza összefüggéseit sugározzák „a
tudós agyával”, „a festő szemével” és „a költő szívével”.

(Magyar Narancs, 1993. január 21.)

Kepes György Múzeum, Eger, Széchenyi út 55.
(Magyar Narancs, 1993. február 11.)
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GENETIKUS MŰVÉSZET,
MESTERSÉGES ÉLET
Ars Electronica ’93 Linz
„Az emberek bűnös becsvágya a tudomány segítségével az isteni mindenhatóságot
igyekszik elrabolni.” (K. Malevics)
A mesterséges élet előállítása hosszú ideje izgatja az ember fantáziáját.
Az „Alraune” − a férfialakzatra emlékeztető gonosz varázsló −, a mandragóragyökér már az ókorban riadalmat keltett. Paracelsus híres középkori orvos, alkimista
úgy gondolta, ha üveglombikba zárt emberi spermát lótrágyába helyez, embervérarcanummal (titkos preparátum) való táplálás hatására hosszú idő elteltével egy apró
gyermek jöhet létre. Löv rabbi, prágai kabbalista mester alaktalan agyagból a teremtés szava segítségével megalkotta „robotszolgáját” Gólemet. Frankenstein félresikeredett monstrumot szabadított az emberekre. Testvérét, a Terminátort pedig a
kor ránk.
Élet, halál, halhatatlanság, öröklés, szaporodás, növekedés, evolúció, formaváltozás. A számítógép-kultúra fő kutatási csapásai. Vajon a tudományos realitás, a géntechnológia és a speciális komputer-programok valósággá változtatják a nagyravágyó
ember ősi álmát? És Isten hetedik napját követi majdan az ember nyolcadikja? Larry
Yaeger komputertudós-művész halhatatlanságra vágyik: „Most először elárulom,
miért zúgtam bele a mesterséges életbe. Szeretném, ha röviddel a halálom előtt lenne
arra lehetőségem, hogy tudásomat, intelligenciámat, egész valómat átmásolhassam
egy számítógépbe, élhessek tovább a chipekben.”
Míg a mesterséges élet az élet törvényszerűségeinek elsajátításával birkózik, a géntechnológia az élő organizmusok megváltoztatásával. Magas igényeket támaszt. Hatásos fegyver után kutat a rák ellen, az AIDS ellen, az éhezések megszüntetéséért, a
környezetkárosodás megállításáért, egy szebb jövőért.
Géntechnológia vagy design? − teszi fel a kérdést Alexander Popper osztrák szobrász, aki valódi genetikai labort állított fel, s ott növények génmanipulációjával foglalkozik. A látogató − betartva az osztrák egészségügyi minisztérium szabályait −
egyszerhasználatos hosszú műanyag kabátba bújik, kesztyűt húz, aláírásával vállalja, hogy manipulált növényt semmilyen körülmények között nem juttat vissza a
természetbe, és maga is manipulálhat. Belép a laborba. Fehér köpenyes genetikusnő,
Katherine Stockhammer mikroszkóp alá helyezi a laboratóriumon kívül, mintegy
hatvan műanyagládában sorakozó élő fűszálak egyikét, a látogatók kezébe speciális
génrevolvert ad, amelybe előzőleg belehelyezett egy coli-bacilust tartalmazó apró
golyót. A látogató elsüti a génfegyvert, a coli-bacilus belerepül a növény testébe. Ha
sikerül a génmanipuláció, a növény kéken elszíneződik. Diaporáma képe vetül az ernyőre.

Pedig az is realitássá válhat, hogy a manipulált növény a természetbe visszakerülve
olyan fejlődést indít el, aminek következtében nem lesz szükség műtrágyázásra, permetezésre, mert ezek a növények ellenállóbbá válnak a gyomokkal, gombákkal, tetvekkel szemben. Egyébként is ki dönti el, mi a veszélyes? A politika, a konvenció.
A tudósok létrehozták a mesterséges élet egyéb − az emberekhez és az állatokhoz
külsőre hasonlító − formáit, a robotokat és a magas intelligenciájú automatákat. A
NASA már 1980-ban dolgozott saját magukat újra reprodukálni tudó robotokon,
amelyek a világűrkutatásban, a Hold és a teljes Univerzum kolonizálódásában fontos szerepet játszanak. Porszívó − saját lemerült elemeiket feltöltő − robotok már léteznek.
Mark W. Tilden Funkcionális változás a robotökológiában című tanulmánya azt
vizsgálja, hogy a hangyákat, amelyeket ő a robotokhoz hasonlít, milyen genetikai
kódok segítik az előrejutásban és a tájékozódásban. A bemutatott robotszerű robotok, mindenesetre jól vették az eléjük görgetett akadályokat.
Ulrike Gabriel Terrain 01 interaktív installációjában is napelemekkel működő fénybogarak játsszák a főszerepet, agyhullámaink gerjesztette fényerősség hatására lendülnek mozgásba.
Peter Kogler virtuális hangyája, az első komputeres műhangya-generációkon keresztül, tanuló programokkal és evolúciós lépésekkel fejlődött „a legerősebb a túlélő” elv alapján (Itt is). A fő forrás és válasz a nagy rendszerekre a történelmi
ötletbank, génbank, metafora, modell, mégiscsak a természet, az őserő. Amíg van.
Az évente megrendezésre kerülő linzi Ars Electronica Európa legjelentősebb komputerművészeti fesztiválja idén e problémakört járta körül. A város kultúr- és koncert-központjában, a Brucknerhause-ban háromnapos tudományos szimpóziumon; a
Landes Múzeumban és az ORF felső-ausztriai stúdiójában. A Prix Electronica négy
kategóriája: komputergrafika, komputeranimáció, komputerzene és interaktív művészet kiérdemesült műveinek kiállításain; a kapcsolódó koncerteken: Kronos Quartet, Scores, Kraftwerk, Balanescu Quartet, és a filmprogramokon: Gólem (német,
1920, Paul Wegener), Frankenstein (USA, 1931, James Whale), Alrauna (német,
1927, Henrik Galeen), Frankenstein menyasszonya (USA, 1935, James Whale), A fekete szonett (osztrák-svájci, 1992, Johannes Hammel).
A genetikus művészet / mesterséges élet aspektusa mellett jelen voltak a fesztiválon
a számítógép-művészet élvezhetőbb formái is. Például Michael Tolson, a komputergrafika díjnyertese, amerikai matematikus, fizikus, festőművész, komputergenerálta ecsetnyomokat szimuláló portrésorozata.
Bérion francia képzőművész, szellemes, ironikus animációs filmjei; az interaktív
művek finom kapcsolatkeresései Peter Weibel, Jill Scott, Akke Wagenaar és Masahiro Miwa interaktív komputeres installációi, pszichikus ráhangolódást és némi agytornát igényeltek. Sajnos a látogatók egyidejű manipulációi ezt időnként lehetetlenné
tették.

A génmanipuláció valóban veszélyes − állítja Alexander Popper. De minden alkotási
aktus egyszerre destruktív és konstruktív. Amikor valaki fémplasztikát készít, vagy
fát farag, ugyanúgy megerőszakolja az anyagot, mint én. A különbség az, hogy én élő
anyaggal dolgozom. A háziasított állatok is erőszakos átalakítás során kapták meg
végső alakjukat, színüket, kvalitásukat. Az emberek szinte semmit nem tudnak a
génmanipulációkról. Látnak néhány fotót kétfejű borjakról, háromfülű macskákról.

A Kronos Quartet Klaus Obermaier és Robert Spoon művét adta elő. A zenészek
vonós hangszereikkel irányították a lézersugarat, és a zenés paraméterek hangmagasság-, hangerő- és hangszín változásai generálták a valós idejű lézerképeket, vagy
éppen megszakították a lézerhullámokat.

358

359

A Kraftwerk még mindig a régi!: „Kirakati próbababák, robotok vagyunk, megteremtettük saját fantazmagóriánkat!”

A Prix Ars Electronica 1993 győztesei, Arany Nica díjasok
Komputergrafika: Michael Tolsen, USA (100 ezer ÖS)
Komputeranimáció: Pascal Roulin, francia (300 ezer ÖS)
Komputerzene: Bernhard Permegiani, francia (150 ezer ÖS)
Interaktív művészet: Christian Hübler, osztrák (200 ezer ÖS)
A kiállítások és a koncertek 7 millió schillingbe kerültek.
1 millió 300 ezer schilling ment el a díjakra.
34 országból 620 művész vett részt, 1200 munkával.
25 országból 371 újságíró volt jelen.
A cikk létrejöttét az Árnyékkötők elektrographic art folyóirat tette lehetővé.

AZ EMBER EGY VÁGYGÉP
Peter Weibel: Virtuális világok
Peter Weibel osztrák interaktív művész, 1945-ben született Ogyesszában. Párizsban,
Bécsben és New Yorkban tanult filozófiát, logikát, orvostudományt és matematikát.
A frankfurti „Institut für Neue Medien” (Új Médiák Intézete) igazgatója, tanít Bécsben és Buffalóban, múzeumot igazgat Grazban, a linzi Ars Electronica művészeti
igazgatója, a Velencei Biennálé osztrák nemzeti biztosa. Az idei biennálén mint művész is bemutatkozott: komputeres video-installációja végtelen hosszúságban sorolta azok nevét, akik a Holocaust miatt elhagyni kényszerültek Ausztriát.
A kiállítóterem megszokott realitását új realitás alakítja: valós tér, a valós térben: fekete kartonnal borított falak, fehér vetítővászon, a szőnyeg alatt 4 szürke, 26 fehér,
3 körrel jelölt szenzor, egy projektor és egy „Silicon Graphics Indigo 2 Extreme” típusú computer. A virtuális világok kellékei. A padlóba épített szenzorok összeköttetésben állnak a komputerrel, melynek digitális információit a vetítővászon mögé
helyezett projektor grafikusan a vászonra vetíti, és elénk tárul a három választható
virtuális világ: a térvilág, a tárgyvilág és a gázvilág. Interaktív kapcsolatba kívánkozom a gázvilág színeivel.

(Magyar Narancs, 1993. július 1.)

Rálépek az első körrel jelölt érzékelő gombra. Elhagyom a realitást. Lépéseimmel
irányítom a vetítővásznon megjelenő virtuális világ formáit, színeit. Lépkedek.
Fehér, szürke, szürke, fehér. A fehér érzékelők a mozgásgenerálók, a szürkék speciális effekteket tartalmaznak, például eltüntetik a képet, újra megjelenítik, lenullázzák, vibráltatják.
Második körrel jelölt gomb. A szenzorok felnagyítják, lekicsinyítik, vagy tengely
körül mozgatják az elemeket. Absztrakt lépcső, absztrakt konyha, terem, berendezés.
Az építmény növekszik, elborít mindent, a tér beszűkül. Kiszállok. Egy szürke szenzor visszavisz a realitásba.
A tárgyvilágot is kipróbálom. Harmadik körrel jelölt gomb. Asztal, szék és egy furcsa, azonosíthatatlan forma mozgását irányítom. Az asztal nőttön-nő, a szék kiszorul a térből. Felgyorsulnak a lépteim, a szenzorok nem tudnak követni. Újabb látogatók érkeznek, már hárman vagyunk. A teremőr férfi is beszáll. Elfoglaljuk a szürke
érzékelőket, provokáljuk a káoszt.
„A néző beavatkozása a rendszerekbe nem hagyományos módon történik. Mozgásával, kommunikációs eszközeivel látszólag a döntő pontokon ellenőrzi a virtuális
világokat, ténylegesen azonban ki van szolgáltatva a gépnek. Kettőjük kommunikációjában a komputer a domináns, a néző beavatkozása az egész rendszer szempontjából tulajdonképpen csak véletlenszerű. Az érintkezési ponton, az egyik oldalon az érzékelő áll, nagy billentyűzetként, a másikon a felhasználó, minden kommunikációs eszközével. A néző reális térbeli mozgása mozgást hoz létre a virtuális világokban, a vetítővásznon is, de a rendszer más nyelvet beszélő, gondolkodó szerkezetként, igazából nem a felhasználóval kommunikál. A billentyűzet a néző számára
előre ismeretlen jeleket tartalmaz, ezért visszacsatolásra csak minimális lehetőség
nyílik.”
Kivel állok hát kapcsolatban? A software-rel? A hardware-rel? Bár a virtuális világok kérdéseire a választ magamnak kell megtalálnom, érdekel az alkotó, Peter Weibel véleménye...
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Dárdai Zsuzsa ― Művészi pályafutása a különböző képi világokon keresztül vezetett a számítógéphez, vagy másfelől érkezett a virtuális valósághoz?

gázfelhő keletkezett, ha a térvilágban, egy lépcső, ha pedig a tárgyvilágban, megjelent a szék és az asztal. Három különböző jelentése van egy gombnak.

Peter Weibel ― A klasszikus médiumokkal kezdtem, tehát az írással, írógéppel −
hiszen ez is egy gép által megtámogatott szövegelőállítási mód −, de készítettem
fotót, filmet, videófilmet, bejártam a képalkotás történetének valamennyi fázisát,
mire megérkeztem a számítógéphez. A kép kialakításának negyedik fázisában vagyunk ezzel a virtuális térrel. Míg az előző fázisokban − mágnesesen vagy vegyileg
− a fénykép és a film stabilan tárolta a képi információkat, itt virtuálisan tárolódik,
rögzül az információ, ami virtuális mivoltából eredően igen variábilis. Viabilitás
(megvalósíthatóság − a szerk.), variabilitás, virtualitás e program jellemzői.

Mondjuk az én világomban az, hogy megérintem, szimpátiát jelent, az ön világában
lehet, hogy agresszivitást, az ő világában pedig megint valami egészen mást. Pedig
a mechanizmus minden esetben azonos. Minden mindenné átváltozhat. Például a
német és a magyar nyelv azonos betűkből, elemekből áll, mégis micsoda különbség
van köztük. Ezt jelenti a szabadság: a szabályok egy végtelen univerzumot alkotnak
véges elemekből. Az rossz, ha a szabályokból nem lehet végtelen rendszereket alkotni, tehát ha megadják valamiről, hogy csak ezt jelentheti. Akkor nincs szabadság,
az a diktatúra. A szabályok nem rosszak, a szabályok korlátozása a rossz.

― Amikor a szöveggel foglalkozott, annak tartalmi része is érdekelte vagy csak a formai?

― Ha ez így van, ha a reális valóságban minden megvan, mi szükség a virtuális valóságra?

― A forma fontosabb, mint a tartalom. Van huszonhat hangokat jelölő betű − véges
mennyiség −, amiből végtelen mennyiségű variáció hozható létre. Engem a gép érdekelt, és a gép maga a nyelvtan. A szabályrendszer. Minden szabályrendszert lehetne mechanizálni. Hogy ezekből az elemekből értelmes vagy értelmetlen rendszereket hozok-e létre, a megfigyelőtől, a nézőtől függ. Hogy a létrehozott mondatok
megegyeznek-e a valósággal, lefedik-e azt, ez is a nézőtől, a megfigyelőtől függ. Az
első gép a nyelvtan, a második a szemantika. Azt pedig, hogy a kapcsolat mondat és
valóság között stimmel-e vagy sem, pragmatikának hívják. Ezek mind szabályrendszerek. Minden gépezet. Egy mondat értelme is egy gép hatása, gép effektusa. Nem
az a fontos, hogy én beszélek, hanem a gép, amin keresztül én beszélek. Az én, aki
beszél egy kedves kis illúzió csupán, hogy én fontos vagyok, fontosabb mint a gép,
ami rajtam keresztül beszél.

― Nem elegendő az anyagi világ. Az ember egy vágygép. Vágyakból, kívánságokból él. Ami létezik, az mindig kevés. Ami most és itt transzcendálódik, ez a virtualitás sokszor fontosabb, mint a valós világ. A valós világ nem létezne a virtuális világ
nélkül.

***

Peter Weibel: Virtuális világok, avagy a művészet hipotetikus természetének és a
tárgyi világ azonosság-hiányainak bizonyítása. Interaktív, komputeres installáció,
Dorottya Galéria, 1993. november 11. − december 5.
Köszönet az interjú készítésében nyújtott segítségért Mélyi Józsefnek, a kiállítás rendezőjének.
(Magyar Narancs, 1993. november 25.)

A kommunikáció és a véletlen összefüggése Weibel egyik fontos témája. A bécsi akcionisták 1967-es kollektív fellépésén adta elő az e problémát feszegető „ZOCK−Excercises” című akcióját. Újságkivágásokkal kötötte be a szemét, úgy gépelte le
előadását, a nélkül persze, hogy tudott volna vakon gépírni, majd a leírt szöveget
szó szerint felolvasta.
― A megjelenítést érti „gép” alatt?
― A szabályrendszereket. Csak azt tudom átalakítani a gépben, aminek szabálya
van, aminek nincs, azt nem tudom.
― Mindennek van szabálya?
― Sajnos, sajnos.
― Akkor mindent át tud alakítani. („Peter Weibel mostani installációjában az írógép billentyűzetét a komputer tasztatúrájának modellje helyettesíti. A néző ugyanúgy
nem tudja kiszámítani cselekedeteinek hatását, ugyanúgy vakon járja be az útvonalat az érzékelők felett, mint a 26 évvel ezelőtti akciójában maga a művész tette.”)
― Ugyanaz a gomb, a három különböző világban három különböző funkcióra alkalmas. Amikor elkezdett az érzékelő gombokon lépkedni, és megpróbált a különböző világokba átkapcsolni, tapasztalhatta, hogy például egy ilyen fehér érzékelőnek
a különböző világokban különböző jelentései vannak. Ha pedig a szürkére lépett, eltűntek a tárgyi világ elemei. Ha a gázvilágban rálépett ugyanarra a gombra, piros
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KOMPUGRÁFIÁK ÉS
ÉRZETI ABSZTRAKCIÓK
Kiff Doso, A. A. Czeizel, Szász János
Budapesten a Liget Galériában kiállító Kiff Doso (Kiss Dezső) és A. A. Czeizel (Czeizel Balázs) fotó-, xerox- és komputertechnikával készült elektro-image-ai ellentétes irányból közelítik meg a szavak, fogalmak világát.
Kiff Doso magát ateistának vallja, mégis − vagy éppen ezért − fontos olvasmányai
a szent könyvek, kódexek, az emberiség kollektív emlékezetének lenyomatai, gondolkodásának tanúi. Doso egy ideje első szavak után kutat. Az érdekli, hogy a valamikori kezdetekkor − amikor még csak a szó volt − elinduló őstörténetek, az
írásbeliség korában milyen sorrendben rögzültek, melyek a legfontosabbnak ítélt legelső szavak?
Így talált rá a Biblia és a Korán közös első szavára: „Legyen”, és a Gnosztikus kódexére: „Tévedsz”. Ez utóbbi különös történetében a Teremtő lebeg a Semmiben,
mint az Egyetlen, a Minden. Egyszer csak e földi teremtő ön-tudatát a magasból hallatszó szózat cáfolja: „Tévedsz”. Felháborodva kér bizonyosságot: „Ha létezett valaki már előttem nyilatkozzék meg, hogy láthassam fényét.” És az erős ellenfényben,
megjelenik az Istent teremtő ember arca. Doso talált szavaira felfűzhető az emberi
lény két legfontosabb sajátossága: a teremtés örök vágya és a tévedés lehetősége.
Kiff Doso a Ligetben 3×2 méteres elektronikus mozaikképén a „Tévedsz” szó
köré gondolati imaszőnyeget szőtt. Ma ez a szó aktuális, mert a tévedhetetlenség
hamis álarca mögül szörnyetegek leselkednek ránk, de azzá válhatunk mi is.
***
A. A. Czeizel saját és gyermekei arcát, arcrészleteit leheletfinom, váltakozó vastagságú, függőleges, vízszintes és átlós vonalakból a számítógép bevonásával újraépített tónusok mögé rejti.
A rejtőzködő arcok, szemek előtt rejtőzködő szavak sorakoznak. Ezek a szavak olvashatóságukat, érthetőségüket veszítve − ami abból adódik, hogy a betűk teljesen
egymásra csúsznak − képi értelmet kapnak. Ettől kezdve már a szavak is vékonyabb
és vastagabb vonalak halmazai. Sűrítmények, amelyekben tetten érhető az idővel
való érzékeny manipuláció. A. A. Czeizel megpróbál valamit tenni azért, hogy ne legyen „marcangolt rabszolgája az időnek”. Kezesbáránnyá szelídíti, alakítható anyagként kezeli, kompugráfiává gyúrja.
***
A Nyíregyházi Városi Galériában bemutatkozó Szász János (Saxon) hagyományos
anyaggal (olaj-vászon), de a geometria formanyelvével alkot. Nem a szavakkal, az
idővel viaskodik, ő az érzeti absztrakció világában bolyong. Véleménye szerint, attól
még nem lesz valaki geometrikus művész, ha a geometria formanyelvével építkezik.
Sokkal fontosabb, hogy az illető rendelkezzék az absztrakció iránti fogékonysággal,
hogy olyan legyen a gondolkodása. Ez egyfajta adottság, olyasmi, mint az ember
bőre színe, amit nem lehet lecserélni. És ez az adottság nemcsak a művészek, zenészek, matematikusok privilégiuma, bárkié lehet. Akikben megvan, azok az igazi
értői, befogadói ennek az irányzatnak.
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Az alkotó ilyen irányú tapasztalatai már gyerekkorában megvoltak. Például az állatok
közül az ízeltlábúak érdekelték, azok mozgását, szerkezetét figyelte, tanulmányozta.
Ez a világ egyszerre volt kubisztikus, geometrikus és kinetikus. A kövek, kavicsok
fémes elfolyásai, zárványai, a falevelek végtelen finomságig szerteágazó erezete
stb., megéreztették vele a természet törvényeire épülő fraktálgeometria lényegét.
Megfigyeléseiből arra a következtetésre jutott, hogy a természet az anyagi világ más,
mint amilyennek látjuk, közvetlenül tapasztaljuk. Hogy létezik az emberi érzékelésen kívül eső absztrakt világ, aminek útjain már csak a logika, a szellem járművein
tudunk előrehaladni. Az ezekből a régiókból való közvetítés pedig véleménye szerint nem csak a tudomány képviselőinek a dolga, hanem a művész, az alkotó ember
feladata is.
Kiff Doso és A. A. Czeizel tárlata (Liget Galéria, XIV. Atósi Dürer sor 5.) május 13ig; Szász János egyéni kiállítása (Nyíregyháza, Városi Galéria, Selyem utca 12.)
május 31-ig megtekinthető.
(Magyar Narancs, 1994. május 12.)

METAEMBER
Ars Electronica, Linz 1995.
Peter Weibel/Bob O’Kane: A Lascaux-i függöny című interaktív komputer-installációja Platón barlangmodelljének újrafeldolgozása. Amikor a látogató a vászon elé
lép, egy videókamera felveszi. A jelek komputerbe továbbítódnak, és digitális jelekké alakulva befolyásolják a barlangrajz számítógépen tárolt szekvenciáit. Miután
a jelsorokat a képernyőre sugározza a számítógép, a megfigyelő egyszerre áll a vászon (barlangfestmény) mindkét oldalán. Külső nézőként befolyásolja a belső képszerkezetet.
A tavalyi, sorrendben 15. Ars Electronica (Linz, 1994. június 21−25.) kétnapos elméleti konferencia témája az Intelligens környezet volt. A tudományos előadók, filozófusok és művészetelméleti szakemberek arról értekeztek, mi várható, ha a természetes környezet − amihez az ember magát is kapcsolta − mesterségessé alakul át,
passzív külvilágból az emberek aktív partnerévé lesz?
Az interaktív komputer-, és videoinstallációk, TV, CD-ROM, CD-TV, CD-l, lézerlemezek, MIDI (digitalizált hangszerinterfész), multimédia, PC, virtuális valóság,
hipermédia, E-mail, üvegszálas kábelek, videójátékok, video-telefonok, digitális
szolgáltatási hálózat /ISDN/, ciberspace installációk, intelligens építmények − mindezek az interaktív kép-, szöveg-, és hanggeneráló modellek − digitális szilikonalapú
információs technológiára épülnek, nevük cyber-art. A cyber art afelé a hálózatra
csatolt, teljesen átfogó művi intelligens környezet felé közelít, ami a mai ember-gép-média kapcsolatból, intelligens tárgyakból és mesterséges protézisekből fejlődik ki.
A Brucknerhausban (Linz kultúrcentrumában) a gyakorlatban is megismerkedhettünk egy ilyen interaktív közeggel, a Piazza Virtuale Service area a. i. különös világával.
A Piazza Virtuale Service area a. i. az elektronikus hálózat egy virtuális pontja, szolgáltató tér, ami a nap 24 órájában bárki számára otthonról is elérhető, különböző kommunikációs hálózatok (komputer, telefon, fax) útján. Ha valaki ebbe a szobába,
virtuális térbe testileg belépett, kapcsolatot teremthetett azokkal, akik személyesen
nem, csak virtuálisan, például telefonon voltak jelen. Az ő hangjukat hangszórók erősítették fel, a számítógép vagy fax útján jelentkezőké pedig szöveges formában volt
olvasható egy kinagyított képernyőn. Az élő tévéadások, show-k − amelyeket a SAT
3 műholdas csatorna naponta közvetített − széles rétegek számára osztották meg a
szolgáltató teret, nyitottak ablakot a Service area elektronikus világára. Érzékeltetve,
hogy ez az újszerű, számítógépek által létrehozott külvilág nem öncélú, hanem elősegíti és meggyorsítja az emberek közötti kapcsolatteremtést, kommunikációt.
Az Ars Electronica elmúlt 15 éve azonban csak egy pillantás a komputer-technológia világába, amelynek a története Raimundus Lullus 1300 körüli Ars Magnájáig
nyúlik vissza, és Gottfield Wilhelm Leibniz Ars Combinatoria című művén keresztül a küszöbön álló digitális NII-ig (Nemzeti Információs Infrastruktúra) terjed,
amelynek „info-társadalmában” a harmadik évezred Gregory Stock (Princeton-i
Egyetem) által „METAEMBER”-nek nevezett lénye jelenik meg; egy nagy, számítógéphez hasonló univerzumban… A következő 15 év (2009-ig) bizonnyal nagyon
kalandos lesz a változás szemszögéből… Ha Gregory Stock nem téved, a „METAEMBER” ebben az évtizedben leküzdi a születés fájdalmait, és egy újabb evolúciós

366

367

folyamat során a társadalom globális szuperorganizmussá válik, amelyben a modern
technika és kommunikáció az embereket egy hatalmas szervezet sejtjei gyanánt fogja
összekötni… Ugyanakkor egy nagy történelmi fordulóponthoz is érkezünk. Vajon a
NII − ahogy az amerikai kormány az országot átfogó kommunikációs struktúrát nevezi − milyen titkos kapukat nyit meg, és azok mennyiben fogják korlátozni az emberi jogokat, a bizalmas kommunikációt és a szabadságot? A „Wired” magazin az
idén drámai riportot közölt a szabadság és magánélet sérülékenységéről a hálózatban. Az eljövendő évtized kutatásaiban főszerepet kell kapniuk azoknak a vizsgálatoknak, amelyek az új technológiák hatásait ellenőrzik a társadalomban. Az Ars
Electronica figyelemmel kíséri a digitális világ felé haladás folyamatát, vizsgálja az
új technológiák hatását és következményeit a művészetben, kultúrában és a társadalomban. Világviszonylatban az IMAGINA és a SIGGRAPH rendezvények mellett
az AE a harmadik nagy fórum, abban különbözik az előbbiektől, hogy nem üzleti,
hanem kulturális szempontok vezérlik.
Eddigi működése három fázisra osztható: 1. Tervezés (1979/80); 2. az éves intézményesítés időszaka és a Prix Ars Electronica kialakítása, amelynek segítségével jobban tudtak fókuszálni a digitális fejlesztésre (1986−87); 3. mélyebb vizsgálódás,
hálózatok kialakítása (1993−94). Az AE háromszög: AE fesztivál, Prix AE, AE Központ (a jövő múzeuma). Az Ars Electronica Centre, mint digitális központ a tervek
szerint 1996-ban nyílik meg.
A Prix Ars Electronica elektronikus művészeti verseny − amit az AE fesztivál keretén belül a linzi Brucknerhaus segítségével az ORF felső-ausztriai tagozata szervez
immár nyolc éve − jelenleg négy kategóriában: komputergrafika, komputeranimáció,
interaktív művészet és komputerzene folyik. (A tervek szerint a művészeti megközelítések lehetősége a jövőben tovább bővül). A Prix AE − ami 1987-ben még csak a
komputer-művészet seregszemléje volt − mára művészetet, tudományt, kutatást és
szórakozást egyaránt átfogó fórummá vált. Idén 38 ország 844 művésze nevezett 1584
alkotással. 5 arany Nicát (elektronikus Oscar-díj) , 8 kitüntetést, összesen 13 pénzdíjat − mintegy 1,25 millió shillinget (100.500 dollár) − és 40 dícséretet osztottak ki.
A komputergrafika kategóriájában az amerikai Michael Joaquin Grey Jellylife című
műve nyerte el az első díjat. A Jellylife egy körből kiinduló 3D-s formává rendeződő önszervező rendszer fejlődésének folyamatáról készített 56 pillanatképből épül
fel, és így egyfajta mesterséges élet kialakulását ábrázolja.
Díjazott lett a szintén amerikai Keith Cottingham Fictions Portraits-ja, egy nyugtalanító és erőteljes képsorozat (a művészetnek jobban kellene élnie nyugtalanító kapacitásával), ami inkább festménynek látszik… Ez a portré sok kérdést felvet: vajon
hogyan áll a kép kapcsolatban a computerrel? Digitalizált vagy fotográfiai kép? Honnan ered? stb…
A komputeranimáció zsűrije két arany Nicát osztott ki, ami a magas szintű komputeranimáció két megközelítési módjával magyarázható.
A fődíjat nyert Jurassic park, a hihetetlenül magas költségvetéssel dolgozó vezető
filmtechnikai cég (ILM) alkotócsoportjának (Dennis Muren, Mark Dippé) technikailag úttörő alkotása, óriási attrakció a komputeranimáció történetében.
A francia Marc Caró K.O.KID-je − ami egyedülállóan tömör, impresszív és komplex mű − az ILM speciális effektjeinek ellenpontjaként kapta meg az Arany Nicát.
Ebben a csoportban ért el dícséretet Az erdő, Waliczky Tamás munkája.
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Az erdő egy erdő monochrom animációja (fekete-fehér), ami az x-, y-, és z tegelyek
mentén a végtelenségig terjed. Az erdőben előre, hátra, jobbra és balra mozoghatunk, anélkül, hogy a végére érhetnénk. Nincs kezdet és nincs cél. Nincs ég, föld, látóhatár. Nincs bázis, nincs kapaszkodó a térbeli elhelyezkedéshez. Csak mindíg
ugyanazok a fák, újra és újra. Az animáció egy csaknem ötperces utazás ezen a különös erdőn át.
A zenék között a német Ludger Brümmer újromantikus alkotása a The Gates of H
kapta az arany Nicát. Darabjában egy bolgár nőikar felvételét használta, de a transzformációk miatt csak a mű végén ismerhető fel a forrás. Mégis érezhető az eredet,
és ettől a mű romantikus, távolról sem hideg hatást kelt.
A fesztivál és a Prix Arts Electronica egyik laikusok és hozzáértők számára egyaránt
érdekes kategóriája az interaktív művészet. A hosszú ellenállási időszak úgy tűnik lejárt. Az interaktív technológiák − végre! − divatba jöttek. Az üzleti és hírközlési közösségek kikiáltották őket nagy ügynek. Van valami zavaró ebben − véli Michael
Naimark médiaművész, aki szerint az interaktivitás elleni harc mélyebb oka Michelangelo híres mondására vezethető vissza: Látom az alakot a márványban, és megszabadítom. Ez, az Én beszélek, te hallgatsz felfogás a művészt teremtő pozicióba
helyezte, a műkedvelőt pedig passzív szemlélővé deklarálta. A művészet az interaktivitást bolondságnak tekintette. Ma már átütő erejű költői, provokatív munkák születnek. 15 év után!
Ilyen a fődíjat nyert Christa Sommerer (Ausztria) és Laurent Mingnonneau (Franciaország) A-Volve című alkotása, amelyben a látogatók, fényceruza segítségével
monitorra rajzolt formák útján maguk teremtette virtuális lényekkel léphettek kölcsönhatásba egy vízzel telt medence valóságos terében. A 3D-s kreatúrák kivetítődtek, és azonnal életre keltek, úszkálni kezdtek.
Az élő és reagáló organizmusok a medence többi teremtményével is kapcsolatba
léptek, amelyeket korábbi látogatók hoztak létre. Hogy egy új szervezet születését
előidézzék, a nézők megpróbáltak két tetszés szerinti kreatúrát összehozni kezük
mozgatásával a vízen. Amint próbákozásaikat siker koronázta, új organizmus született. Ez mindkét szülő kinézetének jellemzőit magán viselte. Mostantól ugyancsak a
medencében élt, és reagált a környezetére, kész volt kapcsolatba lépni és összeolvadni más formákkal. A szemlélő az evolúciós rendszer részeként partnere a virtuális lényeknek, akik tőle nyerték mesterséges életüket.
Az A-Volve egy mesterséges életformákkal teli medence, lényeké, amelyek nyitottak a külső hatások felé, mivel kölcsönhatásba lépnek természetes és mesterséges
környezetükkel. Az alkotás eltörli a realitás és az irrealitás határait azáltal, hogy a valóságot a nem-valósághoz köti.
A veresenyen és tudományos konferencián kívül izgalmas kiállításokat láthattunk a
díjazott munkákból a város különböző pontjain (Brucknerhaus, Landesmuzeum, Design Center, ORF Studio, Offenes Kulturhaus), különös zenei csemegékben részesülhettünk, mint például Mark Trayle − szemünk/fülünk előtt − elektronikus jelirányítással született etüdjei, Gönther Rabl Katharsis című, a szó szoros értelmében
fülsüketítő műve, vagy a hozzám legközelebb álló Christian Möller katartikus
Electro-Clipse balett-istallációja, amelyben a fekete táncos, Stephen Gallery közvetlenül a fénnyel és a hanggal lépett kölcsönhatásba.
(Dárdai Zsuzsa, Fejérvári Boldizsár: Új Művészet/Art Today, Budapest 1995. április)
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A FELÜLETRŐL NEM FELÜLETESEN

A MŰVÉSZETEN TÚL

Megnyitó Kováts Borbála kiállításán

Interjú Peter Weibellel

Copy-művészetről akkor beszélünk, félreértés ne essék, amikor az alkotó eltéríti a
fénymásológépet eredeti funkciójától, hogy azonos másolatok készítése helyett,
egyedi műalkotásokat hozzon létre. Másolás útján, eredetit.

A budapesti Ludwig Múzeum és a grazi Neue Galerie az osztrák millennium és a magyar millecentenárium alkalmából Ausztria és Magyarország közös kultúr- és szellemtörténetét bemutató kiállítást szervezett a Ludwig Múzeumban. A közel száz
osztrák és magyar művész és tudós műve, illetve tudományos teljesítménye mozaikszerű összefüggésben, új problématörténeti modell alapján jelenik meg. A kiállítás
megálmodója Peter Weiber osztrák képzőművész.

Kováts Borbála tanult művész, tud rajzolni, birtokában van grafikai technikáknak,
néhány éve mégis a fénycsíkkal érkező idő-sík letapogató eszközre cserélte az évszázadok óta jól bevált, műítészek és biennálés zsüri-tagok által gond nélkül elfogadott, papírt és ceruzát, linót és rézkarcot.
A kirekesztődés ellenére választása tudatos, mert a különböző felületeket felnyaláboló fénymásológép felel meg leginkább alkotói érzékenységének.
Elektrografikáin első pillantásra káoszt érzékeltem, firkát, esetlegességet és bizonytalanságot. Kis idő elteltével a kollázsokban kölcsönös összefüggésekre talált, xeroxtechnikával egyneműsödő anyagok (repedezett föld, fotótöredékek, rajzrészletek,
tárgykontaktok, ragasztott papírdarabkák) egyre inkább megzizzentek. Nem szoktam
egy alkotó esetében a nemi hovatartozást firtatni, hiszen a mérce, a mű, ami vagy jó
vagy nem, mit sem érnek a kifogások. Ez esetben azonban a minőség része a női
kézjegy.
Bori nem áldozza fel a felületet egy-egy „príma effektért”, mint sok xeroxművész,
ellenkezőleg, szupraérzékenyen fejti fel azt. Piszmog, szöszmötöl, bíbelődik a létezéssel, érzelemmel és intellektussal a síkok és mikrosíkok hálójában. Szerencsére
nincs mit „műfordítani”, nincs irodalmi utalás, elmesélhető történet, érzelmi zsarolás, könnyfakasztó üzenet. Felület van, s mélyén a csönd. Hogy milyen ez a felület,
s milyen ez a csönd? Olyan, mint Kováts Bori.
Kövessétek választott nyomvonalán.
Kováts Borbála kiállítása a Bercsényi Galériában április 6-ig látható, Budapest XI.
kerület, Bercsényi u. 28−30.

Dárdai Zsuzsa ― Ön filozófiát, logikát, orvostudományt és matematikát tanult, majd
médiaművész, tanár, fesztiválszervező és galériavezető lett. Egyenes út vezet a természet- és a társadalomtudományoktól a művészetig?
Peter Weibel ― Véleményem szerint az ember tudományágakon túlmutató tehetségekkel születik, többnyire a nevelés és az oktatás során kényszerülünk rá a specializálódásra. Természetesen számos ember csak egy-egy meghatározott területen
rendelkezik jó adottságokkal: ők egyfajta társadalmi darwinizmus folyamán fejlesztik tovább ezeket a készségeket, azt tanulják, amit élveznek, amihez értenek. Én
azonban mindig azt próbáltam tanulmányozni, amit nem élveztem annyira, ami nehézségeket okozott. A matematika például sok gondot jelentett, és keményen kellett
dolgoznom azért, hogy megértsem. Ugyanakkor meg is igézett, hiszen a matematika
a gondolkodás és a tapasztalat legformálisabb és legelvontabb kifejeződése a világon. A művészet és a tudomány eredményei nem nagyon hasonlíthatók össze − egy
műalkotást nem lehet összevetni egy tudományos értekezéssel −, de annál inkább
egymáshoz mérhetők a módszereik, hiszen a művészet is, a tudomány is a világ megismerésének analízise. Én nem a nagybetűs művészettel foglalkozom, hanem tágabb
értelemben a kultúrával, amibe a tudomány is beletartozik − ilyen értelemben a matematika is a „láthatatlan kultúra” része −, én azt kutatom, hogyan jön létre ez a kultúra, hogyan fogadják be az emberek.
― Fogalmazhatunk úgy, hogy a művészet és a tudomány a megismerés kétféle
módja?

(Magyar Narancs, 1997. március 27.)

― Nem, még csak két külön módszerről sincs szó. Én nem értek egyet azzal a definícióval, amely szerint a művészet érzelmeket fejez ki, hiszen a matematikában is sok
emocionális elemmel találkozhatunk, sőt bizonyos szempontból maga a gondolkodás is besorolható ebbe a kategóriába. Az emberek általában úgy képzelik, hogy a tudomány „hideg”, a művészet pedig „forró”. Nem így van: hiszen a matematikáért
ugyanúgy meg lehet őrülni, mint a művészetért. A matematikusok gyakran még sokkal excentrikusabbak, hevesebbek, mint a művészek.
Aztán: a művészetet hagyományosan úgy tekintik, mint a személyes tapasztalat kifejezését, ellentétben a tudománnyal, amit objektív tudásként értelmeznek. Én ezzel
a megkülönböztetéssel sem értek egyet. Szerintem a művészet nem a személyes ihletettség eredménye, a tudomány nem a tárgyilagos megfigyelések gyűjteménye,
hanem mindkettő társadalmi termék. A művész készít egy művet, vagyis beterjeszt
egy javaslatot. A művészet társadalmi intézményei − galériák, múzeumok, műgyűjtők és kritikusok − döntik el, hogy műalkotásról van-e szó vagy sem, sőt azt is, hogy
jó vagy rossz az adott munka. A tudományban ugyanez a helyzet: valaki felfedez
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egy fizikai összefüggést, papírra veti, és elküldi egy folyóiratnak. Ebben az esetben
is az adott tudományos folyóirat az a társadalmi tényező, amely az írás publikálásával vagy visszaküldésével eldönti, hogy az elmélet megállja-e a helyét, vagy sem.
― De még ha ez így is van, nem gondolja, hogy egy tudományos intézmény objektívebben tudja megítélni ezeket a kérdéseket, mint egy művészeti intézmény?
― Ez a feltételezés abból az illúzióból fakad, amelyik úgy véli, hogy a tudomány tárgyilagosabb a művészetnél. Hogy ez mennyire nem így van, arra példaként az atomelméletet hozhatnám föl. Ludwig Boltzmann támogatta az elméletet, és annyira
elkeseredett a közvélemény, többek között Ernst Mach ellenségessége láttán, hogy
1906-ban öngyilkosságot követett el. Vagy említhetném a halmazelmélet megalkotóját, Cantort is, akinek munkásságát évtizedekig nem ismerték el, és végül elmegyógyintézetbe került. A tudományban, éppen úgy, mint a művészetben, senki nem
láthatja előre a jövőbeli fejlődést. A villanykörte feltalálása előtt, pusztán elméleti
alapon, nem lehetett elképzelni az elektromos világítást. Először azt kellett felfedezni,
hogy léteznek az elektromágneses hullámok, ez Maxwell nevéhez fűződik. Ehhez a
felfedezéshez azonban nem azon az úton érkezett el a fizika, ahogyan azt leggyakrabban elképzelik; itt már nem a valóság „felismeréséről” van szó, hanem arról, hogy
Maxwell felállított egy elméletet, amelyet aztán a kísérletek igazoltak. Manapság már
a tudomány fejlődésében az elméletek megfogalmazása a legfontosabb, amelyekre a
tudós azután példákat keres a természetben. A tapasztalás nem előzi meg a magyarázatot. A tudomány nem felfedezi, hanem feltalálja, konstruálja a természetet.
― A Ludwig Múzeum kiállításának címe „A művészeten túl”. Az ön felfogása szerint mi van a művészeten „innen”?
― A kiállítás címe az is lehetne, hogy „A hagyományos művészeten túl”. A művészet konvencionális definíciójának határát lépjük át. A tradicionális művészet keret
a megismeréshez, a percepcióhoz, illúzió, megtapasztalás. A tárlat a megszokott,
akadémikus, történelmi művészet korlátait töri át.
[A kiállításmeghívón egy optikai csalódást kiváltó kép látható. Ha a „négyzet” négy
sarkát alkotó háromnegyed köröket letakarjuk, akkor semmi nem marad a síkidomból. Ha felfedjük őket, a négyzet akkor sem válik láthatóvá, csak az agyunk alkotja
meg a körök kiegészítésével. Ez például túl van a hagyományos értelemben vett művészet fogalmán.]
― A kiállítást nézve az emberben felötlik a kérdés, hogy vajon a tematika mennyiben tükrözi az ön egyéni „tanulási útját”. Hogyan, miért szervezte meg ezt a nagyszabású bemutatót?
― Valóban, ez a tárlat a személyes életutamat is megmutatja. Ha nem tanultam volna
matematikát, nem tudnék híres magyar matematikusokra hivatkozni. Ha nem foglalkoztam volna számítástechnikával, nem lennék képes átlátni a terület osztrákmagyar vonatkozásait és így tovább. A kiállítás fő motívuma azoknak az osztrákmagyar eredményeknek a bemutatása, amelyeken keresztül a két ország hozzájárult
a világ művészetének, illetve tudományának fejlődéséhez.

― A magyarázat egyszerű alapelveket követ, és természeténél fogva igen logikus.
A kiállítás, mint egész részekre bontása a befogadó dolgát könnyíti meg. Az első
kérdés a festészetre vonatkozik. A festő mindig is a pillanatot ragadta meg, a gépek
megjelenésével azonban a helyzet bonyolódott. Amint a „modell” megmozdult,
többé nem lehetett a festészet hagyományos eszközeivel közelíteni a lényeghez. Egy
forgó kerék nem festhető le olyan egyszerűen, mint egy csendélet. Tehát végső soron
a mozgás váltotta ki az absztrakciót. Míg az impresszionisták a színérzékelést helyezték előtérbe, a későbbi irányzatok a mozgás érzékelésének tulajdonítottak kitüntetett szerepet. Ez vezetett először a geometrikus absztrakcióhoz, majd a konstruktivizmushoz. Ezért kapcsolja össze az első alcím az érzékelést és a mozgást,
azt a kérdést feszegetve, hogyan fogható egyáltalán fel a mozgás lényege. Ugyanakkor a művészek elkezdtek magáról az érzékelésről és annak feltételeiről gondolkodni, és megfogalmazódott az érzékelés érzékelésének problémája. Ide vezethetők
vissza az op-art gyökerei.
A gépek megalkotása és mozgásba hozása jelentett egyfajta megoldást. Ezeket pedig
a film és a fényképészet segítségével lehetett ismét képekké transzformálni. A lényeg
itt a megfigyelés megfigyelése, és mint ilyen, a téma szorosan összefügg a kvantumelmélettel, amelynek értelmében a megfigyelés megváltoztatja a megfigyelt tárgy jellegét. Amikor viszont az ember elvont műveket kezd festeni, elveszti a külső modellt,
amelyre eddig építhetett, tehát szüksége van egy új, belső modellre, amelyből kiindulhat. Megszűnik a külső valósággal a kapcsolat. Ennek a belső modellnek a legkézenfekvőbb formája a szimmetria, illetve a szimmetriatörés. Itt ismét kapcsolódunk
a természethez is, hiszen a természet „belső modellje” ugyancsak a szimmetria. Itt a
„belső modell” szóhasználat indokolt, hiszen a természet sem támaszkodhat a valóságra, mint külső modellre, mert a természet maga a valóság. A természet ugyancsak
nem statikus, hanem egyfajta dinamika, mozgás, növekedés jellemzi, ahogy például
egy fa megnő, vagy egy állat kifejlődik. A művészet pedig megkísérli imitálni ezt a
növekedést, mégpedig a különféle formák segítségével, és így jönnek létre a különböző szimulációk, automaták, fraktálok. Míg egy festmény vagy egy szobor − még a
mobilszobrok is − ilyen szempontból állandóak, a számítógép már képes ennek a növekedésnek az utánzására is. Térjünk vissza egy pillanatra az érzékelés problematikájához! Kutathatjuk, hogy a külső világból érkező információt hogy dolgozza fel az
agy, hogyan válik az az emberben érzetté vagy képpé. Az alapkérdés, „Mit mond el
a béka szeme a béka agyának?” − McCulloughtól, a kibernetika atyjától származik,
és egyaránt kapcsolódik az informatika és a kibernetika tárgyköréhez, hiszen az utóbbi
nagymértékben támaszkodik az információelmélet eredményeire. Megértve az állatok információkezelését, a nyert tudást gépek készítésében kamatoztathatjuk, párhuzamot vonva az ember és a gép működésének szabályai között. A kibernetika
művészeti megfelelője pedig a konstruktivizmus, ami ugyancsak az agy és az érzékelés analógiájára teremti meg a külső világot.

― A kiállítás tíz kategória, kulcsszó köré szerveződik. Elmondaná, hogy ez a rendszerezés milyen elképzelésre épül?

Az információfeldolgozás matematikai modelljének az informatikát tekinthetjük,
ezzel párhuzamosan a viselkedés modellezésére a játékelmélet szolgál, amelynek
gerincét egymás viselkedésének megfigyelése képezi. Itt is jelentős az osztrák-magyar hatás, hiszen a játékelmélet Neumann János és Oskar Morgenstern nevéhez fűződik. A tudományt e téren legjobban Rubik Ernő kapcsolta össze a művészettel és
a mindennapi élettel. A Rubik-kocka ugyanakkor olyan eredeti találmány, amely
aligha származhatna máshonnan, mint Magyarországról, és amely jóformán az öszszes eddig felsorolt témakört egybefogja. Az eddig elhangzott kérdéseket a tudomány-, illetve a művészetelmélet fűzi össze. Ha eddig a percepció, és ezen belül a
gondolkodás, illetve a viselkedés formális modellezésével foglalkoztunk az infor-
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Az anyagnak körülbelül nyolcvan százalékát személyesen választottam ki, ez a része
egyértelműen az én felfogásomat tükrözi, de a maradék húsz százalék kiválogatását
is felügyeltem.

matika és a kibernetika, illetve a játékelmélet segítségével, akkor ugyanígy felállíthatunk egy formális modellt az érzelmek tükrözésére is. Ez áll a pszichoanalízis hátterében, amelyet értelmezhetünk olyan matematikaként, amely számok helyett a
pszichét írja le. Ismét a magyar-osztrák befolyásra utalnék, hiszen a pszichoanalízisben döntő szerepet játszott Sigmund Freud és Ferenczi Sándor munkássága. És
ismét adja magát egy művészeti párhuzam: bár az akcionizmus a pszichoanalízis
félreértésén alapult, ennek ellenére egyértelműen tudományos inspirációra vezethető vissza.
A művészet- és tudományelmélethez kapcsolható a vizuális kommunikáció is, Otto
Neurath kezdeményezése, aki a Bécsi Kör egyik vezető egyénisége volt, és első
ízben kísérelte meg egyszerű vizuális jelekkel félreérthetetlenül kifejezni a különféle
fogalmakat, jelentéseket, mint például a „vészkijárat” jelzését. Az első problémakör
térbe való kiterjesztése az alapja az emeleten található tipikusan magyar szobroknak,
amelyek már a dekonstrukció felé irányulnak, és furcsa vonalakból, rendszerekből
állnak. Az alapelv a Bauhausig nyúlik vissza, a kocka fragmentációjáig, illetve a töredékek átrendezésének ötletéig, amely maga is a mozgás érzékelésén alapul.
― Sok szó esett az eddigiekben az elmélet fontos szerepéről. Ön szerint a művészet
fejlődésének irányát a művészek vagy a teoretikusok határozzák meg inkább?
― Kölcsönös a hatás, nem határolható el a két terület ilyen élesen. A történelem során
a művészet csak egy jól definiált elméleti vázra épülve maradhat fenn, amely váz
azonban ugyancsak nem létezhet a művészet nélkül. A mindenkori legsikeresebb alkotások azok, amelyek a legtöbb elméleti vitát, megfigyelést ihletik. Minél többet
írnak például Duchamp-ról, annál fontosabbá válik. Az a műalkotás, amely nem képes
teoretikus érdeklődést kiváltani, óhatatlanul feledésbe merül. Minden művészi alkotómunka bonyolult folyamat, és ezt a komplexitást az adott közeg nem mindig képes
befogadni, ennek következtében a kritika bizonyos dolgokról meglehetősen keveset
írhat. Ma például az én művészetem helyzete nem valami kecsegtető, csak a saját területemen dolgozó más művészek értik meg a mondanivalómat, a kritikusok és a műgyűjtők értetlenek. Ennek tulajdonítható az is, hogy noha minden évben két nagy
kiállítást szerveznek az osztrák művészet bemutatására, egyet Németországban, a másikat pedig Ausztriában, ezeken mind ez ideig nem vehettem részt.
De ha sok hasonló felfogásban gondolkodó embert tudok magam köré gyűjteni, illetve, ha a jövőben sokan kezdenek el követni, akkor újra felfedezhetik alkotásaimat.
Ez a történelem rendje. Ha egy későbbi generáció megszerzi a művészetem összefüggéseinek megértéséhez szükséges elméleti hátteret, akkor egész munkásságom
át fog értékelődni, és az osztrák művészet szerves részévé válik. Még az is lehet,
hogy én leszek az egyetlen, akinek a munkái ebből a korszakból fennmaradnak,
annak ellenére, hogy most még csak tudomást sem vesznek rólam.
― Ön sokáig főszervezője volt a linzi Ars Electronica Fesztiválnak, de tavaly kilépett
a rendezvényből. A több éve megálmodott Ars Electronica. Center, az informatika fellegvára, ön nélkül nyílt meg. Elmondaná, hogy mi késztette a fesztivál elhagyására?
― Napjainkban a médiaművészet súlyos válságba került. A cyberspace-szel, a virtuális valósággal, a számítógépes hálózatokkal kapcsolatos minden dologra az a veszély leselkedik, hogy túlságosan az ipar szolgálatába kerül. Én a hatvanas évek
gyermeke vagyok, küzdök mindenfajta technokrata-hadiipari komplexum ellen. A
linzi múzeum nem művészeti múzeum, hanem az ipart és a technológiát szolgáló
seregszemle. A művészetnek nincs helye benne.
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Kilépésem másik oka pedig inkább anyagi természetű volt. A múzeum megnyitása
előtt én rendelkeztem a fesztiválra szánt financiális kerettel. Tíz éven keresztül viharos viták során dőlt el, hogy a város és az én elképzeléseim közül melyek valósuljanak meg, de mivel az anyagi források az én kezemben voltak, én hoztam meg
a végső döntést, és a kiállítás-sorozatot a művészet szolgálatába állítottam, Linz és
az osztrák televízió ellenében is. Most a pénz a múzeumhoz, és ezen belül Hannes
Leopoldsederhez érkezik, és így ő dönt a fesztivál kérdéseiben. A kiállításokon szerepel néhány művész, de összességében a fesztivál, mint egy vásár, az ipari termékek terjedését szolgálja. Az ilyesfajta dolgokkal sosem tudtam kibékülni, például
erőteljesen ellenzem a Microsoft cég térnyerését, szerintem Bill Gates a médiaművészet legnagyobb ellenfele, sőt talán még az sem túlzás, hogy cége a demokrácia
irányelveit is megsérti. Erősebb ellenzékre volna szükségünk.
― Ezek szerint ön egyetért a fesztivál WWW kategóriájában első díjat nyert „etoy”
projekttel, amely a hálózat felforgatását tűzte ki célul?
― Természetesen, hiszen a projekt megalkotói a tanítványaim. Álnéven neveztek a
versenyre, mert ha kiderült volna, hogy kapcsolatban állnak velem, nem érhettek
volna el ekkora sikert.
― Ezredforduló, Európa, kultúra… Ön szerint milyenek a kilátásaink?
― Európa mindig a kegyetlenség, a félelem melegágya volt, elég csak Jugoszláviára gondolnunk, bár ezzel párhuzamosan számtalan előrelépésnek is tanúi lehetünk,
hiszen a kontinenst jellemzi bizonyos fejlődés, az individuum fejlődése, a személyi
szabadság kérdése és így tovább. Az ezredforduló szerintem a kulturális térkép teljes átrajzolását hozza majd. Ma Európa és Észak-Amerika áll a középpontban, de ez
az egocentrikus látásmód néhány évtizeden belül megváltozik. A művészetben az
úgynevezett „modern művészet” idejétmúlttá válik majd, helyébe egyfajta univerzális művészet fog lépni, amelynek bölcsője a posztkoloniális országokban lesz. Európa olyan, mint egy erődítmény, de a környező népek húsz éven belül le fogják
rombolni ezt az erődöt: az európai és észak-amerikai művészet mellett hasonló rangra
fog emelkedni az ázsiai, az afrikai és a latin-amerikai művészet is.
A kulturális világ is több centrum köré szerveződik, ezeknek csak egyike lesz a mi
kontinensünk. Ez a változás ahhoz lesz hasonló, amelyik Amerikában játszódott le
az elmúlt három évszázadban, és amelynek során az USA Európával egyenlő, illetve
azt meghaladó rangot harcolt ki magának. Ez lesz az ezredforduló legfontosabb átalakulása.
― Az ezredforduló küszöbén az ember érzékenyebben foglalkozik a lét és nemlét,
élet és halál problémájával. Mi az ön személyes véleménye ezekben a kérdésekben?
― A lét és nemlét tárgyköre szorosan összefügg az evolúcióval. Hatalmas univerzumunkban létezik egy parányi élet, az emberé, amely megkísérel örökké fennmaradni. Ez alapvetően az, amiért a művészet létrejön. Az evolúció összeegyeztethetetlen a halhatatlansággal, hiszen ha nem volna elmúlás, nem beszélhetnénk a fejlődés lehetőségéről sem, mivel a fejlődés során az új dolgok a régiek helyébe lépnek.
A művészet pedig biztosítja a szimbolikus öröklét lehetőségét, amelyre az embernek
az elmúlás elkerülhetetlensége ellenére is igénye van.
(Dárdai Zsuzsa, Fejérvári Boldizsár; ÉS/Élet és Irodalom, 1996. november 7.)
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MEMEZIS ÉS DIGITÁLIS (RABLÓ)TÁMADÁS
Ars Electronica, Linz 1996.
Képzeld el, hogy utazol az információsztrádán, adatokat keresve bizonyos tárgykörben, például Madonnáról, a Psionról, a Fassbinder-filmekről vagy Playboy-aktokról. Rábukkansz egy „underground site”-ra, amely a legjobb elérhető információt
kínálja az adott témában, és nagy várakozással kattintasz a csatlakozásra. Paff! Kivillan a képernyő: „Don’t fucking move. This is a digital, hijack.” (Szabad fordításban: „Kezeket fel, bazmeg! Ez egy digitális rablótámadás!”) Nincs mit tenned, már
jön is a következő lap: „You are hostage no 421705 hijacked by the organization
etoy.” („Te vagy az etoy szervezet által ejtett 421705. számú túsz.”) Egy audiofájl
szolgál magyarázattal. A hang közli, hogy digitális úton eltérítettek csakúgy, mint az
Internetet, amelyet nem az etoy, hanem a Netscape tart fogságban. Mire végre rátalálsz az exit gombra és megnyomod, hogy elhagyd ezt a nyugtalanító Website-ot,
kiderül, hogy nincs menekülés: etoy saját birodalmán belül vagy már.
A The Hijack Project az idei sorrendben 17. Ars Electronica Fesztiválhoz kapcsolódó
komputerművészeti verseny WWW kategóriájának Arany Nica-díjasa.
A Prix Art Electronica komputergrafika kategóriáját 1995-ben váltotta fel a World
Wide Web. Ez a döntés azt tükrözi, hogy a Tim Berners-Lee által létrehozott WWW
egyre inkább a világhálózatokban feltűnő művészi-kulturális aktivitás bázisává vált.
Az új programok a 3D-s grafika és hanghatások megjelenésével az Internet, mint
egész, a művészi tervezés új közegévé lépett elő. A zsűri által bevezetett kritériumok, mint például a „Webness” (hálóság, hálólényeg), közösségformálás, virtuális
identitás/entitás, stb. filozófiai és kommunikációelméleti értekezések és eszmecserék révén alakultak ki. Idén már 200 nevezés érkezett, ami előrelépés a múlt esztendei 80-hoz képest.
A győztes WWW-alkotásban a zsűrit az ragadta meg, hogy az etoy új mondandóval
töltötte meg az Internetről kialakult, közhellyé silányult elképzeléseket, koncepciókat, fejre állította a megszokott dolgokat, alkalmazásokat. Az Internet intenzív használata azt a tévhitet erősíti az emberben, hogy az ottlapok tényleg azt tartalmazzák,
amit a tartalomjegyzék felsorol, hogy a leveleinket senki nem olvashatja el, hogy a
levelezési listákba idegenek nem léphetnek be, egyszóval, hogy biztonságban vagyunk a számítógép mögött. Az etoy iróniája mindent áthat, kitolnak a Nettel, de
bennünket is megtanítanak egy fontos igazságra. „Rablótámadás”-oldalukkal kapcsolatban így nyilatkoznak: „Ezzel az akcióval az etoy demonstrálja a $$Ǿűrt a
World Wide Web népszerű interfészei mögött. A médium gyenge pontjai és homályos zónái az akció fő célpontjai.”
Az etoy egyfajta anarchista ellenkultúrát testesít meg, ami nem mindenkinek tetszik.
Nincsenek lineárisan „felfűzött” ottlapok, csak egy kaotikusan megalkotott körhinta,
amelyen a látogató hajlamos elszédülni.
Van egy oldal, ahol szilárd formába öntheted az identitásodat, mindössze be kell
írnod a neved, életkorod és utolsó mondatodat. Az egyetlen gond, hogy foglalkozásod csak egy korlátozott körből választható ki, melyek közül egyik sem vonzó, mert
az alapbeállítás tolvaj.
Egy másik oldalon a netterrorizmusba nyerhetsz betekintést, beírhatsz egy címet,
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amelyre net-levélbombákat akarsz küldeni, vagy gyakorolhatod a célba lövést (csak
éppen sosem fogsz találni).
Az egyik zsűritagnak komoly fenntartásai voltak az etoy nevezésével kapcsolatban,
miután látta, hogy egyik oldaluk egy floppilemezt reklámoz. Felmerült az a lehetőség, hogy az egész csak egy rockegyüttes reklámja. Lehet, hogy így van, de lehet,
hogy az etoy tényleg csak egy reklámfogás. Jól megtervezték, és a Neten ez nagy
dolog. Elvégre a Net tele van manókkal („trolls”), és senkinek sem tűnik fel egy
kutya („dog”), amíg nem ugat.
Azonban még ennek a zsűritagnak sem tűnt fel, hogy a projekt megalkotói, a hét fiatalemberből álló multimédia csapat Peter Weibel tanítványai. Azé a Peter Weibelé,
aki tíz éven át volt az Ars Electronica művészeti vezetője, és aki éppen amikor átadásra került az Ars Electronica Center, lelépett a színről. Vajon miért? Kérdésünkre
a budapesti Ludwig Múzeumban megrendezésre kerülő Művészeten túl című kiállítás kurátoraként jelenlévő Weiber elmondta, érzése szerint válságba került a médiaművészet, a cyberspace-t, a virtuális valóságot, a számítógépes hálózatokat az a
veszély fenyegeti, hogy az ipar kiszolgálóivá válnak. Véleménye szerint a linzi múzeum nem a művészetre koncentrál, sokkal inkább az iparnak és a technológiának
igyekszik megfelelni.
Kilépésének másik oka anyagi természetű volt. A múzeum megnyitása ellőttig ő rendelkezett a fesztiválra szánt financiális kerettel. Tíz éven keresztül viharos viták
során dőlt el, hogy a város és Peter Weibel elképzelései közül melyik valósuljon
meg, mivel az anyagi források az ő kezében voltak, ő hozhatta meg a végső döntéseket. Így a kiállításokat a művészet szolgálatába tudta állítani. Most a pénz a múzeumhoz, és ezen belül Hannes Leopoldsederhez érkezik. Most ő dönt, és bár a
kiállításokon szerepel néhány művész, Weibel szerint összeségében a fesztivál, mint
egy vásár, az ipari termékek terjesztésének fóruma lett. Művészként nem kívánta
követni ezt az átalakulást.
Kettős, látszólag ellentmondásos tendencia jellemzi az interaktív művészetet ezen a
fesztiválon. A felelősség megosztása vagy elvetése a művész részéről, illetve a közönség fokozottabb befolyásolásának, „vezérlésének” igénye. Bonyolítja mindezt,
hogy egymást nem kölcsönösen kizáró ellentétekről van szó, hanem olyanokról,
amelyek létezhetnek egymás mellett, egyazon művön belül is. Előfordult, hogy a
megosztott felelősség gondolatát kihasználva a látogatót becsalogatták egy olyan
„arénába”, ahol a fő cél az abszolút kontroll kialakítása volt. (Némelyek szerint ezt
a stratégiát sok médiában hasonló módon használják, felajánlják „a szabad választást”, de csak azért, hogy néhány erősen körülhatárolt ajánlatot fontoljunk meg.) A
közönség integrálódik egyfajta azonnali feetback-rendszerbe, és így elvileg lehetővé
válik az installáció személyre szabása, az egyes személy cselekvésének segítségével,
de ugyanez a befolyás a másik irányba is működik, a néző a mű részévé válik, és az
alkotáshoz idomulva kielégíti annak „igényeit”.

szerítette. Az a nehézség, amelyet a kérdésekkel kapcsolatos racionális és formális
megközelítés kritériuma okozott (egységes elbírálási rendszer stb.) szemmel látható.
Ugyanabba a kategóriába esnek a mérnökök közreműködésével létrehozott projektek, amelyek akár a hardver vagy interfész meglepő átalakítását is magukkal vonhatják, mint az ipari alkalmazásokra alapulóak; a már most szigorúan körülhatárolt
eszközöket (pl CD-rom) hasznosítók; az egér-billentyűzet-képernyő hármas segítségével megalkotottak; a VR-felszereléssel nézendő „szoftvervilágok”; a korlátozott ideig tartó „kísérletek”, amelyek létező és átalakított rendszereket vizsgálnak
több eltérő szinten; projektek, amelyek részben vagy egészben egy hálózaton helyezkednek el; munkák, amelyek az interaktivitást nem a megszokott ember/gép öszszefüggésben értelmezik, hanem autonóm géprendszerek viselkedéseként; vagy
olyan alkotások, amelyek a testi fogyatékosok bevonását helyezik előtérbe, illetve a
„testileg épek” helyzetének átértékelését kísérlik meg. Sőt, még olyan munkákat is
figyelembe kellett venni, amelyek a szó eredeti, szoros értelmében nem kerülnek
sem a művészet, sem az interaktív kategóriába.
Az interaktív kategória díjazottjai közül most nem a kommunikációs média iskolapéldáját nyújtó Arany Nica-díjas japán Masaki Fujihata Global Interior Project-jét
(„Globális Belső Tér projekt”) ismertetjük, hanem a zsűri dicséretében részesült Harwood Regearsal of („Memóriapróba”) című különös munkát.
1994−95 telén Harbourd az Ashworth Maximum Security Hospital („Fokozottan
Őrzött Kórház”) néhány páciensével egy interaktív programot dolgozott ki, amely a
résztvevők élettapasztalatait foglalta magában. Az illetők bőrét oly módon szkennelték be, hogy az életük fizikai nyomait viselje magán, „az elmebetegség eszméjének” megfelelően. Mindez egyetlen individuummá forrt össze, akinek segítségével
a felhasználó közeli bepillantást nyerhetett az érintettek életének menetébe.
Az Ashworth Elmegyógyintézet 650 ember börtöne és kórháza. 70 százalékuk szellemileg korlátolt „bűnöző”. Ezeket a pácienseket a brit hatóságok ítélete alapján küldik az Ashworth Intézetbe, illetve a Belügyminisztérium döntései szerint juttatják
oda más börtönökből.
Ugyanakkor a bentlakók 30 százaléka nem bűnöző, őket egészségügyi intézmények
utalják be az intézetbe. Átlagosan mintegy nyolc évet töltenek itt, de némelyikük
számára az Ashworth intézet végleges megoldás.
A műalkotás célja megörökíteni a személyzet és a bentlakók életét, és ez által szembesíteni bennünket (értsd a „normális” társadalmat) saját magunkkal és azzal az „amnéziával”, amely olyankor érhető tetten, amikor társadalmunk túlkapásaival kellene
számot vetnünk. Ez a feledés téves információkat és alaptalan félelmet terjeszt az elmebetegség természetét illetően. A Rehearsal of Memory tudatára ébreszt annak,
milyen képet is alkottunk a normalitásról, ugyanakkor elénk állít egy „tiszta”, kényelmet szolgáló gépet, a komputert, amely tele van mocsokkal, tabukkal és nyomorúsággal, és amelynek higiéniáját megfertőzi a kiközösítés formáinak tárháza.

Az interaktív művészetben a digitális technológia nem képzelhető el autonóm formában, elszakítva a külvilágtól. Az interaktivitás fogalma talán még oda is vezethet,
hogy radikálisan újraértékeljük a médiumról alkotott elképzelésünket. A médium
szó elvesztheti azt a jelentését, hogy „anyag, amin keresztül valami áramlik”, és így
fejezhetjük ki: „technológiai apparátus, amely gyártók és felhasználók közötti interaktív kapcsolatokat nyit meg”.

A komputeranimációk közül a fődíjat John Lesseter és a Pixar Társaság kapta a Toy
Story című alkotásért. Amellett, hogy ez a film technikailag kitűnő munka, jelentősége leginkább abban áll, hogy ez az első teljes egészében számítógéppel előállított
főműsoridős animációs film. Ilyen szempontból fontossága Walt Desney első egész
estés rajzfilmjéhez, a Hófehérkéhez mérhető, állítja a zsűri.

Az interaktív kategória zsűrijét ez a kavarodás némiképp kaotikus helyzetbe kény-

A kategória kitüntetett animációi hasonló eredetiséget árultak el, mint az első helyezett Toy Story. Legfeljebb nem ítélte őket olyan újítónak a zsűri. A City of Lost
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Children, Marc Caro és Jean-Pierre Jeunet munkája a hagyományos film hatását erősíti számítógépes effektusok sokaságával, míg a Like a Rolling Stones, Michel
Gaondri és Pierre Buffin produkciója kiválóan adja vissza a címadó Rolling Stones-dal pszichedelikus hangulatát.
Mivel a komputerzene története már jó három és fél évtizedre tekint vissza, jogosan
állíthatjuk, hogy bekövetkezett annak felnövekedése, egyfajta „beérése” a szó nemes
értelmében. Manapság a kategóriában böngészve az ember fantáziadús felhasználások sokaságával találkozik, amelyek a komputer segítségével próbálnak megoldást
találni, olyan problémákra, mint például a hang- és hangszerszintézis, a hangok új
entitásokká való alakítása a komputeres adatfeldolgozás által felvett formalétrehozó
lehetőségek- vagy a zene számítógép-vezérelte térbeli prezentációja által. A kategória azonban létrehozása óta egyre szűkebbnek bizonyul a nevezések elbírálására, hiszen éppúgy jelentkezhetnek egyszerűen magnóra rögzített művekkel, mint felvett
élő zenei produkciókkal, párhuzamokkal illetve más interaktív megoldásokkal, amelyek azonban még mindig a komputeres zene határain belül vannak.
A zsűri nem volt igazán megelégedve az idei felhozatallal, a munkák nagy részét sematikusnak találta, míg az újító gondolkodásmódról tanúskodó művek nem mindig
értek el minőségi szintet.
Az Arany Nicát Robert Normandeau kanadai zeneszerző Le Renard et la Rose című
műve érdemelte ki, amely egy, A Kisherceg alapján készült rádiójáték hanganyagára
épül. Az alkotásban nagy szerepet játszik az elbeszélés, amit nemcsak a szövegbetétek, hanem a számítógép adta lehetőségek ötletes kihasználása, és a zene tematikus periodicitásra épülő kezelése is kiemel. Megjelenik például a hiú, a király, a róka
képe, és mindegyiket egy-egy zenei téma képviseli.
A Prix Ars Electronica négy kategóriájában összesen 122.600 dollárt, 1,25 millió
schillinget osztottak szét.
Szeptember 2-án, az AE Fesztivál első napján adták át a nagyközönségnek az Ars
Electronica Centert, az informatika fellegvárát, amelynek Gerfried Stocker médiaművész-zenész az igazgatója.

magukért: Az AE Center 21. századi technológiája, a kiépített installáció, a Design
Center két szinten berendezett interaktív terei, a megnyitó ünnepség pirotechnikai
bravúrja, a megjelenő katalógusok nagysága és minősége egyértelműen jelezték,
hogy pénzben nem volt hiány. S bár a művészet valóban csak itt-ott − például Christian Möller Archimedia projektjében − villantotta fel magát, a néhány nagyon szórakoztató és szellemes játékprogram némi kárpótlást azért adott.
Az Ars Elektronica Fesztivál, mint minden évben, idén is feldolgozott egy elméleti
témát, amelynek címe most a memezis volt.
Mit jelent ez a fogalom? Az angol zoológus Richard Dawkins terminusa szerint a
„mém” ugyanolyan információs egységkód, mint a biológiai építőkockaként alkalmazott „gén”. Olyan kognitív viselkedési formulát jelent, amely szaporodik és a
kommunikáció segítségével másolódik, ezzel mintegy a „fejlődés kultúraközpontú
törekvéseinek paradigmája”2. A háló fejlődését a benne részt vevő emberek határozzák meg, és sokszor ezt a folyamatot tekintik egyfajta evolúciónak, memezisnek.
De vajon milyen jövő vár a hálózaton megteremtett „virtuális életre” és intelligenciára?
JEGYZETEK
Internet: az egész világot átfogó számítógépes hálózat.
Netscape: A hálózat egyik legnépszerűbb kezelőprogramja.
WorldWideWeb: az Internetből képzett „pókháló”, amelynek legelőnyösebb tulajdonsága az interaktivitás és a keresztreferencia rendszer.
Virtuális Valóság, virtuális Tér, Virtual Reality vagy VR: a számítógépes felhasználók és segédprogramok által generált látszólagos tér, amelynek egyik megjelenési
formája maga a háló, s amelynek szerkezetét valós objektumokhoz hasonlatos képekkel érzékelhetjük. Innen származik a valóság-analógia.
Ottlap, Hompage Site: az Interneten, mint „könyvben” megtalálható oldalak, amelyek több száz másik oldalhoz is kapcsolódhatnak közvetlen elérési címek alapján.
Innen fájlokat (adatkötegeket), képeket, stb. lehet letölteni, illetve információkhoz
lehet hozzájutni.

A Duna partján fekvő ötszintes, Bauhaus-stílusú épület felszereléssel együtt 180 millió schillingbe került.

1

A múzeum szintjei:

2
1

−1 CAVE (Cave Automatic Virtual Environment ) és virtuális valóság zóna. A CAVE
egy újfajta 3D-s VR-installáció, amelyet a chicagói Illinois Egyetemen fejlesztett ki
Dan Sandin, aki személyesen fogadta az előzetes jelentkezés alapján a csoportokban
érkező látogatókat, hogy közös sétára invitálja őket a cyberspace-ben. Ezen kívül a
szinten még több VR installáció is található.
+1 Cyber City. VR eszközök a várostervezésben és az építészetben.
+2 Knowledge Net („Tudásháló”). Tanterem, videó- és konferencia helyiségek, egyidejű információcsere lehetőség más intézményekkel, World Wide Web iskola és intézet.

A Cave mozaikszó feloldása szellemes, önnévazonosságot takar (a szerk.)

Egyébként három csoportban folytak az előadások: Memetix − technokulturális
újítások; Robotix − információidentitás, az emberi test időlegessége (vajon információkkal megörökíthető-e az ember?); és Mnemonic − kollektív emlékezet és tapasztalat-, a modern média lehetőségei.
Az Ars Electronica egy négyszögű komputer-művészet-tudomány-technika komplexum Linzben. Egységei: Ars Elektronica Center, Ars Electronica Fesztivál, Ars Electronica Futur Lab.
Az Ars Elctronica Fesztivál a művészet, a tudomány, a technológia és a szociológia
közös kérdéseinek fóruma. A múzeum megnyitásáig a komputerkultúra centruma.
1979-ben alapították.

+3 Sky Média Loft. Internet-kávézó szép kilátással.
Az ide Ars Electronica és a kapcsolódó programok egyidejűleg sugalltak profizmust
és játékosságot. A legkülönbözőbb hosszú listákon felsorolt szponzorok kitettek
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(Magyar Műhely, No 101., 1996. december)
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HÁROM SÍK

BÉDEKKER AZ UNDERGROUNDBAN

xerox-installáció

Black-Black Galéria

A Black-Black Galéria nyitó tárlatán elektro-auráim átlényegített változatait állítottam ki.

„Festő vagyok és szögelem a képeimet” − mondta 1918-ban Kurt Schwitters, a hannoveri dadaista, a XX. századi művészet merész újítóinak egyike, aki merzismusával forradalmasította a festészetet és szobrászatot, a költészetet és színházat. A merz
szó a KOMMERZBANK feliratú papírdarabka szétvágásából származik, és egy
olyan radikális irányzatot fémjelez, ahol a magas művészi érték az avantgárd szellemiségével és a kommersz (az eladhatóság) elvetésével társul.

A Három sík című xerox-installációmmal az emberi létmegélés különböző minőségű szintjeinek − fizikai, érzelmi, szellemi − illusztrálására tettem kísérletet, az elmúlt tíz alkotói év több ezer darab, A4-es formátumú xerox-másolatának felhasználásával, illetve a galéria alapprogramjául és cégéréül választott, Malevics fekete
négyzete ihlette 3 darab 150×150 cm-es négyzettel, a síkok foglalatával.
A fizikai sík-töredékek négyzetébe körülbelül kétezer darab, a copy-art kísérletek
alatt utamba kerülő, a létezésbe érzelmi és szellemi erőfeszítés nélkül belegörnyedő
lényekről, témákról készült képet hasogattam.
Az asztrális hullámzó-síkot több száz elektrografika építi fel, a négyzetből mintegy
kivetül, fortyog az érzelem, indulat, ösztön, ijesztő vagy elbűvölő arcok, tekintetek,
mozdulatok, pillantások, gesztusok, aurák formájában.
A harmadik mentális rezdülésmentesen kifeszülő-sík, a legfőbb tudás, a tiszta-fehérsugárzó-fény, a mindenség maga, Isten, az örök és egyetlen referenciapont, amivel/akivel a csönd óceánjában korlátlan kapcsolatba léphetünk.
A fényben úszó fehér négyzet egyben jelzi alkotói munkám jövőben kívánt irányát,
a letisztulást, a fizikai és a kontrollálatlan érzelmi, indulati szféra háttérbe szorulását.
Kiállítás: Budapest, Black-Black Galéria, 1996. december 21.
(Árnyékkötők, Összpontosítás No 17., 1997.)

Egy száztíz éves ház pincéjében, a Ferencváros szívében, grundok és betonkonstrukciók között épül a Merz Központ, az alternatív kultúra és harci művészetek földalatti bázisa. Lesz benne színház- és koncertterem; galéria; kávézó és dzsesszklub;
karate, aikido, tai chi edzőhely. Furcsa párosítása ez a szellemi és testi diszciplináknak, de mint tudjuk, az alternatív művészet: harc.
Decemebr 21-én, a téli napfordulón megnyílt itt egy galéria, ahol ezentúl kéthavonta
fekete/fekete és soha nem látott műveket lehet nézegetni. Stílusosan az Árnyékkötők magazin szerkesztői nyitották, ultraviola fényben fürdő elektrografikáikkal.
A mélypincébe sóderral és homokkal színültig töltött szuterénen, és Kazimir Malevics 1913-as Fekete négyzetének óriásszerox másolatán keresztül lehetett bejutni,
soha be nem fejeződő építkezéseken át. A négyzet, ez az alapvető szuprematista
elem, a galéria védjegye, az ideális létezés eljövendő távlatát idézi. A nagyon reális
Valóság után a nagyon funkciónélküli Művészetet, melyet nem befolyásolnak sem
a látszatok, sem gyakorlati szempontok. A Fekete négyzet az első, Archimédeszi
pont „…a festők visszamennek végső következtetésükkel a minden alap formájához, a mértani formához, és a színben két alapszínhez: a fehérhez és feketéhez.”
(Kassák, 1922.)
Az Árnyékkötők co-media szerkesztői (Dárdai, Saxon, Tenke, Zsubori) „kultúrfusik”, az elmúlt hét évben különösebb pénzügyi támogatás nélkül, közel húsz lapszámot jelentettek meg, és többtucat hazai/külföldi kiállítást/akciót szerveztek a lap
köré tömörülő alkotóknak. Ezúttal − a történetben először −, mint ahogy a kiállítás
címéből is kitűnik, önmagukra „összpontosítottak”. A látottakból az derül ki, hogy
valamennyien sűrítettek valamit.
Walter Benjamin balsejtelme szerint a technikai sokszorosíthatóság korában megszűnik a műalkotás aurája. Dárdai Zsuzsa alkotásaival megcáfolja ezt, aurát készít
fénymásológéppel. Az aura, az embert körülölelő, hőenergiával, elektromossággal és
az egyedi szellem misztikus sugaraival kitöltött energiapajzs, amely képlékenyen
lebegve vonja körbe a testet, és úgy kísér bennünket akár az árnyék, vagy mint láthatatlan, kozmikus fény-tükörkép. Romantikus és ál-tudományos megközelítéssel
az alkotó lassan egy évtizede próbálja felfejteni az aura és az elektromosság kapcsolatát. Három sík című xerox-installációjával az emberi lét különböző minőségi
szintjeinek − fizikai, érzelmi, szellemi − sűrítésére tett kísérletet, többezer A 4-es
formátumú fénymásolat felhasználásával és 3 darab, 150×150 cm-es négyzettel, a
síkok foglalatával.
Tenke István évek óta szempontozik: fénymásolón és faxon dolgozza át a saját és
mások szemeiről készült felvételeket. Egy korábbi fax akciójában az „I am here, and
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I can see you” kísérőszöveggel ellátott saját szemét továbbította a megnyitóra érkezők feje fölé, talányosan felcserélve a szerepeket. Ezen a tárlaton Sinead O’Connor
szempárjából indította elektrografikáját. A szem: tó, benne együgyű mámorom
(Mallarmé). A hét tagból álló sorozat kezdőpontjából még jól kivehető az arc és az
ember legfontosabb érzékszerve, majd a fénymásolón egyre jobban megdolgozva, a
fény beleég a képekbe, s a végső besűrűsödés már mint fénycsik-effekt rezonál tovább.
Zsubori Ervin folytatva Embernyomatok sorozatát − Muszorgszkíj: Egy kiállítás
képei című zongoradarabjának elektrografikus adaptációját mutatta be. Miután a zenemű partitúráját tételekre szabdalta, s az egyes tételek kottasorait egymásra másolta − egy új(abb) kiállítás képei bontakoztak ki. Bár az egyes képek közelről igen
eltérően cizelláltak, néhány lépés távolságból közelítik a fekete négyzet érzetét, s az
utolsón el is érik azt. Zsubori ugyanezt a manővert zeneileg is végrehajtotta: az Internetről leemelte a darabot és a tizenegy tételt a képi anyag tükör-hangjaként feldolgozta a számítógépen, és tizenegy zongorával egyszerre szólaltatta meg a
megnyitón. Mit mondjak, legalább annyira felismerhető, mint a besűrített kottasorok.
Saxon Szász János festő nem készít elektrografikát, az itt elénk tárt A sík pontosítása
című xerox-munkája talán az egyetlen ebben a műfajban. A kilenc részből álló egység a szerző dimenziósűrítés gondolatkörének gyöngysoraként lóg a pince kőfalán.
Saxonnak a dimenzióstruktúrák felfejtése több évtizedes képzőművészeti, filozófiai
programja. A fénymásológéppel manipulált fény-idő-sík sűrítmény végállomásaként
és egyben kezdőpontjaként, a legmisztikusabb metafizikai egységig/jelig a pontig
jut el, ahol a fizikai világ átlényegül.
A képzőművészeti történéseket zenei ősbemutatók és performansz-premierek „színezték”. A megnyitón fellépett az Opál Színház; Mészáros Ottó (Szlovákia) és Dóra
Attila; Ágoston Béla (Kampec Dolores) és Horváth Endre (Trottel).
A zárórendezvényen az Escurial gitárkvartett; az Aiowa csoport; valamint Virág és
Oleg GOA DJ-k.
(Megjelent Derek Hanna írói álnéven a Balkonban, 1997. január)

MOZAIKIDENTITÁS
Interjú Fabrizio Plessi multidiszciplináris művésszel
Saxon fél éves műterem-rezidenciát kapott 2000-ben, az Alpes Maritines (F) területén fekvő Mouans-Sartouxban, az Espace de l’Art Concret kortárs művészeti központtól, amelyet Gottfried Honegger svájci szobrász és felesége Sybill Albers
alapítottak.
A négyemeletes műteremház fél éven át nyújtott nekünk otthont, s biztosította a szabad alkotás lehetőségét. Mesés hónapok a Földközi tenger partján, Cannes-tól öt kilométerre! Bár órákat tudnék erről regélni, történetünk most csupán egy találkozás
apropójául szolgál. Azon a nyáron ugyanis, váratlan elhatározással Mouans-Sartouxból Palma de Mallorcára indultunk stoppal, hogy meglátogassuk friss ismeretségű
barátunkat, Toni Muntanerót. Először is Sète-be a Dél-Franciaországban fekvő kikötővárosba kellett eljutnunk, onnan indult a hajónk Palma de Mallorca-ra, a sziget
fővárosába. Merész, de sikeres vállalkozás volt! A több mint háromszáz kilométeres
utat jó emberek gyors autóival hamar letudtuk, és nem kis bravúrral elértük a délután
utoljára induló több emeletes „ferry”-t, amely tizenhat órán át hasította velünk a
Misztráltól tépázott, egyre viharosabb tengert… Micsoda éjszaka volt!
Reggelre elcsendesedett a szél, kisimultak a hullámok, megérkeztünk. Palma de Mallorca kikötőjében gótikus vár, tengerparti palotasor, nyüzsgő forgatag, maga az Élet
várt bennünket − és Toni, akinek puritán, de rendkívül ötletesen „lakberendezett”,
„nagystílű” kertes házában egy hétig tanyáztunk… Felkerestük a sziget legszebb természeti környezetében eldugott strandokat, amelyeket csak a helyiek ismertek. Ilyen
kék tengervizet még soha, sehol nem láttam! Kár, hogy néha a medúzák is odavoltak érte…
Toni egy alkalommal elvitt bennünket a városközpont piacára, ahol a tengeri herkentyűk, finomságos gyümölcsök, mandula, olívabogyó, paradicsom, fokhagyma
látványa és a mindent beborító bazsalikom illata (amely nekem azóta is egyenlő Palmával) jókedvre derített bennünket… hát még a folytatás. A kicsit hosszúra nyúlt
bevezető ugyanis arra szolgált, hogy kellő hangsúllyal kerüljön a történet középpontjába a világhírű multidiszciplináris művész, a videóművészet nemzetközileg
legismertebb úttörője, Fabrizio Plessi, akivel ott találkoztunk. Bevásárló kosárral a
kezében, napbarnított, mosolygós, energikus férfi közeledett felénk.
Dárdai Zsuzsa ― Bonjours Monsieur, est-ce que nous pouvons parler en français?
Fabrizio Plessi ― Bien sûr…
…és megbeszéltünk egy rendez-vous-t Toni otthonába, ahol egy rövid interjút adott
nekem.
***
― Ön olaszként Mallorcán él, dolgozik?
― Nem, Velencében élek, Palmán nyaralok. Van itt egy házam, három-négy hónapot ezen a helyen töltök, alkotással, pihenéssel. Se telefon, se fax… minden elektronikus eszközt kizárok. Tartalmas gondolati mélységeket élek itt meg, amelyekből
aztán kisarjadnak a tervek, lerajzolom, kidolgozom őket a legapróbb részletekig, s
átadom a megvalósulás realitásának.
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― Gondolom, van egy csapata, asszisztensek, segítők, akik közben intézik az ügyeit?
― Nem, mindent egyedül csinálok, a magam asszisztense vagyok. Nagyon sokat
dolgozom, több ezer művem van szerte a világon, mert fontosnak tartom a „jelenlétet”. Elmondhatom, hogy minden egyes nagy projektem, művem, kiállításom előkészítése innen Mallorcáról szerveződik, immár tíz éve…
― Ön az Arte Povere művészeti mozgalomból indult, amely köztudottan a legegyszerűbb anyagokkal, eszközökkel hoz létre mesterműveket. Bár ön is elemi anyagokkal építkezik: fa, kő, márvány, szén, szalma, tűz, víz… de ezeket egy merész
fordulattal belehelyezi az elektronika világába. Ön az első művész, aki a televíziómonitort valós anyagként használja, ahol a digitális víz és a tűz megállíthatatlan
áramlása folyik. E furcsa ellentmondás művészi feloldása lett az ön kuriózuma, védjegye.
― Olyan vagyok, mint egy alkimista, módszeresen kutatom az egyszerű lényeget,
az ok-okozatok rendjét. Szeretném visszavezetni az embereket egy álomszerű fénykorba. A felismert eredményhez kifejezési eszközt keresve találtam rá a televízióra.
A tv-ből állandóan folyó tartalom java része undormány, amely beszennyezi az emberek tudatát, roncsolja a személyiségüket, kiüresíti a fejeket… Ugyanakkor éreztem,
hogy az eszköz technikai lehetőségei alkalmasak építő gondolati tartalmak „átfolyatására”, tradicionális üzenetátvitelre, megfelelnek a képeim, gondolataim, üzeneteim közvetítésére.
― Művészlétének központi eleme, a víz, már a hatvanas-hetvenes évek során számos
akcióművészeti és konceptuális alkotásában inspirációs forrás volt. Emlékszem egy
fotóra 1973-ból, a vízről. Mit jelent önnek ez az elem?
― Amikor először megérkeztem Velencébe, Reggio Emiliaból, ahol születtem, 14
éves voltam. Találtam egy elárasztott várost, és ez az apokaliptikus látomás egész
életem, művészetem meghatározó motívumává tette a vizet. Velence, ahol minden folyékony, engem is mozgékonyabbá, flexibilisebbé tett gondolkodásomban, cselekvéseimben, társdalomfelfogásomban egyaránt. Művészeti középiskolába jártam,
majd a Velencei Képzőművészeti Akadémiára, 22 éves koromtól negyven éven át tanítottam „professzori rangban” a „technológiák humanizálását”.
― Akcióművészként kezdte a pályafutását, performanszok, happeningek, kísérleti
filmek alkotója volt. Mikor váltott?
― 1974-től kezdtem videoszalagokat készíteni, majd helyspecifikus videóinstallációkat, amelyek alapja a legkülönbözőbb természetes anyagok konceptualitásba állítása volt. Mintegy kor-reakcióként aztán a nyolcvanas években a videó, mint
médium, a művészet középpontjában találta magát.
― Az ókori Róma emlékműveként állított monumentális videóinstalláció a „Roma”
az 1987-es Documenta 8-ban került bemutatásra, s ez nagyot dobott az ön ismertségén… Mindezek ellenére erősen elzárkózik attól, hogy önt videóművészként határozzák meg.
― Nem vagyok videóművész. Olyan alkotó vagyok, aki használja a videót, s ez
nagy különbség! Én nem akarok semmit elmesélni, csak egy emóciót adni az embereknek, amikor belépnek az tágas installációimba, tereimbe, vizualizált környezetembe. A videó esetemben ezt a teljességet szolgálja. Ezért nem videóművészet,
nem filmet helyettesítő elfuserált „mozi”.
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― Michelangelo a 14. században ugyanazokkal az anyagokkal dolgozott, mint ön a
20. században, ami azt az érzetet kelti bennem, hogy ön tudatosan összeköti az emberiség korszakait… vagyis ön szerint a művészet nem fejlődik, csak az emberek gondolatai változnak, s ennek megfelelően születnek új- és új kifejezési módok, formai
megoldások?
― Igen, így van. Én a legősibb elemeket használom: a követ, a vizet, a tüzet, amelyekkel vitalitást, energiát akarok közvetíteni a technológián keresztül, amely megváltoztatja a percepciót. Nem mesélek el semmilyen történetet… Nem teszek
különbséget a múlt és a jövő között. Az egyik lábamat a jövőben, a másikat a múltban érzem. Úgy gondolom, hogy a jövő és a múlt között erőteljes érzelmi kapcsolat
van, együtt élnek, s a jövőnek valóban ősi gyökerei vannak.
― Jövőről és múltról beszélgetünk, de mi van a jelennel?
― Korunkban már nincs az emberiség egészét átfogó általános vízió, s ez nagy probléma… Mindenkinek megvan a privát elképzelése, saját világa, amellyel egyenegyenként vagy kisebb csoportokban elbabrálunk az életünk során… Mint egy
patchwork, daraboljuk, ragasztjuk, tépjük az életünket az adódó helyzetek szerint.
Ezekből a mozaikdarabkákból áll össze a világ. Sajnos már a vallás sem ad védőernyőt, az Egyház is darabokra hullott. Ezért sok esetben használom kifejezési formaként a mozaiklapokat.
― Mozaikidentitásunk van…
― Igen. Az identitás elveszett, az emlékezet is egyre halványabb, és ezzel párhuzamosan a kultúra is szegényedik. Sajnos. Ezért próbálkozom azzal, hogy a négy őselem valamelyikét vagy egyszerre többet beleágyazzak az új technológiákba, mozgó
képekbe, hangokba és vice versa... Tradicionális művész vagyok, szeretném, ha „üzeneteim” elérnék az embereket.
UTÓIRAT
Palma de Mallorca után tizennégy évvel, Budapesten találkoztam újra Fabrizio Plessivel a
Ludwig Múzeumban, ahol nagyszabású kiállítása nyílt. Sajnos addigra közös barátunk Toni
Muntanero már nem élt. 2019 decemberében, mielőtt beköszöntött az emberiség életébe a
Covid-járvány, az A-22-es autópálya mellett − Ausztria és Olaszország között − megnyílt −
a kizárólag Fabrizio Plessi munkáinak szentelt − Plessi Múzeum. A múzeumot hegyek veszik
körül, és 13 000 m2 alapterületű. A nap 24 órájában/az év 365 napján nyitva van, s ingyenes
belépés mellett naponta átlagosan ezer embert vonz. Belül installációk, videók, szobrok, grafikák, festmények és könyvek sorakoznak.
„Ez a múzeum megtiszteltetés és kiváltság számomra. Egy természetben lelt gyémánt, olyan
hely, amely a mediterrán fényre emlékeztet. A múzeumba érve a látogatók hallják a zenét, a
víz hangját, és 200 televízió veszi körül őket; élvezhetnek egy csésze finom kávét vagy egy
pohár pezsgőt, miközben egy 200 méter magas szobrot szemlélnek. A hangulat hihetetlen,
egyedülálló. A fejlesztésével járó összes bonyodalom ellenére ötéves munka után mára valósággá vált.”

(Az interjú 2000. júliusában készült Palma de Mallorcán. Első közlés, mert a hangszalag hosszú időre elveszett, s most a kötet megjelenése előtt, amikor már szinte
nincs eszköz a lehallgatására, az utolsó pillanatban előkerült.)
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ÉLET AZ ÉLETTELENBEN
LIFE IN THE LIFELESS
Paradoxonok a természettudomány és a művészet kapcsolatában
A NY Staten Island, Snug Harbor Cultur Center „Site−Ations” programjának keretében, 2001. júniusában elvégzett művészetkutatói munkám során világossá vált előttem, hogy az 1885-ben alapított „SIIAS” Staten Island Institute of Art & Siences
nevében szereplő „művészet” és „tudomány” kifejezések elsősorban az intézményben fellelhető gyűjtemények tartalmi meghatározására vonatkoznak.
A gondolkodás és kultúra történetének nem is oly távoli pontján, a művészet és a tudomány együtt léteztek, nem voltak elválasztva egymástól. Nevezetesen, az Institute
of Art & Siences igen gazdag természettudományi és egyéb dokumentumokkal, valamint tárgyi értékekkel rendelkezik, továbbá figyelemre méltó fotóarchívumot, és
szerény, de értékes képző- és iparművészeti kollekciót tudhat magáénak. Tehát, az
intézményben megtalálhatók a természettudomány klasszikus értékei és a művészet
hagyományos- és folklór elemei, de nincs szerves kapcsolat a két terület között.
Az „Élet az élettelenben” projekttel − az intézmény nyersanyagaira támaszkodva −,
a technikai médiumok alkalmazásával egyfajta átjárási lehetőséget kívántam felmutatni, alkotóként tolmácsnak szegődni természet, tudomány és művészet között. A
természet nem statikus, hanem egyfajta dinamika, mozgás, növekedés jellemzi,
ahogy például egy fa vagy más élőlény (ember, állat) kifejlődik, felnő. A művészet
pedig megkísérli imitálni ezt a növekedést, mégpedig a különféle formák segítségével, és így jönnek létre a különböző festmények, szobrok, mobilok, szimulációk, automaták, fraktálok… A számítógép már képes ennek a növekedésnek az utánzására.
Elképzelésemet az Institute of Art & Siences régi/vagy új belső tereiben valósítottam meg.
I. DENTRIT (kris-táj): 2000. nyarán, egy dél-franciaországi kisvárosban építkezési
anyagok között olyan kövekre bukkantam, amelyek felületét látszatra „bokrok, fák,
virágok” borították. Lázasan kutattam eredetük után, mígnem megtudtam: az élő természet „szervetlen” objektumaival, a növények növekedésének megfelelően burjánzó kristályokkal, dentritekkel van dolgom. A talált kődarabkák rajzolatának
digitális feldolgozása során ügyelni kellett arra, hogy a „művészi” beavatkozás ne
sértse meg az „eredeti” alkotót. A folyamat során a természetes és a mesterséges
képek − vizuális jelek, jelenségek − közötti szinkronitást keresve az elektronikus
médiumok segítségével így sikerült leképezni a „teremtés absztrakt csodáját”.
Hol húzódik a határ az élő és élettelen természeti lét között?
A tudományos magyarázat szerint a „dentrit” görög szó, fa vagy bokor módra elágazó, esetleg páfrány, moha vagy egyéb növényi alakra emlékeztető, ásványi képződésű, fekete vagy barna rajzolat, melyet leggyakrabban márgapalán, mészkövön,
homokkövön, de egyéb ásványokon, kőzeteken is lehet észlelni. A kőzet igen finom
repedéseibe vagy hasadékaiba vas vagy mangán tartalmú sók hatolnak, melyekből
az oldóanyag elpárolgása következtében a vas- illetve mangánoxid sajátságos, a fa
elágazására és egyéb növényi alakokra emlékeztető módon válik ki. A tudományos
magyarázat alapján mégsem kapunk választ arra, miért éppen növényi formák rajzolódnak ki a vas- és mangánoxidokból? Egy mélyebb összefüggésrendszer alapján
jól tudjuk, hogy fraktálokkal, a természet önismétlő ősrendszereivel van dolgunk.
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A kiállításon bemutatásra kerülnek: a múzeumban fellelhető valóságos tárgy-objektek, három nagyméretű vászonra nyomtatott színes digitális kép, és egy képernyőn,
nyomon követhető komputer-animáció, amely szimulálja a dentrit növekedését.
II. CICADAS (kabócák): Az egyik legértékesebb gyűjteménye a tudományos kollekciónak a rovargyűjtemény, amely mintegy félezer fajtából áll. William T. Davis,
az intézmény egyik alapítója érdeklődésének középpontjában ugyanis a „cicadas”
állt, élete során hatvanezer példányt, ezen belül 450 fajtát gyűjtött össze. Legkülönlegesebbek a helyi specialitások. Ezek a kis rovarok metamorfózisuk után összesen
két hétig élnek. Tehát teljesen kifejlett formában történő életük 15 napból áll, ez a felfedezés ösztönzi a tudósokat, hogy feltételezzék: a cicadas funkciója az életben csak
arra korlátozódik, hogy önmagát reprodukálja.
Ez a felfedezés természetesen több filozófiai és művészeti problémát vet fel, amelyek arra fókuszálnak, hogy vajon milyen viszony van az élet és a halál között −
vagy az egyik fogalom a másik meghatározására alkalmas csupán? El tudjuk-e képzelni a földalatti élet éveit, azt a 17 évet? Ezek azok a kibuggyanó kérdések és paradoxonok, amelyeket felvetek, és amelyek, véleményem szerint számíthatnak a
befogadók érdeklődésére, a maguk konceptuális és filozófiai teljességében.

VARIÁCIÓK EGY EMBERRE
Viktor Hulík komputergrafikái
„Gyermekkorom óta lenyűgöz a természet, annak változatossága, variabilitása, formai sokrétűsége és színgazdagsága, a mindenütt jelen lévő mozgás, a temérdek meglepetésszerű összefüggés, viszonylat és kapcsolat, amelyek szüntelenül újabb és újabb
kérdéseket vetnek fel.” (V. H.)
Hogyan is működik mindez?
Mi rejtőzködik a dolgok és jelenségek felszíne alatt, amelyeket megfigyelünk, észlelünk, amelyek befolyásolják vagy meghatározzák cselekvésünket és létünket?
Hol van a mi helyünk ebben a lenyűgözően hatalmas térben?

A kiállításon bemutatásra kerül az intézmény gyűjteményéből egy helyi specialitású
cicadas-kollekció, annak három nagyméretű vászonra nyomtatott színes digitális
képfeldolgozása, és egy képernyőn nyomon követhető komputer-animáció a feltűzdelt rovarok művészi eszközökkel történő „revitalizációjáról”.

„Sok-sok kérdés, kevés kielégítő válasz. Úgy tűnik, hogy ezeknek az összetett viszonyrendszereknek és folyamatoknak a kutatása az emberi élet egyik fő értelme, felfedésüket pedig ismereteink határolják be. Sok mindent már megértettünk, sok
mindent igyekszünk megérteni, ám ennél sokkal több az, ami még tisztázatlan, megfoghatatlan. Éppen az „árnyékok sejtésének” ingerlő pozíciója és az élet kérdéseire,
kérdőjeleire választ kereső tapogatódzás kíséri Viktor Hulík műveit. Ez tükröződik
PENGETŐIBEN, ELMOZDÍTÓIBAN, LEAKASZTÓIBAN, IMBOLYGÓIBAN,
MOZGATÓIBAN.” (ford. Hushegyi Gábor).

III. BUTTERFLIES (pillangók): A befagyasztott szépségkollekció már önmagában egy paradoxon. A színes pillangók a természet szépségét mutatják, de a tudományos és a művészeti cél érdekében, ehhez előbb el kellett pusztítani őket. Egy-egy
kiállításon a pillangók látványa a látogatók csodálatát váltja ki, miközben ugyanaz
a pillanat, jobb esetben arra készteti őket, hogy megemlékezzenek az áldozatokról,
amellyel e kis lények adóztak a „tudomány” oltárán.

Ezek a gondolatok a jelenlévő szlovák művész, Viktor Hulík művészeti és − sietek
hozzátenni − emberi világának mozgatórugói. Tehát, amikor számítógépes grafikáit,
kép-objektjeit, illetve a térbe helyezett centiméter-szobrait nézzük, emlékeznünk kell
a művész önvallomás-szavaira: természet, változatosság, variabilitás, formai sokrétűség, színgazdagság, mozgás, meglepetésszerű összefüggés, kapcsolat-lánc. Viktor
Hulík művészete e fogalmak köré szerveződik.

Az izgató színek és formák a pillangók természetes állapotát idézik, de a törzsük közepébe nyomott gombostű jelzi, hogy valójában mumifikálódott tetemeket csodálunk. A gombostűre szögezett szépségek paradoxona egy kihívás. Felveti az ember
felelősségét a föld valamennyi teremtményével szemben. Projektemmel, miközben
tisztelettel adózom a pillangók halálának, megpróbálom a művészet eszközeivel „újraéleszteni”, élővé varázsolni őket (Reincarnation of Butterfly).
A kiállításon bemutatásra kerül az intézmény gyűjteményéből egy helyi specialitású
„Monarch Butterfly” − vagy más néven „Pompás királylepke”− kollekció. Melynek
szárnyaiból kiválasztok 1−2−3−4−5−6 pöttyöt, és belőlük hat nagyméretű vászonra
nyomtatott színes digitális képsorozatot installálok a falakra, majd további feldolgozással minden pötty-csoportot egy kocka 6 oldalára téve, a káoszelmélet jól ismert startvonalára dobom az így nyert objektumot: „Un coup de dés jamais n’abolira
le hasard” (Mallarmé).

Hulík első korszakában konceptuális fotótájképeket készített, ám landscape-jeit már
akkor függőleges és vízszintes vonalak, esetenként geometrikus formák tagolták.
Következő lépésként a művész a naturális tájképet egyforma centiméterdarabokra
kasírozta, és tépőzár segítségével keretbe helyezte. A statikus fotó ezen technikai
megoldást követően mobillá vált, és elindult az absztrakció irányába. Bár a tájkép
minden egyes darabja megmaradt, a variációk sokaságával a mozgás új valóságot teremtett. Káosszá vált a rend, de az is lehet, hogy új renddé szerveződött a káosz?
A véletlen ma is jellemzője Viktor Hulík művészetének − amennyiben létezik véletlen a szellemi rend szövetében −, ám egy idő után a naturális alapmotívumokat
tiszta geometrikus formák váltották fel, amelyek az előzőekben taglalt technikai
megoldással − választás, döntés, elrendezés − kiszabadultak a síkból. A különböző
absztrakt alakzatok kinyúltak, és a mozgással jelenlétet hasítottak maguknak a térben.

(Megjelent a Site−Ations program keretében a „Life in the Lifeless” katalógusban,
New York 2001−2002.; ISBN 963 202 458 3; majd az Árnyékkötők co-media utolsó
No 32. nyomtatott számában.)

Viktor Hulík a véletlen iránti nagyfokú vonzódása miatt érdeklődéssel fordul a számítógép mint alkotó eszköz felé is. A művész valamely alapképét beszerkeszti vagy
beszkenneli a komputerbe, majd néhány jól irányzott − és a komputerprogram által
determinált − mozdulalattal kapcsolatba lép a véletlennel − Shift. Az alapképből klónok sorozata, a klónokból mutánsok sokasága eredezik. A mozgás felgyorsul. A részletekben megbúvó képszelet − egy mozdulat után − hirtelen felnagyítódik, főszerepet
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kap, s máris egy új összefüggés, új kép jön létre. Utunk az ismeretlen belseje felé
vezet: a kezdeti látszatbizonyosságból a bizonytalanba tartunk. Különös módon ezek
a véletlenre alapozott, absztrakt képek továbbra is kvázi tájkép-hangulatúak.

HIPERKERESZT
A NYUGAT KERTJE

A művész sorszámozza a variációkat. Minden egyes variáció − egyetlen kép. Nincs
sokszorosítás. Viktor Hulík művészetével az állandóság kategóriájának megkérdőjelezését célozza, és a nézőket is ez irányban aktivizálja. Arra biztat bennünket, hogy
új nézőpontokat keressünk, hogy megnyíljunk az új lehetőségek előtt, s hogy teret
nyissunk másoknak is! Vele együtt mi is kísérletezhetünk, dönthetünk, játszhatunk,
különböző perspektívákat hozhatunk létre. Hát rajta!

John Arden Hiigli kiállítása

Ezennel a kiállítást megnyitom.
(Elhangzott Budapesten a Fény Galériában, 2003. március 6-án; Megjelent a MADI
art periodical No 5. számában.)

A 2003. évi Szimmetria Fesztivál képzőművészeti programjának középpontjában a
huszadik század − napjainkban is tovább élő − geometrikus képzőművészeti irányzatai álltak. Ezen irányzatokon belül hangsúlyozott szerepet szentelt a MADI (mozgás, absztrakció, dimenzió, invenció) irányzatának, s a MADI Alapítvány anyagából
kiállítást szervezett a Millenáris Kerengőjében.
Párhuzamosan − egy másik millenárisi térben − magyar geometrikus mesterek és
meghívott külföldi alkotók: Bak Imre, Erdély Dániel, F. Farkas Tamás, Gáyor Tibor,
Hetey Katalin, John Arden Hiigli (USA), Piotr Iwicki (Poland), Konok Tamás,
Ron Kostyniuk (Kanada), Kuchta Klara (Svájc), Maurer Dóra, Mengyán András,
Alexander Pankin (Oroszország),Opy Zouni (Görögország) szimmetria vonatkozású
művei kerültek bemutatásra.
John Arden Hiigli New York-i képzőművészt olyannyira megragadta a MADI felszabadító ereje, hogy a fesztiválra készített és a tengerentúlról repülőgéppel ideszállított óriási vászonfestményét a Mobil MADI Múzeumnak ajándékozta, s miután
hazatért, a szabad geometria tanulmányozásába és MADI szellemiségű képek festésébe kezdett. Ennek eredményeként két nagyméretű formázott művével részt vett a
MADI Alapítvány által, a moszkvai Zeretelli Múzeumban rendezett nemzetközi supreMADIsm fesztiválon, 2006. májusában. A moszkvai fesztivált követően ezt a két
művét is a Mobil MADI Múzeumnak ajándékozta.
Nyakas Ilona galériavezetőnek köszönhetően a Szimmetria Fesztivál időtartama alatt
a három mű együtt látható ebben a kis ékszer-galériában.
Milyen összefüggés található a geometrikus képzőművészeti alkotások, a matematikai vonatkozások és a pedagógiai munka között? Ez itt a kérdés. Az összefüggés
középpontjában maga a művészpedagógus, gondolkodó, John Arden Hiigli áll.
Azt mondják, egy rendkívüli objektummal találkozva az ember átalakul. Johnban is
lejátszódott egy ilyen transzformáció, amikor az 1960-as évek közepén egy wisconsini parkban meglátott egy geodéziai kupolát, amelynek esztétikuma, a belőle
áradó békés nyugalom és a „Földvédő gondolat”, a „szépség” matematikai összefüggéseinek kutatására indította.
Hiigli transzformációs geometria iránti érdeklődése akkor mélyült el, amikor egyetemistaként New Yorkban a kisgyermekek képzését kutatta, és szakdolgozatát Buckminster Fullerről (akivel később igazi mester-tanítvány viszony alakult ki) és Jean
Piaget-ról írta.
„A gyermek térérzékelése” című könyvében Piaget leírja a „Három Hegy kísérletet”,
a kognitív pszichológus mesteri eszközét, amely a következőkből áll:
− elől, jobbra egy zöld hegy, rajta házikó;
− kissé hátrébb balra, barna hegy, magasabb a zöldnél, csúcsán piros kereszt;
− a háttérben a legnagyobb hegy szürke, csúcsát hó födi.
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A különböző korú és különböző tapasztalati szinten álló gyerekeket arra kérik, hogy
képzeljék el és írják le az eltérő nézőpontokból tapasztalható perspektíva változásait.
Ez transzformációs geometriai probléma, amely a nézőpontok koordinálását és a relációk megtöbbszörözését feltételezi a balra-jobbra, fent-lent, elől-hátul viszonylataiban.
A transzformációs geometria, a topológiai tér minőségi viszonyainak megértése elengedhetetlen az alaposabb tudáshoz és ahhoz, hogy felelni tudjunk a mennyiségi relációk komolyabb kihívásaira, amelyek a projektív térrel (nézőpontok), az affin
viszonyokkal (párhuzamosság) és az euklideszi térrel (mérés) kapcsolatosak. Ezek
megértése az olyan egyszerű tevékenységekhez is szükséges, mint a cipőfűző megkötése, ékszerek felvétele a tükör előtt állva, borotválkozás, polcépítés, nem szólva
a matematika és tudomány összetettebb kérdéseiről.
Ugyanakkor ezeket az elveket még a legjobb iskolákban sem ismerik és értékelik
eléggé, nemhogy a harmadik világban, pedig nélkülük a gyerekek kognitív és művészi kibontakozása elakad, elhal, művészeti-matematikai és tudományos igyekezetük gyöngül, az önmagukba, mint kompetens egyénekbe vetett hittel egyetemben.
John és felesége, a francia származású Dominique Bordereaux 1971-ben New Yorkban, kislányuk Zoé születését követően megalapítottak egy francia-amerikai magán
iskolaelőkészítőt, a „Nyugat Kertjét”, „Le Jardin á l’Quest”-et, amelynek bázisát
John részéről Piaget és Fuller adta, Dominique részéről pedig a skót Alexander Sutherland Neill 1921-ben alapított és mind a mai napig provokatív erővel ható Summerhillje.
A játszócsoportban John és munkatársai tudatosan építenek a művészeti, matematikai és a tudományos ismeretek játékos elsajátíttatására, a gyermekekben meglévő
képességek szabadságba ágyazott kiteljesítésére. A Nyugat kertje óvodáskorú gyermekekkel foglalkozik. 1999-ben John nonprofit szervezetként létrehozta a „Le Jardin Galerie”-t, ahol a gyermekek munkáit mutatják be.
Hiigli, Stephen Weillel, az IBM számítógépes rendszertervezőjével dolgozik együtt,
a Mathematica komputergrafikai programot használja, amely lehetővé teszi, hogy
pontos x-y-z koordináták betáplálásával komplex struktúrákat hozzon létre. A több
mint kétmillió felhasználó által alkalmazott Mathematica programcsomag a világ
első számú matematikai szoftvere. Könnyedén kielégíti és összehangolja a numerikus és szimbolikus számítási rendszerek, a grafikus megoldások, a programnyelv, a
dokumentációs eszközök és a többi rendszerrel való kompatibilitás elvárásait.
John Hiigli azonban elsősorban festőművész, aki a matematika igazságaira építve
festői elemeivel járul hozzá a „szépség” kifejezéséhez. Elsődleges erőssége a színnel való bánni tudás, amellyel felidézi a természet misztériumát, munkái meditatívak, nem komplikáltak, éppen a leegyszerűsítésükben nagyszerűek. A transzparencia
alkalmazásával fogalmazódik meg a dolgok mögé látásának, a természet, Isten kutatásának igénye, hogy közelebb jusson, érintse, kapcsolatba lépjen a nagy Titokkal.
(Elhangzott 2006. augusztus 15-én a KAS Galériában, a Szimmetria Fesztivál 2006,
Budapest keretében megrendezett megnyitón; Megjelent a MADI art periodical
No 9. számban.)
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SAXON POLIUNIVERZUMA
A határok további feszegetése a másik térben található kiállításon, Saxon Poliuniverzumában zajlik tovább. De mi az a Poliuniverzum? A „poliuniverzum” kifejezés
Saxon szókombinációja, s bár olybá tűnhet, hogy ellentmondás feszül a „poli” és az
„univerzum” jelentése között, ez csak látszólagos.
Saxon számára a poliuniverzum a következőt jelenti: az egy UNIVERZUM sok
(poli) összetevőből áll, sokféle léptékben megfogalmazható (mikrokozmosz-makrokozmosz) egységből. Az Univerzumot felépítő elemek egymáshoz viszonyított
kombinációs lehetőségei végtelenek. Az a formarendszer, amely Saxon műveiben
immár 30 éve megfogalmazódik és egy részlete itt is bemutatásra kerül, ezt a szemléletmódot modellezi. Nem csak esztétikai, művészeti, de matematikai és filozófiai
oldalról is.
Saxon polidimenzionális, geometrikus síkfestészete szolgált alapul a Poliuniverzum
játékcsalád kidolgozásának, amely esztétikai és matematikai formarendszer, a léptékváltásos szimmetrián alapuló geometrikus készségfejlesztő eszköz.
A mindenki által kezelhető, geometriai alapformákból álló színes tárgy, végtelen logikai összetettséget, bonyolult matematikai és formatani kérdéseket rejt magában.
Ám nagyszerűsége éppen az egyszerűségében áll, a vele játékkapcsolatba lépő különböző korosztályú, különböző értelmi, érzelmi fejlettségű gyermek számára egyaránt hordozza a személyiségfejlesztés lehetőségét. A fokozatosan összerendezett
szín- és formacsoportok, a nagyfokú manualitás, a szemlélődve gondolkodás állandó
kihívást, felfedezői vágyat gerjeszt, ugyanakkor zavartalan és folyamatos sikerélményt biztosít. A közvetlen fizikai cselekvés, a színek által közvetített érzelmi töltés, a szabad variációk sokaságának számonkérésmentes kipróbálása, a szabadságérzet és felszabadult öröm olyan összetett hatást gyakorol a gyermekekre, amelynek
alapján az élet bármely területéről érkező problémák megoldásában és tanulási folyamatok elsajátításában kreatívabban tudnak fellépni.
A Poliuniverzum játékcsalád nemcsak egy-egy probléma megoldását, nemcsak színek
vagy formák felismerését célozza, nem csak logikai feladatmegoldásra irányul, hanem
a szabad játéktevékenység lehetőségét kínálja, s így a gyermekek közvetett módon,
a végzett tevékenységen, a játékon keresztül, indirekt módon tanulnak. A különböző
léptékű alapformákkal, alapszínekkel való foglalkozás során tapasztalatot gyűjtenek,
észrevétlenül élik át, fedezik fel a kicsi-közepes-nagy formák közötti összefüggéseket, a formakapcsolatokat, találkozási pontokat, a színek közötti azonosságot, vagy
éppen az éles határvonalakat, és teljesen elmélyülve, öntudatlanul barangolva fedezik fel az alkotó által feltárt mikrokozmosz és makrokozmosz egységét − a Poliuniverzumot, mint a művészet, matematika, filozófia összetett birodalmát.
A téma iránt érdeklődők szombat délután a Bridges-workshop keretében, hétfőn
pedig a Családi napon ismerkedhetnek meg alaposabban a játékcsaláddal. Most pedig
hallgassuk meg közösen a megnyitókhoz kapcsolódóan Veres Szabolcs médiaművész
kísérleti elektronikus darabját, amely ugyancsak a határokat feszegeti.
(Elhangzott 2010. júliusában Pécsett, a Civil Kommunikációs Központban, a Bridges (math-art) Fesztiválhoz kapcsolódó ikerkiállításon.)
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GEOMATHART
Tudomány−Művészet, vagy Művészet−Tudomány?
Mélyreható analógia állapítható meg az élettelen anyag, a szerves biológiai élet és
az én-tudattal rendelkező emberi gondolkozás között. Alapvető egység figyelhető
meg a látszólagos különbségek mögött. Éppen ez a filozófia híres problémája! A
kora ókortól és főleg a görögöktől kezdve foglalkoztatja az embert a kérdés:
Sokaság vagy egység? A nagy kérdés megoldatlan marad, amíg a világot statikusan
nézzük.
Pedig a világ nem statikus, hanem dinamikus, mozgásban tartja valami, az egész
egy maradandó fejlődési folyamat. A tudósok, művészek, de általában az emberek
gondolatai nap mint nap ezek körül a végleges választ váró gondolatok körül forognak. Ki-ki a maga szintjén adja meg a választ.
Mint a Budapesten három évente megrendezésre kerülő Nemzetközi Szimmetria
Fesztivál művészeti igazgatója; mint a Bridges (Hidak) Világfesztivál tavaly Pécsett
megrendezett eseménysorozatának helyi koordinátora; az Erdély Dániel által létrehozott P’AGE egyik meghívott előadója; vagy az abból kinövő ÉlményMűhely rendszeres résztvevője az évek során közelről figyelhettem meg, hogy a szimmetria,
matematika, geometria és más tudományágak jeles tudósai miképpen birkóznak a
bevezetőben felvetett kérdésekkel.
Azt is tapasztalhattam ezeken a konferenciákon, fesztiválokon, hogy a tudományos
kutatások eredményei fizikai formát öltenek, tárgyiasulnak. Matematikai, kémiai,
fizikai, atomfizikai, filozófiai elméleti gondolatokat láttam megjeleníteni tapintható
színes modellek formájában.
Csodálatos kavalkád!
Párhuzamosan, mint művészetkritikus, geometrikus kiállítások, fesztiválok, mozgalmak alapító-szervezőjeként, s mint médiaművész évtizedek óta azt is látom, hogy
mi művészek gondolatilag ugyancsak a világ mibenléte körül forgolódunk, és a magunk művészeti eszközeivel tárgyiasult formában megjelenítjük azokat.
Tehát a két síkon, a tudomány és a művészet síkján folyó gondolkodásmód hasonlóságát evidenciaként elkönyvelhetjük. A gondolkodás mélysége és tárgyiasult formában való megjelenése azonban különböző. A tudományos kutatások végeredményeként megjelenő modellek hasonlóságot mutatnak a geometrikus művészet formavilágával. Ugyanakkor érzékelhetően modell szinten maradnak, nem veszik figyelembe minden esetben a képzőművészet törvényszerűségeit, ezért ezek a modellek nem feltétlenül válnak művészeti tárgyakká (bár azzá is válhatnak!).
Az itt bemutatásra kerülő geometrikus művészek viszont valamennyien közelítenek
egy tudományos világkép felállításához: spidron-elmélet, variability, poliuniverzum,
fullerén-idea stb. formájában, s a műtárgyak megalkotásakor figyelembe veszik a
művészet törvényszerűségeit, ezért a létrehozott tárgyak − műalkotások, de nem feltétlenül használhatók fel tudományos feltevések bizonyítására (bár az is lehet, hogy
igen).
A magyarországi Mobil MADI Múzeum az utóbbi évtizedben jelentős fesztiválokat, kiállításokat szervezett Közép- és Kelet Európában a tudomány (matematika,
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geometria, szimmetria) és a kortárs geometrikus művészet kapcsolatának bemutatására. E rendezvényeken folyamatosan részt vettek magyar, szlovák, lengyel, cseh és
orosz művészek és tudósok is.
Ezt a gyakorlatot kívánja folytatni jelen kiállítás-sorozatunk, a GeoMathArt, amely
felmutatja a művészet és a tudomány kölcsönhatásában rejlő gazdagságot, az érintkezési pontok sokszínű azonosságát, a makett/modell és a műtárgy közötti különbséget is.
A GeoMathArt első helyszíne a győri MTA−MADI Geometria Galéria volt, a művek
innen érkeztek a második helyszínre, a pozsonyi Z Galériába, ahol a kiállítás anyaga
kibővült szlovák és cseh művészek munkáival.
A GeoMathArt következő állomása Csehország, Plsen városa lesz, majd Lengyelországba és Moszkvába vándorol. A GeoMathArt a V4 országaiban élő művészek
együttműködésének ragyogó példája. Kár, hogy kezdeményezésünket a V4 pályázat
nem értékelte.
Köszönöm Viktor Hulíknak és Vaclav Malinának, hogy galeristaként és alkotóként
hozzájárultak a GeoMathArt szlovák és cseh területen való megvalósításához.
PS.: Még egy gondolat − éppen a MADI-ban rejlő szimmetria/matematika problémák okán ötlött fel az ezen a kiállítás-sorozaton részt vevő John Hiigli, New Yorki művész fejében −, hogy MADIMASS (madi, szimmetria, matematika) címmel
2013-ban rendezzünk fesztivált a New York-i Városi Egyetemen is.
Úgy legyen!
(A megnyitószöveg elhangzott 2011. június 22-én az MTA−MADI Galériában, Győrben; majd jelen formájában a kiállítás-sorozat következő állomásán Pozsonyban, a
Z Galériában, 2011. október 27-én 18 órakor.)

SZIMMETRIA FESZTIVÁL
Noneuklideszi geometria, görbülő terek, gravitációs hullámok
Jelen vannak: Beke László művészettörténész, Darvas György fizikus, Dárdai Zsuzsa művészetkritikus, Saxon Szász János képzőművész.
Dárdai Zsuzsa ― A világ ebben az évben ünnepli az általános relativitáselmélet
100. évfordulóját, s hab az ünnepi tortán a hír, hogy a közelmúltban összeütközött két
fekete lyuk egy messzi galaxisban. Az esemény során korábban soha nem látott menynyiségű energia szabadult fel. A háromezer szupernóva-robbanásnak megfelelő energiát az Einstein által száz éve megjósolt gravitációs hullámok vitték el, amelyeket
most először sikerült közvetlenül érzékelni, és amelyek pontosan kirajzolták az ütközés drámai körülményeit.
Az évforduló alkalmából a Nemzetközi Szimmetria Fesztivál képzőművészeti kiállításának művészi koncepciója, a tudományos konferenciához kötődően a nemeuklideszi geometria, görbülő terek lett. A művészet és a tudomány határmezsgyéjén
egyensúlyozó kiállítás alkotásai a felfedezés után egy évszázaddal bemutatják, hogyan hatottak és épültek be a tudományos fejlemények a geometrikus művészetbe. A
kiállítás koncepciójának kialakulásáról, tudományról, művészetről, nyelvi félreértésekről beszélgettünk 2016. május 19-én, Darvas György lakásán.
Beke László ― Ma Grüner György fizikussal, az MTA külső tagjával ebédeltem,
megbeszéltük a mágnesesség problémáját, szóba jött Karginov German feltaláló,
akit még fel kellene fedezni annak, aki nem ismeri. Szobrász volt, később teremőri
és éjjeliőri munkát vállalt az Ernst Múzeumban, hogy nyugodtan dolgozhasson a tudományos felfedezésein. Megírta a doktori disszertációját a mágneses térről orosz
nyelven, és azt mondta: „Nekem még százezer dollárra lenne szükségem, és azzal a
mágnesességgel Magyarország energiaproblémáját meg lehetne oldani.” Én riasztottam az egész magyar fizikus gárdát, hogy szóljanak hozzá a témához, mert elég
markáns kijelentés volt, de senki nem mert állást foglalni.
Egyedül Grüner Gyurka barátom − aki művészet- és tudomány-programot indított be
a UCLA-n (University of California), Peternák Miklós, Nádler István és én voltunk
nála többek között előadók − mondta, hogy ez értelmetlenség. Azt mondtam, hogy
én ezt nem hagyom annyiban, és csináltam neki egy kiállítást, mert művészként azt
mond, amit akar: kirakott egy mágnespatkót, amely gombostűket rántott magához,
valamint két feliratot. Az egyiken az állt: „A mágnesesség nem anyagi természetű”,
a másikon hogy „…tértől és időtől független.” Nos, ezek elég húzós megállapítások
a tudomány területén − ebben maradtunk.
Na, jó vágjunk bele!
Arról beszélgetünk, hogyan alakuljon a bécsi Szimmetria Fesztivál képzőművészeti
programja. Mind a négyen a művészet és a tudomány találkozási pontjain dolgozunk, és mind a négyen, körülbelül másfél évtizede szoktunk a szimmetria ürügyén
kiállításokat, sőt konferenciákat szervezni.
2016-ban mi lesz a sajátos koncepciója a kiállításnak? Én annyit tudok művészeti oldalról és elméleti oldalról, hogy valami módon a görbülő terek állnak a középpontban. Tudományosan nem én fogom definiálni, hogy mit jelent az, hogy görbült tér,
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de azt javasolnám, hogy a művészek felé tekintsük minimális kritériumnak, hogy
valamilyen értelemben görbült tér legyen a kiállíthatóság feltétele, és máris kezdődhet a polémia arról, hogy mi a görbült tér, mit jelent ez vizuálisan. Egy nagyon
érdekes kérdés merült fel legutóbb: az ábrázolás fogalma. Tudományos fogalomnak számít-e az ábrázolás, a leképezés vagy képalkotás…, és én mindjárt gondolok
arra, hogy vajon kizárjuk-e azokat a műveket, amelyek egyszerűen csak nagyon jók,
konkrétak és nem görbült terekkel foglalkoznak, hanem más szimmetria jelenségekkel, tehát például a Fibonacci-számmal, az ide tartozik vagy nem?
Ketten rázzák a fejüket, Dárdai Zsuzsa és Darvas György, és bennem megjelent egy
dadaista kisördög, aki azt mondja, hogy mégis csak ki kellene próbálni, hogy a Fibonaccival nem lehetne-e valamilyen görbült teret alkotni.
Darvas György ― No, erre jó a Finsler-geometria, amely le tudja írni, csak kár,
hogy a természetben nem találtunk még fibonacci-san görbülő jelenséget. A művészet számára azonban minden „vad” absztrakció megengedett… Ezzel még a felvezetésemet nem merítettem ki, a második kérdés a szimmetria, mint olyan. Ha valaki
a szimmetriával foglalkozik, kizárjuk vagy nem?

konferencia programjában egy panel-beszélgetés, panel-vita keretében kerülnek felszínre tudósok és művészek között, nagyon korlátozott számban, mert hát egy-másfél órában nem lehet 3−5 embernél többet összevitatkoztatni. Ehhez a panel-vitához
megfogalmaztam néhány tézist, kérdést. A panel discussion címe: kapcsolatok feltárása a relativitás és a művészetek között. Ez vastagon ugyanaz a téma, amelyet az
előzőekben említettetek. Ezeket három részre osztottam.
Az első, bevezető tézis az volt, hogy az általános relativitáselmélet azért olyan jelentős számunkra, mert − ugyan nemeuklideszi geometriák léteztek már közel száz
éve − ez volt az első olyan tudományos elmélet, amelyik valamilyen konkrét célra
használta a nemeuklideszi geometriákat, az elvont geometria szférájából átlépett a
gyakorlat irányába. A gyakorlat persze még nem olyan mindennapi gyakorlat volt,
hogy gravitációs hullámokat detektálunk, hanem egy szaktudomány elmélete magába épített egyet az akkor már létező többféle nemeuklideszi geometria közül. Részben olyanok, amelyeket a tudomány is különbözőképpen válaszolt meg az elmúlt
száz évben, részben olyanok, amelyek még pillanatnyilag nyitottak a tudomány számára, viták vannak róla, de még nem eldöntött kérdések.

Darvas ― Pedig elsőként a szürrealizmus volt, amely felkarolta, és épp valahogy
így. Ma már, persze, ugyanezeket a műveket konceptuálisnak neveznétek.

A másik tézis az, hogyan kerül (és ezt Beke László már említette) az általános relativitáselmélet a szimmetria tudományához? Egyszerűen úgy, hogy az általános relativitáselmélet olyan invarianciát fogalmaz meg (az invariancia ebben az értelemben
egy valamivel szembeni változatlanságot jelent, és ebben az értelemben azért szimmetria, mert minden változtatással szembeni változatlanság), ami a gyorsuló rendszerekre kiterjesztette a speciális relativitáselméletnek azt az elvét, hogy a különböző
sebességgel mozgó rendszerek egyenértékűek. Itt az általános relativitáselméletben
az az invariancia fogalmazódott meg, hogy a gyorsuló rendszerek is egyenértékűek
egymással. Ez nem azonos az Einstein által szintén használt ekvivalencia elvével,
hanem egyszerűen azt jelenti, hogy különböző vonatkoztatási rendszerekben ugyanazokat a természeti törvényeket lehet tapasztalni, és neki sikerült megfogalmazni
azt a matematikai formulát, képletet, matematikai leírásmódot, amivel a tudósok
számára ehetővé tudta tenni.

Beke ― A harmadik kérdés, amely engem roppantul izgat, és ami ugyancsak ebben
az évben jött be: a fekete lyukak problémája. A szövegben pontosan meg lehet fogalmazni, hogy az újsághír az volt, hogy két fekete lyuk kollidált vagy összeütközött,
és ez mérhető gravitációs elváltozást eredményezett. Na, hát ez a problémakör. Én
szerintem akkor most Darvas Gyuri jöjjön, hogy tudományos oldalról megvilágítsa
ezt a kérdést. Darvas a felelősséget átpasszolja Dárdai Zsuzsának.

A laikus közvéleményben ebből a hétköznapi ésszel felfogható lenyomatok csapódtak le, úgyis mondhatnánk, nem a (fizikai) lényeget ragadták meg. A közvéleményben mindkét relativitáselmélet egy sajátos életet kezdett élni, ráadásul meglepően
gyorsan és intenzíven. A művészet számára ez volt megfoghatóbb.A harmadik azt
taglalta, hogy ezt a kettőt, tehát a tudományt és a művészi megjelenítést milyen
módon köti össze a geometria, ami tulajdonképpen ezeknek az ábrázolását jelenti.

Dárdai ― Én képzőművészeti oldalról, mint a kiállítás kurátora kapcsolódom a
Szimmetria Fesztiválhoz, a konferencia részt pedig Darvas György koordinálja, ő
majd elmondja, hogy a kongresszus miről fog szólni.
A képzőművészeti rész tartalmi kiírása nem a görbült tér úgy önmagában, hanem a
nemeuklideszi geometria, az ennek alapján dolgozó művészeket, műveket kerestük
meg és mutatjuk be. Nem azokat, akik valamilyen szinten a szimmetria problémájával foglalkoznak vagy a Fibonacci-szám, az aranymetszés alapján alkotnak geometrikus, konkrét műveket. A művészet és a tudomány határmezsgyéjén egyensúlyozó
kiállítás alkotásai a felfedezés után egy évszázaddal bemutatják, hogyan hatottak és
épültek be a tudományos fejlemények a geometrikus művészetbe.

Beke ― Darvas György ismételten azt mondja angolul, hogy depiction, és azt
mondja, hogy ez azt jelenti, ábrázolás. Ezt légy szíves magyarázd meg, mert én ezt
nem fogadom el minden további nélkül, hiszen német nyelvterületen Darstellungot is lehet mondani, és mind a két szónak az etimológiája nagyon más, és nem is
biztos, hogy illik a tudományos problémára, amelyről most beszélünk. Lehet, hogy
ez a konvenció, de a „16. ábra” egy fizika könyvben az is valahol itt játszik. De a depiction az mégis csak picture, azaz a leképezés, de akkor miért nem de-imagination… Ha ezen a szón, hogy depiction, a világon minden matematikus és fizikus
ugyanazt érti, akkor én megnyugodtam, de ha csak te gondolod így, akkor nem nyugodtam meg.

Darvas ― No, akkor föl van adva a lecke, mert itt most már rengeteg nyitott kérdés
merült fel, nem csak a mi számunkra nyitott, hanem szinte mindenki számára. Én a
körülöttem ülőknek átküldtem azokat a téziseimet, amelyek a kiállításhoz kapcsolódó

Darvas ― Szerintem ezen nem lehet megnyugodni, mert ez egy állandó vita, állandó
téma, én tudatosan használtam ezekben a tézisekben a depiction szót is és a representation szót is. A depiction az én értelmezésemben egy szűkebb fogalom, mint a
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Fura csudabogarak ők, de toleráljuk a másságot! Amúgy, minket most épp a görbült
terek, mezők, rétek és vizek szimmetriái érdekelnek, ha nem tévedek, nem általában
a „szimmetria mint olyan”. Mint olyan, nincs. Ilyenek meg olyanok vannak.
Beke ― Erre lehet azt mondani, hogy attól még kizárhatjuk, de még van egy pár
gondolatom, és az egyik, többek között, amiből kiindultunk, a relativitáselmélet 100.
évfordulója. Ha valaki ehhez a témához úgy közelít, hogy nincs benne a görbült tér,
én azért adott esetben meggondolnám, hogy belekerül-e? Mondjuk, azt azért nem
venném be, ha valaki egy nagy plakátra vastag ecsettel ráírja, hogy görbült tér, másikra, hogy Éljen Einstein!, vagy… egy darab kővel játszik önfeledten.

representation, ami inkább megfelel a német Darstellungnak, vagy a Darstellung inkább felel meg a representationnak, mint a depiction. Az lehet bármilyen elvont reprezentáció, ábrázolás pl. egy fizikus számára lehet reprezentáció egy matematikai
modellnek a használata is, amelyet vagy lehet geometriailag lerajzolni vagy egyenletek formájában vagy algebrai struktúrák formájában felírni, a depiction viszont valamilyen anyagi megvalósítást jelent, amikor a művészet számára rendelkezésre álló
valamilyen eszközzel megvalósítjuk azt a dolgot, persze ez is egy reprezentáció, de
egy sokkal szűkebb értelemben. Kiállításon bemutatni egy depictiont tudunk és nem
egy reprezentációt.
Dárdai ― Saxon mint képzőművész és a kiállítás rendezője veszel részt ezen a beszélgetésen. Amikor csinálunk egy katalógust, kérünk közlésre valamit, azt mondjuk, küldj egy reprót, reprodukciót. A reprodukció a művészek esetében egy már
meglévő valóságos műtárgyról készült fotó, digitális kép.
Beke ― …vagy egy faj továbbélése, amely reprodukálja magát…
Saxon Szász János ― Esetünkben tudományos indíttatású képzőművészetről, tudomány-művészetről beszélünk. Én azt tanultam a mestereimtől − mivel a konstruktivista művészetből nőttem ki, és a képtárgyat alkotó MADI stílust is régóta
művelem −, hogy a KÉPZŐművészet valamiből, valamilyen anyagból, valamilyen
tárgyi eszközből gyúrja össze a mondandóját, megjelenít és letesz. Mindenképpen
egy tárgyi megvalósulást hoz létre, vagyis konkrét műalkotást. A konkrét művészetnek az egyik jelentős része a geometria, majdnem minden geometria konkrét is
egyben, de nem minden konkrét geometria a művészetben.
A geometrikus művészetben nincs ábrázolás abban az értelemben, hogy valamit ábrázolnak a formák, elemek, amelyek akár síkban akár a térben egymásra rakódnak,
vagy egymáshoz képest elhelyezkednek, − lehet komponálni őket, lehet strukturálni
az én esetemben, de a lényeg az, hogy nem ábrázolnak semmit, önmagukkal azonos
jelentéstartalmúak. Na, most ebben az esetben, a kiállítás művészeti megfontolása a
tudományos konferenciához kötődően a nemeuklideszi geometria.
El kellene azt döntenünk alapvetően, hogy milyen művészeket hívjunk meg? Az ábrázolást is be lehet venni, és így a síkszerű megjelenítést, illusztrációkat, fotót, valamilyen tudományos érzékenységű művészi gondolatot? Vagy pedig leszűkítjük, és
csak azt a műtárgyat vesszük be, ami önmagával azonos jelentéstartalmú, tehát ténylegesen, egy nemeuklideszi geometrikus tér, és mint olyan, síkban nem létezik… Jól
gondolom, hogy csak téri megfelelője lehet…? Innentől kezdve csak tárgykonstrukciók, szobrászati elemek jöhetnének szóba… és ennyire nem szűkíthetjük le, mert
akkor maradna vagy egy-két ember… Nem csak a közvetlen környezetünkben,
hanem világviszonylatban is nehezen találunk olyan művészeket, akik ebben a témában tudományos háttérrel, ilyen módon alkotnak valóságosan − nem ábrázolnak,
nem mesélik el, hanem önmagával azonos jelentéstartalmú alkotást hoznak létre a
nemeuklideszi geometria valamely szegletében.
Beke ― Szóval én kénytelen vagyok állandóan kérdőjeleket feltenni, beszéltünk a
leképezésről, most jön a konkrét meg az absztrakt, utána jön az, hogy konceptuális
művészet, elmélet. Nekem az az érzésem, hogy tudományos értelemben nem lehet
beszélni ezekről, a …merőben elméleti, meg nyelvi, filozófiai, képelméleti stb. kérdésfelvetések nélkül, de hajlandó vagyok arra a kompromisszumra, hogy ezektől eltekintünk, és most ebben a beszélgetésben arra szorítkozunk, hogy látható dolgok,
műalkotások szerepeljenek, mint a beszélgetésünk tárgyai… De egyre jobban látom,
hogy itt a problémák sűrűsödnek.
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Saxon ― Azért azzal folytatnám, hogy a képzőművészeti alkotás, mivel anyagszerű,
nyilvánvalóan megvan a saját kiterjedése, dimenziója. A dimenzió szó jelentését tudjuk: térbeli kiterjedés, méret, nagyság, arány. A fizikai kiterjedésnek, azaz a térnek
jelenleg négyféle leírása közismert a matematikában és a fizikában, amelyeknek kihatásuk van a képzőművészetre, de az újabbakat nem használjuk valamiért.
A legrégebbi nem más, mint az euklideszi tér, ami egyszerű, háromdimenziós kontinuum, folytonos pontsokaság, és a Descartes-féle sík koordináta-rendszer térbeli kiterjesztése. A geometrikus-konkrét művészet − mondhatjuk − itt megrekedt a 20.
században. A MADI annyiban próbált kitörni, hogy paradox módon a Malevics féle
tárgynélküli világban poligon kép-tárgyat alkot, és ezzel a sokszögűséggel a végtelenbe tör.
A következő előrelépés a mozgó térkonstrukciók, a Hermann Minkowski-féle négydimenziós téridő-kontinuum. Lényegében az euklideszi tér egyszerű kibővítése az idővel. Itt az egymástól korábban teljesen különbözőnek definiált jelenségeket (teret, időt,
tömeget) kapcsolták össze. A képzőművészetben gyakorlatilag minden, ami mozog,
mint a kinetikusok, mint Schöffer, a mobilosok, mint Haraszty is ide tartoznak.
A harmadikat − a mi témánk a nemeuklideszi geometriai modell, aminek több típusa is van, mint tudjuk (pl. a Riemann-féle elliptikus geometria, a Bolyai-Lobacsevszkij-féle hiperbolikus geometria) − a 19. század közepén dolgozták ki egymástól függetlenül, a pozitív és negatív görbületű terek matematikáját, amelyeknek
aztán nagy szerep jutott a relativitáselmélet megalkotásában, és megkockáztatom,
hogy ez pedig közvetve Malevics fekete négyzetének létrejöttével, a tárgynélküli világgal is összefügg. A görbült vagy szférikus térben tudatosan alkotó művészek igen
szűk köre ismert manapság is. Ezért is nehéz megtalálni az ilyen indíttatású alkotásokat.
A negyedik, még az előzőeknél is sokkal bonyolultabb modell Andrej Dmitrijevics
Szaharov orosz atomfizikus párhuzamos univerzumainak spirálgömbi terei. A 20.
század végén már nagyon közel jutott a megoldáshoz, vagy akár az egységes világmodell megalkotásához, de ez valamiért nem tudott széles körben elterjedni és tovább fejlődni.
Nem mondom azt, hogy az általam megalkotott Poli-Univerzum kifejezés innen
ered, vagy ezt jelentené, mert ettől és minden mástól teljesen függetlenül fejlesztettem ki. Ami miatt mégis ide tartozik, az a művészet és a természet kapcsolata, vagyis a tört dimenziós fraktálok. Mert ritka, hogy a természettudományok valamelyik
eszköze vagy módszere olyan széles nyilvánosságot kapjon, mint a fraktálok. Valószínűleg a fraktálok vizuális érdekessége lehetett a döntő faktora a képzőművészetbe
való integrálódásának. Tehát most a fő kérdésem az, hogy a tört dimenziós terek,
nyilvánvalóan eltérnek az eddig elhangzottaktól, de vajon nemeuklideszi térként értelmezhetőek-e? És ha igen, bővíthetjük-e a meghívottak körét ilyen irányból is…
Darvas ― Más a dimenziószám és más a terek görbülete, vagy speciális esetben az
éppen nulla görbülete. A tört dimenziók − mai értelmezésükben − az euklideszi terek
dimenziószámának a kiterjesztésére jöttek létre. Vagyis, azon belül maradtak. A nemeuklideszi terek is lehetnek akárhány dimenziósak, tehát akár törtdimenziósak is, de
még nem találkoztam azzal, hogy valaki azokban alkalmazta volna őket. Kizárni
azonban nem lehet. Viszont egy tér görbültségét és dimenziószámát nem szabad öszszekeverni a szóhasználatunkban. Az, hogy egy tér hány dimenziós, meg az, hogy
ugyanez a tér milyen görbületű, az ennek a térnek két különböző tulajdonsága.
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Ami a Poliuniverzumot illeti: ha nálad ez a fogalom nemcsak a különböző léptékeket jelenti, miért ne lehetne a poli-jelzőt kiterjeszteni valóban több (vagy éppen kevesebb) dimenziókra (a dimenzió szó eredeti, kiterjedés értelmében), vagy éppen
önmagukat nem zéró görbületű különböző terekben megvalósító Univerzumokra?
Dárdai ― Ez a megközelítés nem hasonlít az eddig elhangzottakra…
Darvas ― Ha már nálam van a mikrofon, visszatérnék még a harmadik tézisemhez,
amely arról szól, hogy a relativitáselmélet összekapcsolódott a nemeuklidészi geometriákkal, a nemeuklideszi terek ábrázolása pedig valahol bement a művészetbe
is. A művészetekben a speciális relativitáselmélet után először a futurizmus volt,
amely a sebességet is behozta, és a művészet tárgyává tette, és amiről eddig nem beszéltünk, az általános relativitáselmélet után szerintem a szürrealizmus volt, amelyik tudott vele valamit kezdeni, pontosan azzal, hogy a közvélemény igazán nem
tudta befogadni, nem tudott vele mit kezdeni.
Az a világ, amiben mi élünk, mozgunk és műalkotásokat hozunk létre, ebben a közelítésben, a makroszkopikus világban, az euklideszi geometriát valósít meg. Tudjuk azt, hogy ez a geometria egy nagyon speciális esete az összes lehetséges geometriáknak. Ha azt mondjuk, hogy a tér görbülete a plusz végtelentől a mínusz végtelenig tarthat, akkor a nulla görbületű ezen a számegyenesen az egyetlen pont a mínusz végtelentől a plusz végtelenig terjedő skálán, és mi erre a világra vagyunk
kénytelenek szorítkozni, mi ebben tudunk ábrázolni.
A kérdés az, hogy meg tudunk-e jeleníteni a művészet eszközeivel olyan geometriákat, amelyek nem ebbe az euklidészi geometriába tartoznak, és azokat levetíteni az
euklideszi geometriára? Ehhez nekünk egy jelentős támpontot ad az, hogy hogyan
oldották meg a művészek a többdimenziós terek vetítését 2 vagy 3 dimenzióba. Egy
többdimenziós tér lehet euklideszi és nemeuklideszi. Tudunk többdimenziós terek leképezéséről, amelyeknek semmi közük a nemeuklideszi geometriákhoz, de ezeknek
az ábrázolását a művészet megoldotta. A legegyszerűbb az volt, amikor térbeli látványt a kétdimenziós falra vagy vászonra odafestett valaki − ez egy vetítés. Itt jön
be a Beke László által említett projektív geometria, amely többféle verzió, többféle
vetítési mód a művészet történetében. Az elmúlt bő 500 évben megjelent a perspektivikus ábrázolás, az amit a projektív geometriából használunk.
Beke ― Centrál, lineáris vagy perspektivikus, abból is van millió változat.
Darvas ― Ha megnézzük a műalkotásokat, nem csak centrál-perspektivikusak,
hanem többpontú perspektívák is vannak köztük, de mindegyik lineáris vetítés (projekció). Nem is beszélve arról, hogy már háromnál több dimenziós tereket is tudunk
kétdimenzióba vetíteni, ábrázolni. Az, hogy a geometria tud nekünk segíteni abban,
hogy többdimenziós tereket két- vagy háromdimenzióba vetítsünk, ez feljogosít minket arra a feltételezésre, hogy a geometria segítségével tudunk majd vetíteni nemeuklideszi, tehát 0-tól különböző görbületű tereket is euklideszi háromdimenziós
terekbe vagy euklideszi síkokra.
Erre szintén találunk a művészetből példákat: ilyenek voltak például Eschernek a
circle-limitjei, ilyenek lehetnek mondjuk a kúpszeletekre, tehát ellipszoidra vagy paraboloidra festett képek, amelyeket, ha egy irányból nézünk, akkor nagyjából hasonló sík-képeket kapunk, mintha az Escher circle limitjeit néztük volna.

ábrázolása annak, hogyan lehet egy görbült térben euklideszi értelemben véve „nem
párhuzamosokat” párhuzamos, egyenes és síkbeli vonalakká alakítani a normál
(értsd, euklideszi) térben. Na, most itt várhatjuk azt, hogy a geometria segítségével
találhatunk olyan műalkotásokat, amelyek esetleg más módszerrel próbáltak meg
nemeuklideszi tereket is vetíteni.
És még egy elemet hoznék be. Eddig még csak a nemeuklideszi geometrikus tereknek az ábrázolásáról beszéltünk, de vannak még a nemeuklideszi geometriát követő
mezők is, ilyenek mondjuk a mágneses mezők meg a gravitációs mezők, amelyeket
szintén lehet ábrázolni… és ez tulajdonképpen túlmegy a kiállítás kérdéskörén, de a
művek válogatásához segítséget nyújthat, amikor olyan kérdéseket teszünk fel, hogy
egy távoli csillagnak a fénye a Nap mellett elhaladva elgörbül, akkor vajon mi görbült? Van olyan fizikai felfogás, amelyik azt mondja, hogy a fény az minden körülmények között egyenesen terjed csak a Nap közelében a geometriai tér elgörbült.
Van egy másik felfogás, amely szerint, a fény nem feltétlenül terjed egyenesen,
hanem ahogy a fizikai mező lehetővé teszi, úgy terjed, és a gravitációs mező az amelyik elgörbül, annak a gravitációs mezőnek a görbületében hajlik el a fény (vagy az
előbbi felfogás szerint: görbül el a tér)… és itt már nem megyek bele azokba a kérdésekbe, hogy akkor a gravitációs mező görbült, vagy a geometriai tér görbült a gravitációs mező közelében. (Nekem meggyőződésem sok fizikussal egyetemben, hogy
mind a kettő)… és itt már egy csomó további tudományos kérdéshez jutunk el, amit
nem nekünk kell itt és most megoldanunk.
Beke ― Továbbra is összegeznék, csak hihetetlen megtermékenyítőek a szövegeid,
fantasztikus dolgokra lehet rájönni… Ugye magáról az időről még keveset beszéltünk, pedig nagyon ide tartozik.
Darvas ― Amikor teret mondok, akkor sokszor a tér-időt értem alatta...
Beke ― Tehát, mi van azzal a művészetben többször is látott installációval, hogy
inga… Elindul egy inga és furcsa módon nem egyenes vonalú, kétdimenziós mozgást hajt végre a térben, hanem egy parabolikus mozgást vagy körmozgást…
Te a futurizmusból indítasz művészettörténetileg (lásd 1908 kiáltvány), de azt ugyanúgy egészíti ki a kubizmus. Mind a kettő Marcel Duchamp révén és mások révén
visszamegy legalább 1860−80 tájára, amikor a fotográfusok nekiállnak a fázisfotografálásnak, és megragadják a mozgást. A mozgás olyan entitás a művészettörténetben is, amit még fizikában is lehet értelmezni a tér és idő egymásra való vonatkoztatásával, és akkor még ott van a sebesség és a munkavégzés a mechanikában. És
ezek rendkívül fontosak a művészettörténet számára, mert Marcel Duschamp végigzongorázza elméleti írásaiban meg skicceiben a téridő rengeteg variációját, például az Ingaóra oldalról nézve című ábrázolás, amivel ő azt mondja, hogy egy
dimenziós cselekvést hajt végre, mármint hogy az időt is tudja ábrázolni a tér dimenzióinak a visszaszorításával, mint paradoxon.
Most kezdünk oda jutni, hogy a mi kedves művészeink hányféle variációt csinálnak, amire a tételes vagy experimentális tudomány még nem gondolt…
― Lássuk!

Harmadik ilyen csoport áll össze azokból a képekből, amelyeket például egy gömbről vetített anagrammával (v. ö. Orosz I.) tudunk előállítani, ami szintén nagyon jó

(Kiállítás: Collegium Hungaricum, Bécs, 2016. július 18−24.; Megjelent a Symmetry: Culture and Science, VOL 27, No 3. katalógusszámában, 2016.)
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LÁTENS TOLERANCIA
Kelle Antal kiállítása
Zavarban vagyok. Évek óta szervezek olyan kiállításokat, amelyekre rendre meghívom Kelle Antalt is. Ezek az általában nemzetközi tárlatok minden esetben a geometrikus művészetről szólnak, konkrét, MADI illetve a művészet-tudomány határterületén életre hívott alkotásokat mutatnak be.
Mindannyian tudjuk, hogy a konkrét és a MADI kiáltványok lényeges tartalmi kizárólagosságot hirdetnek, mi szerint, a mű nem ábrázol semmit, nem mesél el semmit, önmagával azonos jelentéstartalmú. Az, ami. Mindez nem jellemző Kelle Antal
műveire, ezért első megközelítésben elmondhatjuk, hogy bár Kelle a geometrikus
művészet formajegyeivel dolgozik, nem konkrét művész és nem MADI művész.
Ugyanakkor megfelel kiállításaim harmadik specifikumának: a geometria eszköztárával művészet-tudomány határterületén alkot.
Az utóbbi két évtizedben jelentősen kiszélesedett a művészet-tudomány határmezsgyéjén egyensúlyozók tábora. Ebben a táborban vannak tudósok, matematikusok,
fizikusok, akik tudományos tételeik kifejtésekor, művészi ambícióval használják a
geometria alapelemeit, és hoznak létre, esetenként valódi műalkotásokat (Haresh
Lalvani).
Sokkal gyakoribb azonban, hogy a tudományos tételek leképezésének végeredménye csupán egy-egy modell, illusztráció lesz. Párhuzamosan, vannak művészek, akik
tudományos ambícióval kívánnak beleszólni a világmindenség dolgaiba, ám filozófiai, matematikai, fizikai felvetéseiket szigorúan művészeti alapvetések keretében jelenítik meg. Körülbelül egy évtizedes tapasztalattal a hátam mögött, két jelentős
művészet-tudomány fesztivált említenék, amelyeken Kelle Antal is a meghívott alkotók között szerepel: az egyik az amerikai Bridges matematika-művészet konferencia, a másik a két-három éves rendszerességgel megrendezett budapesti kezdeményezésű Nemzetközi Szimmetria Fesztivál. Ezeken az alkalmakon örömmel tapasztalom, hogy a tudósok érdeklődve fordulnak a művészek tudományos feltevései felé és
viszont.
Nem volt ez mindig így. Hiszen hosszú időn keresztül a tudományt a művészet elé
helyezték, pedig az elmúlt ötszáz év tudományos eredményeiben nagy szerepet játszottak a reneszánsz festészet, építészet óriásai. Gondolok például Leon Battista Alberti olasz művészre, aki építész, festő, költő, régész, filozófus és zenész volt egy
személyben, vagy a polihisztor Leonardo da Vincire, aki festő, tudós, matematikus,
hadmérnök, feltaláló, anatómus, szobrász, építész, zeneszerző, költő és író.
A kortárs művészet-tudomány területéről egyik kedvencem Buckminster Fuller amerikai autodidakta formatervező, tervezőmérnök, építész, költő, író és feltaláló. Ezek
a példák megerősítik bennem a holisztikus gondolkodásmód helyességét, amely a világot teljes egésznek, annak különféle dolgait egymással összefüggésben lévőnek, dinamikusan együtt változónak, különválaszthatatlannak érzékeli és magyarázza.
Szívemnek kedves területre tévedtem, de nem véletlenül. Ugyanis Kelle Antal életútja, alkotói területeinek változatossága az említett példákhoz hasonló összetettséget
mutat: gépészmérnök, mobil szobrász, játéktervező és -készítő, egyetemi oktató,
szakkönyv író, a robottechnika ismerője és… még valami MÁS is…
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Ugyanis Kelle kész, matematikai, fizikai törvényszerűségeken alapuló geometrikus
formái egy váratlan hátraarccal a humán-birodalomba, az analógiák sokszínűségébe
repítenek bennünket. Nem is tudom, melyiknek örüljek jobban: a fizika, matematika/ábrázoló geometria törvényszerűségein alapuló geometrikus, absztrakt, design
formáknak, vagy a belőlük szőtt, általuk közvetített meséknek, analógiáknak, tanítási, ismeretterjesztői szándéknak, szociális érzékenységnek, vallási toleranciának?
Kelle, gépészmérnöki szaktudását és képzőművészeti elhívását ötvözve kiáll az élet
színpadára, és objektjeivel, szobraival, mobil szerkentyűivel együttgondolkodásra
hívja a befogadókat, érdeklődőket, bennünket. Valamennyi itt kiállított munkája,
ahogy ő fogalmaz, a többféle megközelíthetőségről, az egyidejűségről, az elfogadásról és az önbecsülésről − az életünkről szól.
Teszi mindezt − és itt álljon egy szó, fogalom, amely mindannyiunk életében alapkő
kellene hogy legyen − az alázat nyelvén. Alázat „humilisz” − a humusz „föld” szóból − erény, amely képessé tesz arra, hogy az ember igazságának, teremtett voltának
megfelelően és törékenységének tudatában éljen és e szerint cselekedjen. Önmagunk
átadása a Teremtőnek, együttérzés, segítőszándék − és tett az emberek felé, Ugyanakkor tisztelet a megmunkálandó anyag, a matéria iránt. Érzésem szerint ezek Kelle
Antal személyiségének legfőbb jellemzői.
Antal a világ számos, különböző kultúrájú országában dolgozva megtapasztalta az
emberi értékeket, az elfogadást, az elutasítást, a tétlen szemlélődést és természetesen a tenni akarást. Több UNESCO programban vállalt feladatot a rászorultak, beteg
és fogyatékkal élők számára tervezett tárgyak készítésében. Ekkor határozta el, hogy
különleges interaktív plasztikák, szobrok létrehozásával kíván szólni a mai világhoz. Köszönet érte.
Most hosszan beszélhetnék e pazar kiállítás műveinek sokféleségéről, de nem teszem. Választok csupán egyet, amely jelen történelmi pillanatban talán a legaktuálisabb, amelynek címe: Mű a Szentföldről − A plasztika (amely fehér kőből itt kerül
először bemutatásra), a három egyistenhitű vallás: a keresztény, a zsidó és a muszlim szent helyéről, Jeruzsálemről szól, arról a városról amelyben a három vallási
kultúra egyszerre, egy időben van jelen. Ám a szellemi/gondolati Jeruzsálem minden pillanatban az életünk része.
Szent János a Jelenések könyvében bemutatja nekünk a négy világtáj felé nyitott és
a szélrózsa minden irányában tárt kapukkal váró Mennyei Jeruzsálemet. Ez a kép
nyilván a holnap egyházáról és a jövő emberiségéről szól. Sajnos ma még messze vagyunk ettől, a vallási intolerancia, a másság elfogadásának képtelensége, a segítőszándék helyett eluralkodó gyűlölet és ennek szítása világméretben jellemző. Egyetlen eszközünk van az indulatok csitítására, a félelmek feloldására, és ez a szeretet
gesztusa. Az emberi szívnek az az egyszerű megnyilvánulása, amely megnyílik a
másik számára, megnyitja neki a házát, osztozik a bajában, együtt érez vele. Érzésem/véleményem/reményem szerint Kelle Antal, a művész, az alkotó, cselekvő
ember élete erről szól. Művei fényforrások, amelyek segítenek abban, hogy figyelmünket jó szándékkal a Másik irányába fordítsuk.
Nos, vigyük magunkkal ezt az üzenetet, és tegyük ezt mi is ott, ahol vagyunk, s
abban amiben tudunk. Köszönöm a figyelmet!
(Elhangzott 2016. november 25-én, az Érdi Városi Galériában.)
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A PICI, A KÖZEPES, A NAGY
ÉS A VÉGTELEN…
Poliuniverzum játékcsalád a matematikaoktatásban
A mai kor gyermekei újfajta kapcsolatban állnak a világgal. Ők a „globális világfalu”
polgárai, összeköttetések, kapcsolódási pontok, kereszteződések végtelen hálózatában élnek. Emiatt az oktatás egész rendszere, a tanári szakma, a tanárképzés is komoly kihívásoknak van kitéve. Új kérdésekre új válaszokat keres. Az elvárásmegfelelés igény a gyermek és a pedagógus közötti ütközetekben szelídül, és jó esetben gyümölcsöző együttműködéssé alakul.
Az eredményes együttműködésben motivált pedagógusok segítő eszközöket, módszereket keresnek szerte a világon. A Poliuniverzum készségfejlesztő eszközből kidolgozott PUSE pedagógiai módszertani könyv ebben a folyamatban mutat egy
lehetséges megoldást.
A Poliuniverzum geometriai készségfejlesztő játékot Saxon Szász János képzőművész
találta fel. A játék újdonságértéke az alapformákban (kör, háromszög, négyzet) rejlő
léptékváltásos szimmetriában, és az ehhez rendelt színkombinációs rendszerben van.
Az eszköz, miközben hihetetlenül egyszerű elemekből áll (alapformák, alapszínek,
arányok), egyben rendkívül összetett. Összetett, mert az arányváltásokból, a színek
kombinációjából és mindezek kapcsolódásaiból gyakorlatilag végtelen lehetőség adódik. Ezért a Poliuniverzum több mint játék, több mint művészet, több mint matematika, mert mindezeket magában hordozza: szinergia az oktatásban…
Az Erasmus+ PUSE (Poly-Universe in School Education) projekttel kezdődött annak
feltérképezése, hogy milyen módon közvetíthető a Poliuniverzum művészeti-tudományos szemléletmódja a matematikaoktatásban. Az igényt az elmúlt években tucatnyi országban megtartott workshopok, matematika-művészeti konferenciákon
való szereplés és nem utolsósorban a Magyar Tudományos Akadémia kutatási projektjében való részvétel adták.
A matematika az egyik kulcskompetencia. Az általános és középiskolai matematika
elvont tudományként, hagyományos eszközök és módszerek felhasználásával történő
tanítása fölött már eljárt az idő. Sokan felismerték, hogy fontos az érdeklődés felkeltése, a motiváció megteremtése, az interakció, az élményközpontú oktatás. Teret kell
adni a képzelőerőnek, a felfedezésnek, ösztönözni a tanulókat, hogy a matematikai
problémák megoldáskeresésekor ne csak a számok elvont világában bolyongjanak,
hanem lehetőségük legyen a vizuális, kézzelfogható minták összefüggéseit meglátni,
kreatív, játékos megoldásokat találni. Látni tanítani, látva tanulni!
Az Erasmus+ PUSE célja egy vizuális eszközön alapuló geometriai-kombinatorikai
oktatási módszer kidolgozása volt, elsősorban a matematikaoktatás számára. A projekt eredménye a két nyelven, magyarul és angolul megjelenő tanári módszertani
könyv és diák munkafüzet, valamint egy mindenki számára hozzáférhető internetes
platform, ahol interaktív feladatbankként nemcsak elérhető, de bővíthető is a feladatgyűjtemény. A PUSE módszertani könyv öt fő tematikus egységből áll:
Kombinatorika; Valószínűségszámítás; Geometria, mérések; Halmazok, logika; Gráfok, algoritmus; Komplex, vizualitás − vagyis több tematikát, diszciplínát érintő.
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Az Erasmus+ kutatást megelőző Poliuniverzum műhelyek, konferenciák során nyilvánvalóvá vált, hogy a Poliuniverzum igen széles spektrumban kelti fel az érdeklődést − mondhatni az óvodától az egyetemig. Ezért a PUSE tanári módszertan és diák
munkafüzet három különböző korosztálynak készült: általános iskola alsó tagozat,
felső tagozat és középiskola.

Amíg a Poliuniverzum léptékváltást, a belőle kidolgozott PUSE módszertan szemléletváltást kínál a mai kor oktatási rendszerében − és nemcsak a pici, a közepes
vagy a nagy, hanem a végtelen tudás elérésének szolgálatában…

Célunk volt olyan feladatok, feladatcsoportok, problémasorok összeállítása, amelyekben a feladat megoldása nem a gondolkodás lezárását jelenti, hanem továbbgondolásra, újabb kérdések felvetésére ösztönöz. A különleges művészeti látásmódból fakadó Poliuniverzum nemcsak a matematikára hat inspiráló erővel, hanem
a tudományközi szemléletmód erősítésére is. A Poliuniverzum művészeti hátterét,
forma- és színvilágát megőrizve alkalmaztuk a GeoGebra ingyenes matematikai
szerkesztőprogramot is, amely kibővíti a Poliuniverzum használati lehetőségeit a
matematikaoktatásban. (www.geogebra.org)

(Megjelent a PUSE Methodology 2019 − Visual Experience Based Mathematics
Education módszertani könyvben, nyomtatott és elektronikus formában, magyar és
angol nyelven: ISBN 978−615−81267−1−7; www.poly-universe.com

A PUSE tanári módszertani könyvet pedagógusok, művészek, pszichológusok, szociológus, a feltaláló és külső szakértők csoportja hozta létre. A négy együttműködő
partnerszervezet (finn, magyar, spanyol, szlovák) Európa különböző régióiból származik, és eltérő oktatási rendszerekben működik.

ICME 2020 − The 14th International Congress on Mathematical Education, July 11
to 18, 2021, Shanghai, China; előadás és online katalógus.)

Symmetry Culture and Science, PUSE (poly-Universe in school Education) special
issue 2020 No1
ICAS 2020 − International Conference on the Advancement of STEAM; online prezentáció és katalógus.

Olyan oktatási szakemberek dolgoztak együtt, akik figyelnek a kor üzenetére, jövőbemutatóan gondolkodnak, átjárást keresnek művészet és a matematika között. A
nemzetközi partnerség révén megismerhettük, hogyan közelítenek a vizuális eszközön alapuló feladatmegoldáshoz egy skandináv típusú oktatási rendszerben; a PISAmódszeren alapuló nyugat-európai környezetben; egy közép-európai kiemelt
matematikaoktatási intézményben; valamint a kisebbségi iskolák sajátos körülményei között. Minden résztvevő iskola értékes munkával járult hozzá a módszertan és
a feladatok kidolgozásához.
Az oktatási szempontok mellett felmerült az igény a játék és a pszichológia összefüggéseinek megfigyelésére is, így bevontunk a projektbe egy játékkutatással foglalkozó partnert. A mérések eredményeiből kirajzolódik, hogy a Poliuniverzum
hatékonyan fejleszti a kognitív területeket, így például a vizuális percepciót és a
hozzá kapcsolódó készségeket.
Ugyancsak mérhető volt a figyelmi kapacitás növekedése. A szakemberekkel folytatott interjúk és felmérések alapján, olyan területeken mutatkozott meg a játék hatása, mint a kreativitás, a matematikai és logikai gondolkodás, szociális készségek
vagy a már említett figyelmi kapacitás. A játék csoportos formában való alkalmazása
a fejlesztő tevékenységeken kívül hasznos indikátora volt az ingroup folyamatok figyelemmel kísérésének. Ennek során akarva-akaratlanul megjelentek a szerepkörök, feltérképezhetővé vált a gyerekek közötti kooperáció minősége.
A PUSE módszertani könyv a teljesség igénye nélkül készült, vagyis nem egy lezárt,
didaktikus feladatgyűjtemény. Nem is lehetett ez a célja. A Poliuniverzum ugyanis
nemcsak egy kézzelfogható eszköz, jól körülhatárolható puzzle, hanem egy minden
irányban nyitott művészeti-matematikai rendszer, amely az Univerzumot modellezi,
annak sajátos belső törvényszerűségeibe enged betekintést. Ez a könyv csak a kezdet, mint Kolumbusz vállalkozása volt anno…, aki először hajózott át az óceánon,
hogy a nyomában érkezők felfedezhessék Amerikát.
A PUSE módszertani könyv által megnyílik az út tanárok és diákok, művészek és tudósok előtt. Mindannyian beléphetünk a Poliuniverzum tágas világába, feltárhatjuk
összetett birodalmát, felfedezhetjük további törvényszerűségeit.
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STEAM
(Science−Technology−Engineering−Art−Mathematics)
Művészet/Tudomány határterületek az alkotásban
Az emberi gondolkozásban mélyreható analógia állapítható meg az élettelen anyag,
a szerves biológia és az én-tudat között. Alapvető egység van a látszólagos különbségek mögött. Éppen ez a filozófia örök problémája! A kora ókortól, és főleg a görögöktől kezdve foglalkoztatja az embert a kérdés: sokaság vagy egység? A válasz
mindaddig várat magára, amíg a világot statikusan nézzük.
„Akár egy halom hasított fa, hever egymáson a világ, szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát s így mindenik determinált”. József Attila költői szavaiból is
kiérezhetjük, hogy a világ nem statikus, hanem dinamikusan fejlődő állapot, melynek az emberi elme, az ész és értelem is aktív részese. Érintettségének ékes bizonyítéka, hogy költőnk a pozitív elektront már akkor megtalálta, amikor még mások
nem is keresték.
Saxon Szász János képzőművész ifjúkori ars poétikája sem csupán önmaga számára
jelölte ki a jövő irányát: ”A világ (ti. az Univerzum) valójában más, mint amilyennek látjuk, halljuk, tapasztaljuk − és csak annyit érzékelünk belőle, amennyit saját,
és megnyújtott „segéd” fizikai érzékszerveinkkel képesek vagyunk felfogni. Létezik
tehát az érzékelésen túli valóság, melynek feltárására nemcsak a tudós-feltaláló,
hanem a művész is hivatott”.
A képzőművészetben a változás jó százötven évvel ezelőtt indult el. Kezdetektől a
festő mindig a statikus pillanatot ragadta meg, ám a 19. századtól − a gépek megjelenésétől − a helyzet változott: megmozdult a „modell”. Többé nem lehetett a festészet hagyományos eszközeivel közelíteni a lényeghez. Peter Weibel „A Művészeten
túl” kiállítás kurátorának szavaival élve: „Egy forgó kerék nem festhető le olyan egyszerűen, mint egy csendélet. Tehát megállapíthatjuk, hogy a mozgás váltotta ki az
absztrakciót.”
Az impresszionizmussal kezdődött az elrugaszkodás, a tárgynélküli világ megsejtése,
míg a pointilista festészet a fényt, a fauvizmus a színérzékelést helyezte előtérbe.
Ezt követték a későbbi irányzatok: a kubizmus, amely mértani alapelemeire bontotta a tárgyi világot; a futurizmus, a mozgás érzékelésének tulajdonított kitüntetett
szerepet; és mindezek szerves következményeként megjelent a geometrikus absztrakció, amely a társadalmi változások sodrásában a konstruktivizmushoz vezetett.
A 20.század elején végbemenő, és alapvető szemléletváltozást hozó tudományos felfedezések sorában kiemelt jelentőségű Albert Einstein − aki a művészetnek nemcsak nagy tisztelője volt, de a tudomány elé helyezte azt − relativitáselmélete.
Hatására a művészek is elkezdtek magáról az érzékelésről és annak feltételeiről gondolkodni, és megfogalmazódott az érzékelés érzékelésének problémája. Ide vezethetők vissza például az op-art gyökerei, vagy átvitt értelemben Kazimír Malevics
orosz képzőművész szuprematizmusa (1913-15), amelyben a „Fekete négyzet fehér
alapon” című festménye, a „tiszta érzet” szupremáciáját (elsődlegességét) hirdeti a
képzőművészetben, és kiterjeszti azt élet minden területére.
A mozgás alkalmazása a 20. században tűnik fel tudatos alkotói elvként, bár már korábban is készítettek mobil „szobrokat” (a legismertebbek Leonardo da Vinci művei).
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Az op-art-tal szoros rokonságot mutató kinetikus művészet legfontosabb jellemzője
a mozgásillúzió valódira váltása. Mechanikusan, mágnesesen vagy elektronikusan
mozgatott szobrok, konstrukciók jönnek létre, amelyek leginkább hang- és fényeffektusokkal kapcsolódnak össze. Előzménynek tekinthetők Marcel Duchamp rotoreliefjei, Alexander Calder mobiljai, és a MADI művészetre is nagy hatást gyakorló Moholy-Nagy László fénykinetikája, de említhetjük az orosz konstruktivisták,
Antoine Pevsner és Naum Gabo kísérleteit is. A konstruktivizmusból gerjedő kinetizmusnak a magyar származású Nicolas Schöffer lett az élharcosa, aki miközben a
„mérnöki” mechanikus világképet tükrözi, a tudományba vetett hitet is demonstrálja, és interaktív szobrai működtetésénél számításba veszi a környezeti hatásokat
és a fény mozgásviszonyait is.
A fényen alapuló gépek megalkotásával és mozgásba hozásával lép színre a fényképészet és a film, amelyek ismét lehetőséget adnak az érzékelés érzékelésének képekké transzformálására. A lényeg itt a megfigyelés megfigyelése, ami szorosan
összefügg a kvantumelmélettel, amelynek értelmében a megfigyelés megváltoztatja
a megfigyelt tárgy jellegét, ugyanis, ott már más törvények lépnek életbe.
Amikor például a képzőművész elvont műveket kezd festeni, törvényszerűen elveszíti a külső modellt, amelyre addig hagyatkozott. Tehát szüksége van egy új, belső
modellre, amelyből továbbépítkezhet, miközben megszűnik kapcsolata a külső valósággal. Ennek a belső modellnek a legkézenfekvőbb formája a szimmetria, esetenként a szimmetriasérülés. Itt kapcsolódunk újra a természethez, mert a természet
belső modellje a szimmetria, amely nem statikus, hanem egyfajta dinamika, mozgás,
növekedés jellemezi. A művészet pedig megkísérli imitálni ezt a növekedést, mégpedig a különféle formák, konstrukciók, szimulációk, automaták, önismétlő fraktálok… segítségével. A festmény vagy a szobor ilyen szempontból statikusak − még
a mobilszobrok is, vagy a MADI művészet is (annak ellenére hogy mozog, poligon
és a végtelen felé törekszik, üres terekkel operál, dinamikával igyekszik kibillenteni
világunkat a megszokott keretből) −, a számítógép viszont, még ha virtuálisan is,
már képes a mozgásnak, a növekedésnek az utánzására.
A tudósok, művészek, mérnökök, technikusok, designerek és általában az emberek
gondolatai, nap mint nap ezek körül a végleges választ váró gondolatok körül forognak. Ki-ki a maga művelési szintjén adja meg a választ. A 20. század végére az
egyszemélyes, polihisztor szerepkör eltűnt. A 21. században nyilvánvalóvá vált, hogy
a tudomány/művészet/technológia képviselői csak szimbiózisban létezhetnek, nem
tudnak, és már nem is akarnak szétválni egymástól. Ennek bizonyítékaként említsük
meg azokat a fesztiválokat, intézményeket, fórumokat amelyek az elmúlt pár évtizedben létesültek: a ’90-es évektől megrendezésre kerülő linzi Ars Electronica; a
Nemzetközi Szimmetria Fesztivál; a Bridges (math-art) világkonferencia, és ebből
kikristályosodott a New York-i MoMath matematika múzeum; még az ezredforduló
előtt berobbanó budapesti InternetGalaxis; majd később a pécsi kezdeményezésű
P’AGE Ars Geometrica, és az ebből tovagyűrűző ÉlményMűhely (élményszerű matematikaoktatás); a közép-európai GeoMathArt kiállítás-sorozat; a párizsi ESMA
(European Society for Mathematics and the Arts) társaság; napjainkra a koreai ISAS
(International Society for the Advancement of STEAM); de közeli példaként, kezdetektől a művészekkel együtt munkálkodó MaMa, Magyar Matematika Múzeum
ELTE is ott van a célkeresztünkben…
Mint ezeknek a konferenciáknak, fesztiváloknak, intézményeknek a szervezői/résztvevői az évek során közelről figyelhettük meg, hogy a szimmetria, matematika,
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geometria és más tudományágak jeles tudósai miképpen birkóznak a bevezetőben
felvetett kérdésekkel; s egyben láthatjuk a tudományos kutatások, elméleti felvetések eredményeit, megvalósulásait számítógépes animáció, vagy sokszor tárgyiasult,
tapintható színes modellek formájában. Párhuzamosan, mint képzőművészeti kiállítások és fesztiválok szervezői/rendezői, mozgalmak és folyóiratok alapítói, szerkesztői, évtizedek óta azt is láthatjuk, hogy a művészek megérzései, gondolatai
ugyancsak az univerzális világ mibenléte körül forgolódnak, és az alkotók sok esetben high-tech eszközökkel tárgyiasítják alkotásaikat.
Tehát a két síkon, a tudomány és a művészet síkján folyó gondolkodásmód hasonlóságát mára már elkönyvelhetjük evidenciaként, mivel a „szellemi rend új szövetébe” az egyik a horizontális, a másik a vertikális szálakat igyekszik beleszőni. Míg
a gondolkodás mélysége ugyanaz, a tárgyiasult formában való megjelenése különböző. Például a tudományos/matematikai kutatások végeredményeként megjelenő
geometrikus modellek, törvényszerűen hasonlóságot mutatnak a geometrikus művészet formavilágával. Ugyanakkor érzékelhetően modellszinten maradnak, mert
legtöbb esetben nem veszik figyelembe a képzőművészet konstrukciós alapelveit.
Ugyanis a tudós kollégák minden kérdésre választ adnak, mert „el akarnak varrni
minden szálat” − ezért ezek a modellek legtöbbször nem válnak művészeti tárgyakká.

tással lehet egy MTA-STEAM − tudományok és művészetek között átívelő fórum,
szellemi műhely − beindítására a Magyar Tudományos Akadémia és a Széchenyi
Akadémia intézményrendszerén belül, amely egyébként a privát műhelygyakorlatokban már egy ideje jól működik, és megtermékenyítő hatással van tudósok, művészek munkásságára egyaránt.
A Magyar Tudomány jelen tematikus számának anyagát, a Széchenyi Akadémia
Képzőművészeti Szakosztály tagjainak, „tudomány/művészet határterületek az alkotásban” témájú írásaiból állítottuk össze, a következőt a Zeneművészeti Szakosztály kortárs alkotói-zeneelméleti tanulmányai adják. Majd hamarosan betekintést
nyerhetünk a STEAM hatásairól és gyakorlati alkalmazásairól az oktatásban, és nem
utolsósorban a játékban, a gemifikációban betöltött szerepét is feltárjuk a tisztelt olvasó előtt.
(Saxon Szász János és Dárdai Zsuzsa szerkesztői bevezetője, a Magyar Tudomány
2021. augusztusi STEAM tematikus lapszámában.)

Az arra érzékenyített absztrakt-geometrikus művészek viszont, szinte valamennyien
közelítenek egy tudományos világkép felállításához: skálaeltolódásos szimmetria,
lehetetlen terek, fraktálgeometria, spidron-rendszer, variabilitás, polidimenziók, fullerén-szerkezetek, többdimenziós terek, kibernetika, robotika, véletlen, végtelen
stb… formájában, és természetesen a műtárgyak megalkotásakor ők figyelembe veszik a képzőművészet törvényszerűségeit, a konstruálás alapelveit. A tudományosművészeti koncepciók mentén létrehozott műalkotások azonban nem használhatók
fel tudományos feltevések bizonyítására, legtöbbször megérzések maradnak csupán.
Az alkotói ciklus során számtalan kérdés nyitva marad, amelyek a művészi intuíció
ellenére újra és újra megakasztják a továbbjutást, annak ellenére, hogy a művészek
kötöttségek nélkül feszegethetik a tudományos kereteket, és könnyen lépik át a határokat.
Az új évezred kezdetén, törvényszerűen feltűnt a horizonton múltat és jövőt, a tudományt és a művészetet összekötő kapocs. Időszerű, hiszen már a 20. század elején Carl Jung megalkotta a művész-tudós archetípusát; Albert Einstein szerint pedig
a tudomány és a művészet egyaránt a világ rejtélyeinek megtapasztalására adott válasz; de nem utolsósorban Tamkó Sirató Károly költőnk és a kor vezető európai művészei a Dimenzionista manifesztumban (1936) fogalmazták meg új világérzésüket.
Úton vagyunk szerencsére, hiszen a múlt század végétől ismert és leginkább az oktatás területén világszerte elterjedt STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) mozaikszó jelentése: tudomány, technológiai, mérnök-tudományi és
matematikai területek, napjainkra − a teljesség iránti szomjúságból, és az alkotói
kreativitás hiányát pótolandóan − kiegészült a művészet (Art) fogalomkörrel, és így
lett belőle STEAM, ami az utóbbi pár évben nemzetközi hálózattá terebélyesedett.
A STEAM a tudományos kutatás mellett, az innováció modern megközelítéséből
adódóan, jelentős hatással van az alkotómunkára, a design-ra, a tantárgyközi oktatásra és a gemifikációra is. Az új kor interdiszciplináris hálózatán belül a művészek
egyenrangú félként tudnak együttműködni a tudós kollégákkal, a két terület újra öszszeért tehát, hiszen már rég nem a 19., nem is a 20., hanem a 21. század kihívásaira
kell közösen reflektálnunk. Reményeink szerint ez az új kezdeményezés pozitív ha-

414

415

IRODALOM
SZÍNHÁZ
PERFORMANSZ
ZENE

421

POFONÜTJÜK A KÖZIZLÉST / Majakovszkíj Múzeum Moszkva

502

MM−EMLÉKTÖREDÉK

423

HOL VAGY KASI? / International Alternativ Art Festival

504

SZABADÍTÓ SZÉPSÉG / VI. Börzsöny Barokk Napok régizenei fesztivál

425

EGY MŰVÉSZNEK A PURGATÓRIUMBAN VAN A HELYE
Beszélgetés Ladik Katalinnal

506

BACH & SAXON / polifonikus – polidimenzionális

507

A MŰVÉSZET ÜNNEP / Tudósítás a VIII. Börzsöny Barokk Napokról

429

ORLAN

430

A MAGYAR AVANTGÁRD PÁRIZSBAN
Beszélgetés Papp Tiborral, a Magyar Műhely szerkesztőjével

432

ÖLD MEG A BUDDHÁT / Beszélgetés Kelényi Bélával

435

SZERB HÚSZ, ÖT CSEH, ÖT TÖRÖK, ÖT GÖRÖG HÁNY EMBER?
Alternatív Művészeti Fesztivál Szlovákiában

437

KAPUTT! / Ad abszurd’ beszélgetés Tricepsszel

439

ASZTALON / Interjú Seiji Shimoda performansz-művésszel

440

A VÁNDORLÁS RÓZSÁJA / Az utolsó paleolit konceptualista

443

METAFIZIKUS, TELEPATIKUS MŰVÉSZET / Andrzej Dudek-Dürer

445

EMBER VAGYOK, AKI ÍR / Találkozás Barsy Kálmán latin-amerikai íróval

448

EGY SZERECSEN MAGYAR / Beszélgetés Ferdinandy Györggyel

451

FÉRFIAK / Jean Genêt: Szigorított őrizet

453

KÉPREGÉNYGYŰJTŐK

455

ANNART ’93 / 4. Nemzetközi Performance Napok Erdély, Szent Anna-tó

457

SZIBÉRIAI DOROMBÉNEK / Paizs Miklós

459

L’OBSERVATEUR / A MEGFIGYELŐ / Jacques Lecoq

463

HALÁLLAL GERJEDŐ HARAG / Michel Piccoli

466

ÍRÓK BOLTJA / A Japán kávéháztól a Japán kávéházig

469

KÖNYVESLAP

470

ÉN MÁR A LUCÁT SZERETÖM / Interjú Wallesz Lucával

473

NEM VÁLTOZIK, DE MÁR NEM A RÉGI / AnnArt 5, Medium 3

475

ORLAN / Azt akarom, hogy a testem viták színhelye legyen!

479

ZUHANOK! A FENE EGYE MEG, ZUHANOK!
Tadeusz Kantor, Lengyel Kultúra

481

ÉS SOHA NEM HAZUDOTT / Vezér Erzsébet nyolcvan éves

484

HATÁRESETEK / Orlan

487

NINCS MIT KERESNEM ITT TOVÁBB, TELT A SZÍV, ÜRES A VILÁG
Beke László és György Péter beszélgetése

495

A KOPLALÁS KALEIDOSZKÓPJA

501

12 ÁTMÁSOLT REGÉNY / Miroslav Mandić tárlata

418

419

POFONÜTJÜK A KÖZIZLÉST
Majakovszkíj Múzeum Moszkva
V. V. Majakovszkij antimúzeuma Moszkvában, a Dzserzsinszkij téren, a KGB épületeinek gyűrűjében található.
Függőleges, vízszintes, diagonális erővonalak, síkok, ívek, szögletek. Kubista, futurista, konstruktivista hagyományok. (Kicsiben: NA−NE Galéria Budapest.) Acélspirál, drótháló, plexi, üveg. Kockák, hengerek, kúpok, fény, szín, formatörések.
Különálló helyiségek helyett architektonikus, plasztikus és festői formák szintézise.
Képzőművészek, kiállítás-tervezők, építészek, művészettörténészek közös koncepciója alapján, 1990-ben készült el ez a moszkvai köznyelven csak „antimúzeumként” emlegetett, egyébként szépirodalmi besorolást nyert múzeum. Svetlana E.
Strijniova, a Majakovszkij Múzeum igazgatónője, filológus huszonkét éven át Tolsztojjal foglalkozott, ám tíz évvel ezelőtt ide irányították. „Az öreg grófot felcseréltem
a fiatal költővel. Ki bírja ilyen hosszú ideig egyetlen férfi mellett…?”
Időrendben, négy szinten, a regény törvényszerűségeit követve, ritmikusan tagolt
terek.
Acélspirálba ágyazott lépcsőn jutunk a legfelső szintre. Majakovszkij bútorozott szobája mellett − ami mint emocionális központ a különböző szinteken a költő életének
legfontosabb történései színhelyeként megismétlődik −, korhangulat: a „MI” − mint
teremtőerő. A „mi szerelmünk”, a „mi gondolataink”, a „mi forradalmunk”.
Forradalom-szerelem-művészet = élet. Ugrás a Létbe. Nincs alku. „Ne mártsd…
eszméd a vízbe, mert vizezve elázik”. Balfront. LEF, plakátok, ecsetek, festőállvány,
szobabelsők, fényképek, Lili Brik − Oszip Brik. „A szerelem a mindenség szíve”.
Vaskályha, vasaló, versek, filmjelenetek, mozi. „Majakovszkij nem külön-külön szerepeket játszott, egyszerre valamennyit és a szerepek ellentétét, az életet játszotta.”
(B. Paszternak)
Harmadik szint. Utazások. Szellemi útrakelés marhakereskedői útlevéllel. Amerika,
Kuba, Mexikó, Berlin, Párizs, találkozás a művészettel, művészekkel − majd elátkozva Amerikát, szerelmet vallott Párizsnak, és haza akart jönni.
Második szint. Ám a korabeli politikai valóság nem kedvezett a forradalom és a szerelem teljességére vágyó költőnek. Lenin halott. Esztétikai mércévé a forradalom
iránti hűség, illetve hűtlenség vált, „a szerelem csónakát szétrázták a mindennapok”.
1930. április 14. „Teli torokkal adott hírt magáról, ahogy szokott” (B. Paszternak).
Majakovszkij a halottas ágyon, ágyakon. Életnagyságú fehér és fekete gipszszobrok, illúzió és valóság.
Első szint. Szembesítés. Hogyan tovább Majakovszkij nélkül? Disszonancia. Átlós,
bizonytalan szerkezetek, felborult tárgyak, fejtetőre állított Lenin-kép, káosz.
A „kommunizmus” torzulásai. „Ilyen idő volt!”. Önfelmentő mondatok. „Ilyen idő
volt !” Viszockij, Szaharov halott. Lelkiismeretmentesítés. A kisebbség és a többség
örökös egyenlőtlen küzdelme.
A földszinten a cári Oroszország jelzései. Forradalom előtti állapot − boruló értékrend, ferdén sorakozó színházi székek, cirádás tükrök, csillárok… − és a portás bácsi.
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Egy plakát, egy rubel. A múzeumba kevesen jönnek. A szakvélemények szerint használhatatlan a közönség számára, mert a kiállított dokumentumok hozzáférhetetlenek, csak dekorációként szolgálnak, nem lehet bennük lapozgatni. Valóban, a háromezer dokumentum, több száz diapozitív és film bezsúfolása ebbe az elrendezésbe lehetetlen lett volna − és nem is volt cél, mert hamarosan felépül a múzeum mellett a
vizuális, esztétikai központ, és az olvasóteremben akkor kedvükre böngészhetnek
majd az érdeklődők.
Ez a múzeum abban segít, hogy a kanonizált Majakovszkij helyére az élő Majakovszkij léphessen.
(Magyar Narancs, 1991. május 30.)

HOL VAGY KASI?
International Alternativ Art Festival
„…láttam az apám kajla szalmakalapját, amint úszkál a hóüveg fölött a patikától a
szentháromság-szoborig, és vissza… valamikor azt hitte az öreg 21 éves koromban
káplán leszek az érsekújvári plébánián, de éppen tíz esztendővel előbb, sporni úr lakatosműhelyében ettem a füstöt…”
Kassák Lajos búcsúzik a kisvárostól. A ló meghal, a madarak kirepülnek. Párizsba
készül gyalog a faszobrásszal. Mi, Árnyékkötők most érkezünk ide, a 4. Nemzetközi Alternatív Fesztivál meghívottjaiként kiállítást rendezni.
A fesztivál szervezője a Stúdió Rt. (Juhász R. József alias Rocco, Németh Ilona és
Mészáros Ottó). Előzménye az IRÓDIA csoport, amely a felvidéki magyar fiatal írókat, költőket fogta össze Kassától Prágáig.
Tizenkét országból mintegy negyven meghívott alkotó van jelen: Ütő Gusztáv, Fazekas Gyula, Damokos Csaba (Ro), Alina Anka, Kowalska, Romuald Kutera, Jan
Swidzinski (Po), Lantos László és Erzsébet, Szombathy Bálint, Slavko Matković,
Ladik Kati (Ju), Jaroslav Karchnak, Juraj Bartusz, Milan Kozelka, Mészáros Ottó,
Rónai Péter, Tóth Lehel, Juhász R. József, Balvan táncszínház (CSfr), Deli Ágnes,
Bánföldi Zoltán, Székely Ákos, Lois Viktor Band, Szemző Tibor, feLugossy László,
Szirtes János, Bernáth Y. Sándor, Tóth Gábor, Szkárosi Endre, Kovács István és az
Árnyékkötők (Hu), Valentin Torrens, Bartolomé Ferrando (Es), Markus Eichenberger (Sw), Dziugas Katinas, Linas Lianbergis (Lit), Nagy Pál, Julien Blaine (F).
A műfajhatárokat feszegető alkotók egyre szélesedő mezőkön kutakodnak, átitatódnak egymással vers-zene-videó-szobor-tánc-festmény-fotó-elektrografika. Csak gondoljunk a Magyar Műhely tagjainak vizuális verseire, Ladik Kati fónikus költeményeire, Lantos Laciék fonetikus kommunikációtól független, neomágikus, rítusokra
épülő színházára (amelynek búcsúfellépésére itt került sor „Only you” címmel −
erről külön inter-you ban). Szemző Tibor, Lois Victor zenéjére vagy Markus
Eichenberger néma szaxofonszólóira. Közös rendezőelv és nyersanyag az élet, a
megjelenítés szabadsága a performanszok.
Alternatívák. Mindenki szót kap. Nincsenek profik és amatőrök, elit- és/vagy tömegművészek. Felmutathatod, kifejezheted, elemezheted akár önmagad alternatíváját is.
Némelyikünkön Tóth Gábor jelvény: No art Today. Art Strike. Help-me. I’m artist.
Rónai Péter performansza is erről szól. Művészet helyett sörözzünk együtt/egyet.
Mások szerint a művészet örök, túlmutat a halálon (Ladik Kati). „A kockázat totális és elkerülhetetlen. Meg kell tudnom, ki vagyok, hogy legyek” (Erdélyi Miklós).
Van, aki szelíden közelít, de nem erőtlenül. A belső szorongást, a soha meg nem talált egyensúlyt a természetben kutatja tovább (Kovács István). Van, aki tombol, ütközik, tüzet fúj, árammal égeti magát (Juraj Bartusz), társadalmi, politikai, történelmi
szempontok rebbennek (Ütő Gusztáv: „Ez nem erdélyi anyaföld, ez felvidéki anyaföld”). Találkozunk riasztó jelekkel is: hogyan lesz nagy Magyarországból kis Magyarország (Deli Ágnes, Bánföldi Zoltán), ötágú csillagból horogereszt, kettős
kereszt a hatágú csillag árnyékában (Szkárosi/Bernáth(y)).
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Tisztelet az utolsó költőnek. A színpadon Szombathy Bálint és Slavko Matkovic
(mindketten tartalékos behívó boldogtalan várományosai). Egymással szemben
ülnek. Közöttük asztal. Az asztalon poharak és három üveg vodka. A vetítővászon
sírkeresztet mutat. Harminchatot egymás után. A narrátor költőket sorol, Bálint és
Slavko harminchatszor koccint. Rimbaud, Hölderlin, Apollinaire, Ady, Tsara, Aragon, Neruda, József Attila, Blok, Majakovszkij, Eluard, Marinetti, Kassák és a többiek emlékére… Tizennyolc perc alatt másfél liter vodka.
A kelet-közép-európai akciók erősen különböznek a nyugat-európaiaktól. „Ím itt a
szenvedés belül” − érzelem, dráma, történelmi/egyéni megnyomorítottság, gúzs; „ott
kívül” könnyed, tiszta, sallangmentes szellemiség, fogalmi játék.
Valentin Torrens Spanyolországból egyetlen szóval érkezik: SENTIDO = érzelem,
érzés, amelyből egy számítógépes program során ötezerhétszáz variációt készítenek, mígnem új értelemes szóra bukkannak: DESTINO = sors. Valentin sörösüvegeket dobál egy magas falra. Az üvegek többnyire eltörnek. Néhányuk ép marad.
Sorsszerűség vagy véletlen?
Egyik délben megkoszorúzzuk Kassák Lajos emléktábláját. Emlékszobra merő meg
nem értésből, de hál’ Istennek nincs, bár Roccóék találnak egy szoborfejet az emléktábla alatt. Nagy Pál és Szombathy Bálint vállukra emelik a bronz portrét. Ladik
Katalin, az idei Kossuth-díjas és Julien Blain marseille-i polgármester-helyettes
/költő/performer/lapkiadó/szerkesztő felolvassa az emlékszalagra írt jeleket, hangokat, szavakat: krrrrrksssssbbbzzzbrrrrrdddd… holvagykasi?
Később sárga papírálarcban csoportkép készül.
Nove Zámky (Érsekújvár), 1991. szeptember 18−21.
(Magyar Narancs, 1991. október 9.)

EGY MŰVÉSZNEK A PURGATÓRIUMBAN
VAN A HELYE
Beszélgetés Ladik Katalinnal
Ladik Katalin vajdasági költőnő, performer, színésznő a hatvanas években tűnt fel
az Új Symposiumban, majd hangköltészeti és vetkőzésköltészeti (s így tovább) akcióival világ- és Magyarország-szerte is. Kötetei hozzáférhetők a belvárosi könyvesboltokban, hanglemeze nem férhető hozzá, miként vetkőzése sem. Nemrégiben
Boris Kovaccsal a Katona József Színházban megrendezett Kortárs Zenei Fesztiválon is szerepelt.
Dárdai Zsuzsa ― Fónikus és vizuális verseid, mail-art (küldeményművészeti) anyagaid éppúgy beletartoznak az avantgárdba, mint azok a fellépések, események, amelyeket happeningeknek, performanszoknak nevezünk. De eredetileg színész vagy.
Ladik Katalin ― A kenyérkereső foglalkozásom már huszonnyolc éve a színművészet. Világnézetileg, jellememben és alkatomban azonban költő vagyok. Alapvetően a költő az, aki extrovertált perceiben a pódiumra szabadul, és kiéli excentrikus
jelleme ötperceit. Minden zárkózott embernek szüksége van az időnkénti kitárulkozásra. Igaz, a színpadon kitárulkozom, valójában mégsem szembesülök a nézőkkel,
nincs kapcsolatom velük, elvakítanak a reflektorok, a nézőtér pedig sötét. Bár az a
tudat, hogy néznek „voyeur”-módjára, kielégíti azt a művészi perverzitást, ami szerintem minden művészre jellemző. De kapcsolatteremtés csak a nyilvános előadásokban, performanszokban képzelhető el, amelyek túlmennek a hagyományos
színjátszáson, ahol a visszajelzés, a taps is hagyományos. A taps ilyen értelemben
nem inspirál, egyfajta szabvány, modorosság, nem az amire szükségem van.
Hogy valójában mi vagyok? Valószínűleg életművész… Tudom, hogy ennek a szónak negatív felhangja is van, nem is próbálom kivédeni, mert mi egy művész, ha
nem kalandor?
Igenis hazárdjátékot űzök az életemmel, számomra az élet maga egy nyersanyag,
amiből azt csinálok, amit akarok. Ezért találom meg magam a performansz műfajában. Erre sokkal inkább rámegyek, rámegy a vérem. Védtelenül állok ki, én vagyok
a szerző, a rendező, az előadó és a kivitelező. Én vagyok ezeknek a műveknek vagy
életképeknek az alanya, az állítmánya, de az ítélőbírója is. Itt nem lehet hazudni,
szükségem van erre az erőpróbára.
A klasszikus színházban ott a rendező, a kollégák, az intézmény, a szakma begyakorolt megtanult fogásai: védett a személyiségem. Ugyanúgy a költőé is, aki testi
mivoltában élheti a maga kényelmes magánéletét, bezárkózhat az elefántcsonttornyába. A versei viselik a terheket.
― Költői mondandód közvetítésére a legkülönbözőbb médiumokat használod. Verseid képszerűek, az úgynevezett képeid viszont, vagyis azok a kétdimenziós alkotások, amelyekben a tipográfia, a fotó, a kollázsművészet segítségével fejezed ki magad,
költőiek, drámaiak.
― A vizuális műveimet, bizonyos értelemben partitúraként, illetve forgatókönyvként
használom. Ha látványnak szánom, akkor vizuális művek, de mihelyst elolvasom,

424

425

elénekelem, megjelenítem őket, fónikus költeményekké válnak. Ezek a versek nem
férnek el a hagyományos, kétdimenziós könyv oldalain. Kilógnak, kikiabálnak a kötetből. Ezeket szalagra rögzítem és átdolgozom, élek a mai kor technikai lehetőségeivel.
A fónikus műfaj áll legközelebb hozzám, vagy ebben vagyok talán a leggyakorlottabb. A hangszalagot, mint anyaglehetőséget költői ceruzaként használom. Tizenegy éves koromtól dolgozhattam a Rádióban, mint gyermekszínész. Megtanultam,
hogyan kell elérni, hogy az ember egyetlen médiumba, a hangjába sűrítse valamennyi színészi eszközét. Ezen kívül, külön munkával, a kisfiamat figyelgetve megpróbáltam újra felidézni az emberi hang adta lehetőségeket, amelyeket elfelejtettem,
vagy kitiltottak, kiöltek belőlem. A gőgicséléseket, beszédkísérleteket, amiket egy
kisgyermektől meg lehet tanulni, amikor a hangjával játszadozik. Rájöttem arra is,
hogy sok népdalt kell hallgatnom, és nem csak magyar népdalokat, hanem ázsiait,
afrikait is: így visszahozhatom, amit elfelejtettem. Az emberi hangot, mint kimeríthetetlen hangszert próbálom újra használatba hozni.
Volt alkalmam nagyon komoly elektronikus stúdiókban is dolgozni, és rájöttem, ha
az ember nem tudja folyamatosan kísérni a technika fejlődését, jobb ha nem is alapoz rá. A lényeget fekete-fehér technikával, egyszerű magnószalaggal is el lehet
mondani. Azt hiszem, a mi egzotikumunk éppen abban rejlik, hogy szegényes művészetet művelünk, úgysem versenyezhetünk a nyugatiak lehetőségeivel.
Ezt a véleményemet igazolva láttam nemzetközi fesztiválokon is. A hallgatóság nemcsak egyenrangúnak, de sokszor értékesebbnek ítélte meg az én felvételeimet, élő
adásaimat. Egyszerű, természetes, magam gyártotta, úgymond primitív hangszerekkel, hangot adó eszközökkel értem el olyan különleges hatásokat, amilyeneket mások
a legbonyolultabb elektronikus szintetizátorokkal. Ezt az egzotikumot vállalom. Sőt,
tudatosan merítek a népzenékből, balladákból, mert úgy látom, hogy a gyökerek, a
mese, az álom, a mitológia, a hagyományok kimeríthetetlen források. Végül is mit
csináltak a szürrealisták, a dadaisták? Ugyanoda fordultak vissza, és mindenki azt a
réteget hozta fel saját őskultúrájából és ős-tudatalattijából, ami csak rá jellemző.
Annyit merített és azt merítette, amit megérdemelt.
― Műveidben elsősorban a környezetedről vagy önmagadról vallasz?
― Mind a kettőről. Azért vagyok olyan, amilyen, mert itt születtem, itt élek. Ezt tudatosan vállalom, sőt hangsúlyozom. Úgy érzem, végül is jó helyre születtem, mert
minden hely jó, fölösleges elmenni innen: amíg van talajom, van életerő, amiből
meríthetek. Márpedig azt hiszem, minden talajon megterem az ember, a kultúra, a
művészet, még a sivatag közepén is. Olyan előfordulhat, hogy nem jó időben születik valaki, ezt megengedem, de hogy hol, az teljesen mindegy.
― Mennyire tervezed tudatosan az életedet?
― Már nagyon fiatal koromban maratoni távlatban gondolkodtam, tudatosan terveztem tíz, húsz évre előre. Soha nem éltem máról holnapra.
― A verseidben, illetve különböző megnyilvánulásaidban ugyanakkor ösztönösség
is érezhető.

tumokat ontsak, okádjak magamból, szennyezzem vele a környezetemet, hiszen
annyi könyvet írnak, annyi műalkotás készül, hogy a világ valamennyi folyóját el lehetne rekeszteni velük. Nincs az az emberélet, amely végig tudná kísérni mindezt.
Szerintem vétek egy-két könyvnél többet írni, egy is elég. Ez az önmegfékezés, tudatos szelekció, azt gondolom mindenki számára kötelező.
― Tekinthetjük úgy is, hogy a performanszok, akciók kötetek helyett vannak?
― Így van. Nem kell mindent az „utókornak” csinálni. Nem kell, hogy minden maradandó legyen. Attól lesz jobb, értékesebb egy „utókornak” készülő mű, legyen az
vers vagy kőszobor, ha előbb az ember a sok szellemi és érzelmi salakot kivetíti magából más, mulandó műfajokba. A performansz és a konceptuális művészet általában igényli a közönség együttműködését. Ezek a „kis tüzek” az alkotóból és a
társalkotó közönségből egyaránt pillanatnyi katarzisokat váltanak ki. Kis tüzekként
nagyon kellemes, tisztító hatásúak, de nem feltétlenül alkalmasak kozmikus máglyának. Egy dantei, goethei, vergiliusi opuszt nem lehet elaprózni performanszokba,
ezeket meg kell írni.
― Ha már Danténál tartunk, hogyan barátkoztál meg az elmúlás tényével, a halálfélelemmel, a szerelem és az erotika furcsa erőivel?
― A magánéletem teljesen átszövődik a művészi tevékenységemmel. Mint minden
embernél, nálam is alapmotor az élet és a halál. Indítékok, amelyek gondolkodásra
késztetnek. Négy-öt éves korom óta tudatában vagyok a halál tényének. A mulandósággal való ismerkedésem határozta meg egész életemet. Ahol Thanatosz van, ott
van valahol Érosz, az élet is. A két hajtóenergia az életösztön és az elmúlással való
szembesülés. Én munkatársként fogadtam a halál tényét. Ha már egyszer meg kell
halnunk, szerettem volna az egyszeri halálomnak ura lenni, mint ahogy az életemnek is ura, kovácsa vagyok. Halálélményt szerettem volna átélni, ugyanakkor tudtam, onnan már nincs visszaút, nem mondhatom el senkinek milyen volt.
Nagyon erős erotikus vonzása van számomra a halálnak. Amikor erotikáról írok −
vagy úgy tűnik, hogy arról írok −, mindig ott van a halál is. Érosz és Thanatosz
együtt járnak.
Ha erotikus élményeim vannak, valahol ott van egy kegyetlen döfés, marcangolás is,
amikor pedig halálról írok, ott van a gyönyör, ami azt hiszem, a halálélményből
fakad. Néhányszor fizikailag is voltam közvetlen életveszélyben.
― Betegség?
― Igen. Amikor ezen az élményen túljutottam, jött a derű, a bölcsesség, kezdődtek
az „angyal-verseim”. A kettősség, a nemiség fogalma háttérbe szorult, és egyetemes
kozmikus erotikáról, vagyis vonzásról és vágyódásról kezdtem írni.
Rájöttem, az a fajta ember, aki voltam, és akinek a bőrében még ma is vagyok, akinek a testét kaptam arra adatott, teremtődött, hogy purgatóriumi életet éljen, mert
egy művésznek a purgatóriumban van a helye. A tisztítótűz arra jó, hogy az ember,
mint egy kulcslyukon betekintsen a valóság különböző régióiba, s ha megvan a lehetősége, hogy közvetítsen a művészetben vagy más területen, talán értelmesebbé teheti az emberek életét.

― Keményen és kegyetlenül bánok a tudatalattimmal. Úgy gondolom, az ember tudatalatti rétege gazdagabb és tartalmasabb, mint az úgynevezett tudatos rétege, de azt
is adománynak tekintem, hogy van tudatom. Nélküle nem bánthatnék ezzel az aranybányával. Van egy adott, véges emberélet, ami nem arra való, hogy művészi produk-

Szerintem a művészet az a terület, ahol az ember tudatosan naponta átéli a maga
tisztítótüzét, és alkotásaival átnyújtja a purgatóriumi lángot a többieknek.
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― S a szerelem, mit jelent neked?

― Azt az egyetlen igazi élményt, amely a haláltudaton kívül megadatott egy homo
sapiensnek. A legnagyobb ajándékok a haláltudat és a szeretni tudás. Minden ember
igényli a szeretetet, a szerelmet, de nem minden ember ad belőle. Az én igazi halálom akkor jönne el, ha már nem tudnék szeretni.
Volt olyan időszak, amikor sokáig nem voltam szerelmes, azt hittem képtelen vagyok rá, valami kihalt belőlem. Akkor olyan félelmet éreztem, mintha egyszerre elveszítettem volna a látásomat, a hallásomat, minden érzékszervemet. Kétségbeesett
állapot volt. Egész akkori tevékenységem egy sikoly volt. Szomjúhoztam a szerelem
után, ekkor születtek a fiktív, nagyon erőteljes szerelmes verseim.
A vágyaimat nem igyekeztem kielégíteni, mert teljes mélységében és gyönyörűségében magát a vágyat szerettem. Szerettem volna fenékig alámerülni, átélni azt a
fajta gyönyörűséget, amikor az ember a saját vágyaiban vájkál. Amikor aztán volt lehetőségem valakire ráruházni ezt a vágyat, tényleg az ellenségemnek sem kívánom
azokat a fájdalmas gyötrődéseket, gyönyörűségeket, amiket átéltem. De szükségem
volt rá, hogy megtudjam, emberrel, férfival meg lehet-e csinálni. Mondhatom, mint
nő, akkor voltam a legboldogabb és legboldogtalanabb is, de ki kellett próbálni. Nem
lehetett annyira hermetikusan, trubadúr módjára élni a szerelmet. Elmondhatom, volt
az életemnek egy beteljesült szerelme is.
― Mi a véleményed a „No art today” jelenségről?
― Hogy fontosabb ma a pénz, az üzlet, a politika, mint a színház, a művészetek?
Ebben van igazság, de szerintem, amíg az ember lélegezni, gondolkodni tud, addig
úgy viselkedik, mint az optimista béka. A pesszimista béka meg sem kísérel fölmászni a befőttes üveg falán, az optimista viszont, bár ugyanúgy megdöglik, legalább igyekszik kimászni. Ez a két típusú ember van. Ilyen értelemben a művész is
ember. Vagy van kényszermozgása, vagy nincs.
Azon az úton, amelyen Radnóti Miklós elindult, biztosan meghalt a művészet. Ő
mégis írt, mások pedig nem írtak. Választás dolga. Ha egy művész úgy érzi, hogy
számára meghalt a művészet, az magánügy. Éppen annyira magánügy, mint amikor
elhatározta, hogy művész lesz. Ugyanúgy, mint a halál esetében. Az én halálom magánügy. Azt hiszem, a világot mégis csak a művészet viszi tovább, de ez nem azt jelenti, hogy rám szüksége van a világnak.

ORLAN
A sebészeti műtő atmoszférája: a fények, a tér, a színek, a titokzatos műszerek, a villanó szike, a hús, a vér, a maszkok, a sebész, mint Isten, mint Apa, a kockázat nagysága, győzelem vagy vereség − színház.
Orlan, ismert francia performansz-művész, méhen kívüli terhessége miatt végzett
műtéte során fedezte fel a műtőt, mint a huszonegyedik század performansz-akcióinak egyik lehetséges színterét. Transzszexuális nő/nő műtétsorozatra vállalkozott.
Kiindulási pontja az a számítógéppel létrehozott pszichológiai önarckép, amelyet a
mitológia és a művészet nagy nőalakjainak az Európa-Diana-Psziché-Mona Lisa
klasszikus festményei alapján, saját képével keverve készített és esztétikai műtétek
sorozatával realizál.
Festő-modell-festmény helyett modell-művész-életre jutás-reinkarnáció.
Minden egyes operáció egy-egy performansz. Rítus, színház. A szereplők − sebészek, asszisztensek, színészek, táncosok, kameramanok, fotósok, riporterek és a főszereplő − az alkalomra készített, megkomponált színösszeállítású, szertartásos
öltözetben. A térben virágkosarak, gyümölcsös tálak, rituális kellékek: kereszt, koponya, háromágú villa, a falakon festményrészletek, információs plakátok.
Orlan bevonulása után elfoglalja helyét a műtőasztalon. Az aneszteziológus lokális
érzéstelenítést végez. Orlan aktuális filozófiai, pszichológiai művekből olvas fel
részleteket, a sebész megkezdi munkáját. A háttérben fekete férfi női ruhában identitásgubancot bogoz, szól a rap. Az üvegtartályban vér és húsdarabok keverednek.
A művész Istennel, a természettel, a törvénnyel rivalizál, viaskodik. A beprogramozottság, a megmásíthatatlan, a tehetetlen belenyugvás ideájával. Filozófiai, etikai,
vallási, pszichiátriai, sebészeti, művészi határokat feszeget.
Az eddig végrehajtott öt operációt még tíz-tizenöt követi, szükség szerint, a világ
különböző nagyvárosaiban, a soron következő helyszín New York.
Orlan úgy használja az esztétikai sebészetet, mint César a törött kocsikat vagy Picasso az afrikai kultúrát.
Freudék annak idején penzumot fizettek a „Farkas-embernek”. Orlan is talál szponzorokat műtétekre, a körítést azonban nagyrészt önerőből finanszírozza. Nem olcsó
egy ilyen műterem.

(Magyar Narancs, 1992. január 22.)

A végső kép megszületése után új élet kezdődik, új személyazonossági igazolványnyal… Hm…
(Magyar Narancs, 1992. június 24.)
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A MAGYAR AVANTGÁRD PÁRIZSBAN
Beszélgetés Papp Tiborral, a Magyar Műhely szerkesztőjével
Május 15−19. között „Scènes hongroises d’avant-garde”, „Jelenetek a magyar avantgárdból” avagy „Magyar avantgárd változatok” címmel rendezvénysorozatot tartottak a párizsi Georges Pompidou Központ alagsorában és a párizsi Szláv Intézetben.
Ennek keretében kiállítás nyílt Nemes Endre, 1985-ben elhunyt szürrealista festőművész munkáiból; hangadaptációiban, a francia Atraal színház tolmácsolásában
előadták Déry Tibor „Reveillez-vous”, „Ébredjetek” (1929) című művét, és Göncz
Árpád „Comédie pessimiste”, „Pesszimista komédiá”-ját (1990).
A rendezvény védnökei Göncz Árpád köztársasági elnök, Alain Poher, a francia szenátus elnöke, Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter, valamint Pierre Joxe hadügyminiszter. A tudományos kollokvium meghívott előadói pedig
Ferenczi László, Pomogáts Béla, Vajda András, Angyalosi Gergely, Tordai Zádor,
Varga László, Mezei Ottó, Beke László, Andrási Gábor, Pataki Gábor, illetve J-P.
Faye, G. Kassai, G. Londeix, P. Mourier-Casile, Fejtő Ferenc és Tverdota György
voltak. A közönség − eltekintve Göncz Árpád bemutatójától −, az óriási apparátussal folytatott szervezőmunka ellenére, távol maradt.
Dárdai Zsuzsa ― Határozd meg légy szíves az avantgárd fogalmát!
Papp Tibor ― Az avantgárd olyan magatartásforma, amely elutasít minden megcsontosodott erkölcsi, eszmei, művészeti keretet. Az avantgárd szerzők mozgalmakban, társaságokban, hasonlóan gondolkodók körében tudatosan és kitartóan azon
dolgoznak, hogy a világot kimozdítsák a holtpontjáról. Ezzel persze megrázkódtatást okoznak, hiszen a társadalom, illetve a közpolgár legérzékenyebb részeit érintik, célozzák meg, csiklandozzák. A mindenkori hatalom zavaró jelenségként igyekszik elutasítani, megszüntetni az avantgárd jelenlétét, pedig azzal, hogy mozgást
idéz elő, az avantgárd felfrissíti a társadalom vérkeringését, egészségesebbé teszi
azt.
― Jelen időben beszélsz, ezek szerint nem értesz egyet azzal, hogy meghalt az avantgárd, s posztmodern korban élünk?
― Az avantgárd temetése bevett fordulata a művészettörténészeknek. A temetési
menet viszi a koporsót, de mire a sírhoz érnek, kiderül, hogy az avantgárd eltűnt belőle. Nemsokára jön egy újabb kritikus, aki ismét kitalálja, hogy meghalt az avantgárd, kikísérik a koporsót a temetőbe, énekelnek, imádkoznak, ám a sírhoz érve
kiderül, megint csak eltűnt a halott.

van, avantgárd alkotók, akik a társadalmi állapotok túlságosan megmerevedett pontjait igyekeznek kimozdítani a holtpontról, ennyi az egész.
Sajnos sok olyan fiatal művész van, aki − amíg megvan benne a rugalmasság − csatlakozik az avantgárd mozgalomhoz, szimpatizál vele, ám ahogy az élet felkínálja az
első kompromisszumot, ott is hagyja azt. Példa erre a magyar irodalomból Illyés
Gyula, Vas István vagy Déry Tibor esete. Az irodalomtörténészek nagy része persze
sikerként könyveli el, hogy XY „megtért” a hagyományosabbak közé. Az avantgárd
értékelés szerint éppen fordított a helyzet. Egy szerző halála akkor következik be,
amikor „megtér”. Ez történt például Déry Tiborral, aki izgalmas huszadik századi
szerző volt fiatal korában, aztán „megtért”, és átlagos író lett belőle, mester. Azt is
mondhatjuk, az avantgárd lejáratójává lépett elő, hiszen Lukács György, miközben
úgy csépelte az avantgárd szerzőket, mint a szódás a lovát, Déryről soha egy rossz
szót nem mondott: őt tette a serpenyő egyik tányérjába, az avantgárdot pedig a másikba, bizonyítva, hogy Déry a súlyosabb.
― Ezen a párizsi rendezvénysorozaton − többek között − mégis ő reprezentálja a
magyar avantgárdot.
― Ahhoz, hogy valaki szerzőként szerepeljen itt, a belépődíj a következő volt: vagy
legyen köztársasági elnök, aki egyben író is (Göncz Árpád), vagy legyen sikeres,
Franciaországban ismert szerző (Déry Tibor), vagy legyen olyan festő, akinek a testvére az egyik legnagyobb francia könyvkiadó tulajdonosa (Nemes Endre).
Göncz Árpádot tisztelem, becsülöm, nagyra értékelem humanista magatartását, de
nem avantgárd író. Déryről már beszéltem. Ami Nemes Endrét illeti, bevallom, nem
ismerem eléggé. Lehet, hogy jó szürrealista művész. A magyar avantgárd mozgalomban azonban most hallottam először a nevét, de ha a magyar szürrealizmusról beszélünk, és figyelembe vesszük azokat, akik külföldön élnek, mint például a
legnagyobb szürrealista festő, Hantai Simon, akkor ezen a rendezvényen neki igazán ott lett volna a helye.
― Ő Franciaországban él?
― Igen. Hantai még Breton egyik utolsó felfedezettje volt. Szóval külön-külön
mindegyik szerzőről érdemes beszélni és elhozni Párizsba, de hazudni nem szabad.
― Ezt a rendezvényt tehát hazugságnak tartod?
― Igen, mert az avantgárd égisze alatt olyan szerzőket hoztak ki, akiknek semmi
közük az avantgárdhoz, és ezzel − talán tudatosan − megakadályozzák, hogy a valóban létező magyar avantgárdot megismerje a francia közönség. Mert hol volt itt a
magyar avantgárd? Hol voltak az elmúlt évtizedek nagy alakjai? Erdélyi Miklós,
Hajas Tibor, a ma élők közül Galántai, Szentjóby, Székely Ákos, Tóth Gábor vagy
az Új Zenei Stúdió?

Véleményem szerint az avantgárd halálának ideológiai gyökere a szocreál gondolkodásmódból ered. A marxista művészettörténészek számára ugyanis elfogadhatatlan, hogy az avantgárd, amely a század elején részese volt azoknak a történéseknek,
amelyek a marxizmus győzelmét előidézték, továbbra is élesztő erőként működik,
folytatja harcát a megcsontosodott társadalmi jelenségek ellen. Az effajta gondolkodásmód egyik legélesebb elméje Szabolcsi Miklós volt, aki a „Jel és kiáltás” című
művében kifejtette, hogy mindaz, ami az ötvenes évek óta az avantgárd berkeiben
történt, az neoavantgárd, a neoavantgárd szerzők pedig minimum „fasisztoid” elemek. A Magyar Műhely szerint nincs ó/új/utó-avantgárd, csak egyszerűen avantgárd

Aki közszereplésre vállalkozik, annak vállalnia kell, hogy kritikával illetik, jóval és
rosszal egyaránt. Ez vonatkozik azokra a résztvevőkre, akik a nevüket adták, és ezzel
igyekeztek felemelni a rendezvény értékét. Hitelük a szememben − főleg azoké, akik
az avantgárdnak részesei, segítői voltak − jócskán megcsappant, mert valamilyen
okból kifolyólag olyan kompromisszumokra is hajlandók, amelyek ártanak a magyar avantgárdnak.
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(Magyar Narancs, 1992. június 24.)

Beszélgetés Kelényi Bélával

Ha én meghalok, akkor „Isten tovább nem élhet”. Csak a teremtménnyel létezik a Teremtő is. Az üresség, a teremtő elv, a lényeg, a megteremtett káprázattal együtt létezik. A jin-jang elvén mindenfajta kettősség egységén működnek a dolgok. Ezt
próbálom kifejezni performanszaimban, installációimban.

Dárdai Zsuzsa ― Tibetológus vagy. Szerinted az európai ember számára mit jelent
Tibet, ez a földrajzi fogalom?

― A lényeg egyetemes volta az ökumenikus gondolkodásmód alapja. Mi szükség van
hát a valahova tartozásra, az elkötelezettségre?

Kelényi Béla ― Titokzatosságot, föltáratlan mélységet, rejtelmet, mágikus erőt. Például Herzog Hullaégetők című filmjében nemcsak individuális elvonatkoztatást és
misztériumot, de a világ leigázását, a pszichikai hatalmat is jelképezi a főhős előtt
folyamatosan megjelenő Potala ismeretlen, sugárzó képe. Ebben a világban Tibet
európai − és ez elvezet a hatalom kérdéséhez. A meditáció és egyéb gyakorlatok
nyomán önmagunk fölött nyert hatalom az európai embert nagyon izgatja, hiszen
évezredek óta hatalomcentrikus világba születik, abban él. Csakhogy a belső hatalom megszerzésének képessége nem a politikusok előjoga, hanem a lemondásra
képes aszkétáké. Itt a megszerzett hatalom belátásáról és alázatos elvetéséről van
szó − nem a felhasználásáról.

― Azt hiszem, valamennyien arra vágyunk, hogy feladhassuk saját individuumunkat, hogy belehelyezkedhessünk egy általunk is elfogadott eszmerendszerbe, amely
képes igazi szellemi vezetőként működni. Ennek egyik legmegdöbbentőbb és egyben legmeggyőzőbb példája Érmezei Zoltán, aki élete végén, halálos betegen végigcsinálta az Imitatio Christit, belehelyezkedett a megfeszített Krisztus hatalmas
jelképébe. Sokáig gondolkodtam, vajon szabad-e, akár halálos betegen is... Csak később jöttem rá, jóval a halála után értettem meg, hogy nem is lehetett más útja.

― Képzőművész vagy. Önkifejezésed része a tibeti buddhizmus. Hogyan találtál erre
a vallásra?

Én a művészet ilyen mérvű individualizálódását is problémásnak tartom. Hiszen a
művész − az én értelmezésem szerint − a közösség sámánja, aki végrehajtja a közösségért azokat a szakrális gesztusokat, amelyeket az egyes felekezetekben a pap.
Ez a fajta, folyamatosan visszatérő ciklikusság, a szakrális időbe való belépés lehetősége szűnt meg századunkban, ez kényszeríti az embereket, hogy önmagukon keresztül iszonyú kínszenvedések árán egyénileg tegyék meg az utat.

ÖLD MEG A BUDDHÁT

― Az első impulzust Hamvas Béla Tibeti misztériumok című könyve adta még nagyon régen. Sokkal később, rendkívüli erővel hatott rám Hajas egyik utolsó előadása
a Virrasztás, amely a Tibeti halottaskönyv személyes adaptációja. Bár a tömeg miatt
alig láttam valamit, éreztem a történés mágiáját.

A buddhizmus esetenként túllép a kereszténységen. Az „Öld meg a Buddhát” zen
buddhista mondás arra tanít, semmisítsd meg magadban a tekintélytisztelet, szentségtisztelet utolsó morzsáit is, mert csak így tudod maradéktalanul átélni magadat.

Abban a világban, amelyben mindenki maradandó nevet, művet hajszol, fontos, hogy
kialakultak az olyan műfajok, mint a performansz, az environment vagy térinstalláció, mert a jelenidőben a tökéletes pillanatot próbálják elkapni. Az ilyenfajta művészet az anonim mestereké, és mélyen rokon a buddhizmussal. Én a buddhizmusban
találtam meg a megnyugvásomat. A kérdéseimre, problémáimra, heroikus, ugyanakkor mélységesen tiszta és egyszerű válaszokat. Később jöttem rá, hogy ugyanezeket megtalálom a keresztény hitben is, nem szükséges kilépnem abból a tradícióból, amelybe beleszülettem, amelyben a családom nemzedékei éltek.

― A hit a Megváltó eljövetelében talán csak segít?

A legfontosabb azonban az, hogy hívőnek tudom magam. S ha nem is cserélhető föl
a kereszténység a buddhizmussal, a hitem mind a kettőben meg tud kapaszkodni.

Erről különösebben nincs mit beszélni.

― Egyidőben egyszerre?
― Örök próbálkozó vagyok, így egyetlen szektához sem tartozom. Ugyanakkor
életem eseményét ezekhez a tanításokhoz viszonyítom, minden esetlegességükkel
együtt. Meg akarom találni azt a helyet, ahol a legteljesebben tudok létezni, és úgy
gondolom, ebben ugyanúgy jelen van Jézus szenvedéstörténete, mint Buddha lemondás-filozófiája. Vagyis úgy kell megélni az élet teljességét, hogy magunkban
megszüntessük a reá való vágyakozást. Ugyanakkor csak akkor tudunk az anyagtól
megszabadulni, ha megéljük az anyagban való létezést, ha a létezés teljes impulzusát befogadjuk.

― Én nem azért tartom magam bármilyen értelemben hívőnek, mert abban reménykedem, hogy jönni fog a megváltás, hanem mert hiszek a megváltásban. Nincs
egyéni megváltás, nem lehet búcsút inteni annak, ami itt van, csak együttes megtisztulás létezik. Én ugyanaz vagyok, mint a világ, és a világ kénytelen elviselni
ennek terhét, akár a Teremtő is. Vonzódásom a buddhizmushoz elsősorban belső
megérzésen alapul. Hiszen a tételes dogmákat, a karma-rendszert, a körforgást vagy
megérzi az ember, vagy nem.

(Magyar Narancs, 1992. augusztus 5.)

Tehát amikor azt mondom, hogy minden kép, minden megélt élmény, minden létező, csak káprázat, hallucináció − hiszen az üresség teremti és mozgatja −, akkor azt
is tudomásul kell vennem, hogy ha a káprázatot kívülről szemlélem, ha kívül maradok, akkor az ürességet sem tudom átélni, megérezni, de még elképzelni sem.
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SZERB HÚSZ, ÖT CSEH, ÖT TÖRÖK,
ÖT GÖRÖG HÁNY EMBER?
Alternatív Művészeti Fesztivál Szlovákiában
Szemző Tibor dudorászik a színpadon, előcsalogatja a hangokat. Gyermekkorunk
tréfás mondókája a fanyar dallammal belénk lopakodik, és jól tudjuk, miről is van
itt szó, mi szerbek, csehek, törökök, görögök.
Kil Young You Kanadában élő koreai művész a Tienanmen tér és a Vencel tér áldozataira emlékezik, diplomatatáskában elhelyezett fotóravatal eltemetésével. Szombathy Bálint 1992-ben, Újvidéken egy huszonéves kiskatona temetését forgatta.
Rafael Santibanez pedig egyre hangosabban, egyre kétségbeesettebben üvölti világgá, hogy béke van, béke van, eztá paz, eztá paz, közben égnek a virágok és a föld,
puskaporszagot hordoz a szél.
A Transart Communication alcímet viselő fesztivál, amely két hét alatt négy helyszínen (Nové Zamky, Bratislava, Prága, Karlovy Vary) zajlik, erőteljes politikai
hangsúlyt kapott. Ez nem meglepő, hiszen a mintegy tizennégy országból érkezett
negyven művész, légyen közép-, kelet-, vagy nyugat-európai, óceánon túli vagy
ázsiai, egyazon bolygón él, egyszerre, egy időben. Az élet folyik. Történetek járják
be a világot képben, hangban és betűben, nagyjából mindannyian mindenről tudunk.
A Tienanmen téri vérengzés visszhangozza a prágai tavaszt, a budapesti őszt, Románia Erdélyre rímel, Oroszország Litvániára, miközben az Óperenciás-tengeren
innen és túl egyformán szenvedünk a kommunikáció akadozásától, a magányosodástól és még sok minden mástól.
Közvetlen emberi kapcsolatokért kiált Babel, Babel című performanszában a quebeci
Claude Paul Gauthier, a Fény Árnyék csoport S.O.S. Élővonal akciója, amelynek
keretében a jelenlévő művészek képi üzenetei, vészjelei kirajzottak a világba par
fax, és Seiji Shimoda lélegzetelállítóan finom testperfomansza is.
Valentin Torrens előadásában a világ megbélyegzi, forró vassal sütögeti Marxot, és
közben rajtunk is ott a jel. Letűnt politikusok arcképei foszladoznak a romok között.
Tito reliefet roncsol a kor ítélete Szombathy Bálint videofilmjében, míg Alexander
Birchler és Teresa Hubbard, Kanadában élő svájci, illetve ír művészek árnyékmúzeumában az országhatárok ironikusan ide-oda csúszkálnak.
Bartolomé Fernando több kiló marhacsontot, marhamájat bányász elő a földgömbből, végül a véres cafatok kipakolása után egy nyalókát talál, valami apróságot, ami
még élvezhető, és ezt jóindulatúan ajánlja fel nekünk.
Milan Kozelka a televízióval vív nagy csatát. Ő a hét órakor kezdődő híradót nézi,
mi őt figyeljük élőben és párhuzamosan egy másik készüléken. Milán tombol, maszatol, mustárral, ketchuppal, különféle kenceficékkel tömi magát, jut a hajára, a ruhájára, de a tévé képernyőjére is, ám a bemondó rezzenéstelen arccal sorolja tovább
a napi aktualitásokat. Európa Parlament, nácizmus, rasszizmus, antiszemitizmus,
Kis-Jugoszlávia, Bosznia-Hercegovina, drogkereskedés, Bős...
A fesztivál, amelyet a Stúdió erté (Juhász R. József, Mészáros Ottó és Németh Ilona)
rendezett, nem zártkörű szakmai találkozó. Az előadások a környékbeli nézők aktív
bekapcsolódásával folynak, és róluk nem mondható el, hogy valamennyien vájt
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fülűek. Időnként kapkodják is a fejüket: vajon miért fekszenek fürdőruhás lányok
esőkabátban a földön; miért rohangászik Jaroslav Karchnak ágyékkötőben, kezében
gyertyával az országúton (ez már a helyi rendőrségnek is sok); vajon a sztriptíztáncosnő miért húzza ki magából újra és újra a zsinegre felfüggesztett borotvapengét
Róna Péter férfi vécében bemutatott videó előadásában; Mészáros Ottó miért vágja
földhöz immár a századik tojást, s miért mondja, hogy mindegyik különbözik a másiktól…? De a nézők nem mennek el. Kritizálnak, közbeszólnak, időnként jókat nevetnek, jelen vannak, miközben a galériák üresek.
Persze a hatvanas évek fluxusművészei, a happeningek résztvevői sokkal vidámabbak, legalábbis optimistábbak voltak, nekik jutott még némi illúzió, virágok, szerelem, szabadság, egy kis repülés.
A kor egyik túlélője Andrzej Dudek Dürer itt van, ő még a régi, de a többiek, már a
nyolcvanas, kilencvenes évek gyermekei.
„Fekete, fehér, igen, nem, tyúkszar edd meg mi az?
Black, white, yes, no chickenshit what is that? (Ütő Gusztáv, Sepsiszentgyörgy)
Hát, nem túl optimista program.
V. Nemzetközi Alternatív Művészeti Fesztivál, Nové Zamky / Érsekújvár, 1992. szeptember 16−19.

KAPUTT!
Ad abszurd’ beszélgetés Tricepsszel
A Figura Stúdió Színház Erdély legifjabb színtársulata. Őszi turnéjukon két Beckettadaptációt mutattak be Gödöllőn, Vácott és Budapesten. A Koponyatorony című
négy órás mozgásszínházi happeninget, valamint a Pöszmékör című negyvenperces
lírai kórusművet. Mindkettőt Triceps, a Székelyföldre menekült délvidéki művész,
a neves szabadkai alternatív színház, az Aphasia Teátrum alapítója rendezte.
Dárdai Zsuzsa ― Tavaly ősszel, Érsekújvárott találkoztunk utoljára az Aphasia T.
búcsúfellépésén. Akkor végleg szakítani akartál a színházzal, a háborgó Jugoszláviával. A Jeges-tengerre készültél, egy olajfúró szigetre.
Triceps ― Ez a vágyam nem teljesült − egy szlovén cég intézte a munkavállalási engedélyemet, és a köztársaság váratlan kiválásakor minden kapcsolatot megszüntettek Szerbiával. Kaptam helyette egy katonai behívót a „néphadseregbe”; kénytelen
voltam négy hónapig bujkálni, majd elmenekülni a hazámból. Úgy döntöttem, a peremen fogok élni Erdélyben, a Felvidéken vagy Kárpátalján. Így jutottam el −
Bocsárdi László, a Figura Színház rendezőjének meghívására − Székelyföldre, Gyergyószentmiklósra.
― Hogyan került Beckett a gyergyói havasokra?

(Magyar Narancs, 1992. október 1.)

― A végjátékot és a végvidéket a „keserédes végzet”, a Nagy Jugó Állam összeomlása hozta meg. Minden összeomlott, ami fontos volt a számomra. Ha-ha-ha. Az
abszurditás, amit a homokba pergő könnyek, víz borította kurvák, sárban heverő fároszok testesítenek meg, kíméletlen azonosságot mutat azzal a realitással, amit a
délszláv polgárháború februárban tizenegyezer, októberben tizennégyezer halottja
jelent. Ezek a számok olyan képtelenül magasak, hogy ép ésszel már nem lehet őket
felfogni, „kacagni és picsogni” kell rajtuk. Az igazi ütközet nem a fronton, hanem a
fejekben folyik: harc a szalamandrákkal.
― A Koponyatorony címlapján most is ott áll a mottód: „A művészet kegyetlen − a
művésznek is kegyetlennek kell lennie.”
― Gyűlölöm a kőszínházak kuplerájait, a körülöttük burjánzó vadvirágos réttel
együtt. Hamlet dán királyfi patetikus révedésével szemben, Hamm, ír királyfi kérdését érzem őszintének. „Megdögleni vagy megdögleni − ez itt a kérdés.”
― Hű maradtál mediális színházi gyakorlatodhoz.
― Performerként indultam, a rendezés tradicionális formái idegenek tőlem. A darabban alkalmazott öt mediális sík: a kataton és rituális mozgás, a fónikus történés
és költészet, valamint az élőzene diszharmonikus egységet alkot. Nem ugyanazt a
történetet mesélik egymást illusztrálva, hanem ugyanazon történet variációit egy
időben. A drámai konfliktus és feszültség az önmagukban sokszor monoton vagy
statikus síkok ütközéséből fakad. Így jön létre a multimediális látványkonstrukció,
amely beteljesíti az ecó-i „nyitott mű” eszméjét.
― A dráma négy szereplője „végső menedékben” van. A homo sapiens örökkévalósággá duzzasztott „utolsó egymillió negyedóráját” apokaliptikus állapotát élik.
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― Beckett bohóc-apokalipszist teremt: az állandósult pokol paradicsomába szállásolja el védenceit. A jelen megdermedt, csak múlt és jövő maradt. Óhatatlanul invokálja a Kik vagyunk?, Honnét jöttünk?, Merre tartunk? kérdéseit. Ha megvizsgáljuk az emberi nem évezredes fejlődését, vidám paradoxonra bukkanunk: a jelenben összpontosuló, meghaló-születő Idő kacsint: az emberállatrém minden alkotása
rombolás és vice versa. A hanyatló, dekadens civilizációk jellegzetes artefaktuma
az óvóhely, a menedék. Ezért a világszínpadot jelképező ötméteres fémszerkezet
alsó szintje bunker. Kataton mozgású zombik fészkelnek benne − itt a különböző
agyműtéteken, lobotómián átesett túlélőknek a mozgásrendszerét és metakommunikációs jeleit használtuk fel. Monomániás monologizálásukat a szélsőségekig eltorzítottuk. A feltörekvő barbár civilizáció tipikus artefaktuma: a hajó. Ezért a
fémszerkezet felső szintje viking szárnyashajóból őrnaszáddá fejlődik. Utasai pogányok, nyelvük fónikus költészet, szertartásaikat atonális zene kíséri. Rituális mozgásuk megkomponálásakor japán és kínai harci művészetek: a shotokan karate-do,
a bo − jutsu és a tai-chi ősi technikáit alkalmaztuk.
― Az előadás iszonyatosan lassú mozgásokra, kínosan vontatott beszédre épül…
― Én ad absurdum, komolyan vettem az abszurdot − betartottam a közel háromszáz szünetet, mindazokat a lassításokat, torzításokat és ismétléseket, amelyeket a
sztoikus Beckett előírt. „Ez így van rendjén.” Az emberiség szerintem nem halálos
kómába, hanem halálos közönybe süllyedt.
(Magyar Narancs, 1992. november 12.)

ASZTALON
Interjú Seiji Shimoda performansz-művésszel
Feszült csend, a színpadon meztelen férfi vívja küzdelmét egy asztallal. A fizikai és
szellemi léte beszűkül a 60×90 centiméteres korlátozott síkra. Előredől, fejét a combjára hajtja, majd a hátán átgurulva lassan lecsurog az alsó lapra. A lapockák forgáspontjai egymást váltogatják. Beszűkül a tér, a négy láb körülöleli a testet, megfeszülnek az izmok. A férfi kezein, lábain csúszva halad tovább, miközben megtapasztalja
a nehézségi erőből adódó kínokat. Újra indul. Teste átlényegül, sejtjei, idegszálai
összekeverednek az asztal atomjaival. Csak így tud megmaradni ezen az objektumon.
Seiji Shimoda japán képzőművész tizennyolc éve foglalkozik performansz-művészettel. Az asztallal két év alatt százszor lépett fel, hat hónapig külföldön, hat hónapig Tokióban él. Érsekújvárott, az alternatív fesztiválon találkoztunk vele.
Dárdai Zsuzsa ― Ön sokat utazik, ismeri a performansz-művészet jelen tendenciáit.
Milyen különbségeket érez a nyugati, illetve keleti szellemiségű akciók között?
Seiji Shimoda ― A hatvanas évek művészei még hihettek a keleti és nyugati művészet eltérő jellegében, mert az emberi testről alkotott kép valóban különböző. Mára
ez megszűnt. Japánban mindent elborít a komputer, a technika. Alárendeltjei vagyunk, és ez megváltoztat bennünket. Azelőtt fejfájást, idegbetegséget az emberek
okoztak egymásnak, ma e betegségek legnagyobb részét a gépek váltják ki. A mai kor
embere nem tudja megismerni saját testét, szellemét. Sok esetben a kommunikáció
egyetlen módja a telefon, a fax, kevés alkalom adódik a közvetlen találkozásra.
― Ez a mi világunk, ebben élünk.
― A direkt találkozás sokszor kemény, nehéz dolog. Lehet akár verekedés vagy ütés,
valami, ami fáj, mégis fontos… A performansz ebben segít. Ha a festő meghal, a
festménye megmarad, a performer egyetlen lehetősége a közvetlen hatás. De az „itt
és most” alaphelyzet nem csak a művészet, a mindennapi élet számára is fontos. A
performansz olyan mint az életünk, egyszeri és megismételhetetlen, az adott pillanatról szól. Ebben a tudatban kellene megélnünk az élet minden percét. A világ a
Tienanmen téri események óta már nem ugyanaz. Együtt kell valamit csinálnunk. A
kortárs művészeti ágak úgy tűnik, elvesztették az erejüket, elszakadtak a mindennapi
élettől, gazdag galériák, gyűjtők felügyelete alá kerültek. A performanszban látom az
egyetlen reményt a közvetlen emberi találkozások folytatására. Az emberiség jövője
egyre boldogtalanabbnak ígérkezik. Környezetvédelmi problémák, nacionalizmus,
háború és ki tudja még mi miatt. Én performansz-művészként akarom ezt túlélni.
(Magyar Narancs, 1992. november 12.)
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A VÁNDORLÁS RÓZSÁJA
Az utolsó paleolit konceptualista
Miroslav Mandić szerb festő, filozófus, költő, szerzetes, koldus és csavargó, konceptuális művész egy személyben. Ifjúkorában egy, az Új Symposionban közölt filmforgatókönyve miatt, amely arról szólt, hogyan lehetne Tito összes arcképét és a
tipikus jugoszláv munkás portréját elkészíteni, 1971-ben 9 hónapra börtönbe csukták, a folyóiratot pedig bezúzták, főszerkesztőjét leváltották. A bezártságot követően
Mandić művészi identitására a művészi absztinencia, a mediális művészetről nyert
elég friss tudás és az ősvallások szokásrendszere, kulturális formáinak ötvözete lett
jellemző. „A filozófia, a művészet, a vallás kerek egész, ahogy a világ is az. Helytelen bármilyen tagozódáshoz tartozni, légyen az család, nemzet, vallás vagy etnikum.”
Első tízéves projektje a „minden egy” szellemében indult ’75-ben.
Levelek. Tíz éven át naponta, apró részletességgel rajzolt egy-egy falevelet. Összesen 3650 db 9×17 cm-es rajz, 15 kg papír egy bőröndben. A 2,70×20 méteres kép,
az igen igenlése, az állítás megerősítése, séta az időben.
Tuscsöppentés. Egy csöpp egy év. Egyenlően elosztott színek: tíz kék, tíz fekete, tíz
piros. Az első képen 35 csöpp, Mandić életkora, a másodikon 150, a modern művészet kezdete, a harmadikon 2000, Krisztus születése, a negyediken 5000, az első írás
megjelenése, az ötödiken 16000, az első barlangrajzok. Az idő haladtával a színek
eltűnnek, a papír meghullámosodik, tönkremegy. A művészetben megjelenik a paleolit kor. „A mi agyunkat is ott készítették. Ott vannak az ősi gyökereink. Onnan
ered a művészet titka is, ami megfejthetetlen.”

Az ártatlanság útja. ’84-ben kezdődnek Mandić vándorútjai, először Jugoszlávián
belül, majd Európa-szerte. Az első Radićevićtől Njegośhoz és Prešernhez vitt, a második Prešerntől Hölderlinhez, a harmadik Hölderlintől Rimbaud-ig, a negyedik
Rimbaud-tól William Blake-ig. „Létezik a gyapot útja, a kávé útja és létezik az ártatlanság útja is, amely Európán keresztül vezet és költőket köt össze. A negyedik
utam elején jobb kezemmel megérintettem Rimbaud sírkövét, majd 18 napi gyaloglás után bal kezemmel William Blake-ét. A kör bezárult. Kezeim emlékeznek. Nincs
La Mancha csatorna.”
Mandić William Blake sírja mellett döntötte el, hogy belekezd a következő tízéves
projektum, a Vándorlás rózsája megvalósításába.
„Az emberiség három legfontosabb szimbóluma az út, a rózsa és a vándorlás. Isten
szava is az: „Én vagyok az út.” Az út tanít bennünket. Vándorlás közben rájöttem,
mindegyik össze van kötve egymással, és végül is csak egy út van. Ez a világ legnagyobb, legösszetettebb építészeti munkája. Van egy szerb közmondás a vándorlásról: Elbitangolt, és közben felfedezte Amerikát! Ha az emberek nem ismerik a
kijáratot az életükben, el kell kezdeniük barangolni… akkor majd megtalálják. A
gyaloglás kinyitja a többi területet. A mozgás az ember legalitása. A mobilitást filozófiai terminusként is használom. Állandó mozgásban kell élnünk, predesztinálva
vagyunk rá. A rózsa szirmai pedig összegyűjtik és elraktározzák az út és a vándorlás energiáit.”
A terv belső részei: rajzok, képek, könyvek és leírt szövegek. „A legmélyebb eredeti
tapasztalat, az emberről való tanúbizonyság a lábban és a kézben, a perifériákon van.
Az agyban, a szívben és a gyomorban pedig a fertőződések, az elpiszkolódás.”
Mandić 1991. november 9-én indult el Londonból. Az eltelt 464 nap alatt 10 304
814 lépést, 7739 kilométert tett meg.

Tisztelet az energiának. Crnjanski, Ratko, Petrović, Tišma, Danojlić, Danilo Kiš és
több más jugoszláv író novelláinak sorait kézírással egymásra másolta mindaddig,
amíg az írásból kép nem lett, az energia át nem alakult. „Vissza kell adnunk az energiát a kiinduló forrásnak. Azzal, hogy az adott művet az elmosódásig egymásra írom,
visszaadom az írónak azokat az energiákat, amelyeket a mű megírásához valahonnan kapott. Az emberi kézírás a legszebb képzőművészeti mű.”

Bécsben palackba zárt Wittgenstein-, Landauer-, Kraus-idézeteket dobott be a Dunába. Prágában Jan Palachra emlékezett. Athénban lefutotta a 42 kilométert. „Mikor
Görögországba értem, kaptam hírt anyám haláláról. Nem tudtam hazamenni a temetésére. Az athéni stadion bejáratán van egy idézet: „A halál nem létezik.” Minden
lefutott kör után írtam valamit. A harmincadiknál összeestem, majd amikor magamhoz tértem, folytattam.”

Az indiánok új élete. Mandić ebben a performanszában 8 óra alatt 8 métert tesz meg,
miközben a zenetörténet nyolc évszázadának válogatott művei szólnak. Út a térben,
az időben. „Az út, mivel nagyon rövid, és nagyon hosszú ideig tart, időutazássá válik.
Testileg is áthaladok a művészet változó szenzibilitásán. A XIII. században például
még nem volt hegedű. A radikális változások rettentő lassan, 150−200 év alatt következnek be. Beszélünk most a hetvenes, nyolcvanas évek művészetéről, a posztmodernről, pedig már legalább száz éve és még ki tudja, hány évig nem lehet
érzékelni változást. Achilles és a teknősbéka esete. Belegyalogolsz a lassúságba,
minden eltűnik, ami eddig volt, teljesen más időzónába jutsz.”

A szeretet ismeretlen erőinek emlékművei. „Miközben gyalogoltam, láttam, hogy a
nagyvárosok központi terein győzelmi kapukat, emlékműveket emeltek az ismeretlen katonáknak. Ezek az emlékművek legalizálják és dicsőítik a gyilkolást. Így fizetnek meg a kiontott vérért. Olyan emlékműveket kellene emelni, amelyek az életért
való adakozást jelképezik. Én az út során elkészítettem ezeket az emlékműveket.
Bár valóban megcsinálom őket, nem marad nyomuk. Mítosszá válnak, és nem lehet
ledönteni őket.”

Élő mű. 1975-ben Mandić, mint kiállítási tárgy, kilenc hónapra beköltözött a belgrádi Modern Művészetek Múzeumába, és nyilvánosan írt két regényt: Az ember, aki
ír és a Képek a Modern Művészet Múzeumából címmel.
„Kilenc hónapig voltam anyám hasában, kilenc hónapig a börtönben, kilenc hónapig a múzeumban. Nehéz volt megszokni, hogy kicsi és intim tereimet hirtelen felváltotta a világnak egy nagyobb szobája. A következő intim szobám Európa lett.”
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Mandić első emlékműalkotását Răşinariban állította fel Emil Cioran tiszteletére.
9999 lépést tett Cioran szülőfaluja körül, és 99 almát dobott a levegőbe. Budapesten megcsinálta Hamvas éjszakai szonettjét. 14 éjszakán át gyalogolt a katolikus karácsonytól a pravoszlávig. „Ez belső gyaloglás is volt, mert Hamvast olyan embernek
tartom, aki látta a sötétséget, amelyről Lao-ce 600 évvel Krisztus előtt írt.” Gyaloglás közben átírta képpé Hamvas kilenc szövegét. Mindegyiken kilenc réteg. 81, ennyi
vers van Lao-ce könyvében.,
A harmadik emlékművet, Mese a gyermek félelméről címmel Danilo Kišnek fogja
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emelni. Március 21-től április 21-ig. A tavasz első napján indul majd Szabadkáról
Ćetinjéig, ami a hegyekben van Montenegróban. Danilo Kiš Szabadkán született és
Ćetinjében élt. „Ezt a békeemlékművet úgy látom, mint egy síkságot, amely fölmegy a hegyek felé.” Ha a háború nagyon vad lesz, Magyarországon két falu, Zalabaksa és Kaskabarabás között járja le, ahol az 1942-ben Magyarországra menekült
még gyermek Danilo Kiš megfordult. Most az emberek, a gyerekek ugyanabban a
helyzetben vannak, megint ide menekülnek Magyarországra. A metafora sajnos újra
él. A dolgok újra és újra megtörténnek. A humanitárius akciók, az európai díszpolgárok segítsége elkésett.
„Az Európa talaján termett Vándorlás rózsáját úgy tekintem, mint egy olyan grafikai képet, ami után semmi látható nem marad. Az emberek majd beszélnek róla, elképzelik, így őrzik meg. Más oldalról pedig ez egy színház, amelyet a széllel, a
mozgás szelével készítek. Olyan, mint egy tíz évig tartó tánc.”
Éjszakai szonett − Hamvas, Miroslav Mandić kiállítása.
Február 26. − március 14., Csokonai Művelődési Ház, Budapest.
Megnyitó és videófilm-bemutató február 26.,18 óra.
(Magyar Narancs, 1993. február 25.)

METAFIZIKUS, TELEPATIKUS MŰVÉSZET
Andrzej Dudek-Dürer
„Egy napon megszületsz a Földnek egy különleges pontján, ismeretlen szülők gyermekeként. Elhelyezkedsz térben és időben. Lassan tudatára ébredsz emberi korlátaidnak, majd rettegve várakozol. Várakozol szüleid, barátaid halálára, a saját halálodra. Beavatkozol a halál kontextusába. Új dimenziók nyílnak, a metafizikus, telepatikus tapasztalatok pedig gyűlnek.”
Andrzej Dudek Dürer lengyel multimediális művész kifejezési formái a performansz,
a festészet, az installáció, a videó, a vers, a film és a zene, de művészeti tevékenységének legfontosabb momentuma, hogy Albrecht Dürer reinkarnálódott benne.
1989-ben, nem sokkal apja halála után egy meditáció alkalmával úgy érezte, testében Albrecht Dürer szelleme él.
„Életem, melynek ez idő tájt többször véget akartam vetni a lelkiismeret-furdalás
miatt, amit apám halála és a halálról folytatott gondolataim összefüggése miatt éreztem, reinkarnációval folytatódott. Megtisztultam. Újjászületésem óta ugyanabban a
cipőben és nadrágban járok. Ha elszakad a nadrágom, megvarrom, ha elkopik a
cipőm talpa, megfoltozom.”
„Köztem és Dürer között még hat öntudat van. Állandó fejlődésben vagyok a felismerésükben. Az egyik bizonyosan egy indiai szitár-művész. Ez egy régészeti, archeológiai művelet. Behatolni magamba, elemezni ki vagyok, egyre mélyebbre ásni
a tudatomban.”
Dudek Dürer 1974-ben, előzetes ismeret, tanulmány nélkül megépítette első szitárját, majd egy hónap alatt még hatot. Az ezt követő időszakban több kazettányi, meditatív szitárzenét komponált. Bár elvégezte a képzőművészeti és a zeneművészeti
akadémiát Lengyelországban, sokáig nem engedték bemutatkozni a művészeti fórumokon. Őrültnek titulálták, és úgy vélték, túl sok a vallásos elem a munkáiban.
1976-ban, hogy elszigeteltsége oldódjon, Dudek-Dürer bekapcsolódott a mail art
mozgalomba, de mindennél fontosabbnak tartja a közvetlen, személyes találkozást
és együttműködést művész és művész, ember és ember között.
1979 óta utazik. Vonaton, repülőn, hajón, buszon és gyalog, helyenként meg-megállva bejárta Lengyelországot, Nyugat-Európát, Angliát, Mexikót, Új-Zélandot,
Ausztráliát, többször volt Amerikában. Kazettáinak eladásából és a bemutatók után
kapott tiszteletdíjakból tartja fenn magát. Minimalista életprogramjának öt fontos
eleme a légzés, a vegetáriánus étkezés, a mozgás, a pozitív gondolkodás, és a test és
szellem ápolása.
„Ha alkotói öntudatod van, mindegy, hogy kenyeret sütsz, fotózol vagy esztergálsz.
A művészet lényegi megnyilvánulása nem feltétlenül kiállítási tárgy. A kreativitás és
a szeretet a fontos. A lényeg, hogy szeresd önmagad. Csak így tudsz pozitív energiát
kibocsátani, az emberek pedig tükörként működnek, visszaverik, ami feléjük áramlik.”
Dudek Dürer 1971-óta minden év május 21-én, Albrecht Dürer születésnapján rendez egy nemzetközi születésnapot. Telepatikus kapcsolatba lép a világ különböző
pontjain élő művészekkel, és a megadott nap megadott órájában több száz művész
dolgozik egyszerre, és együtt épít például szellemszobrot.
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„A határok eltűnnek, a szellem szabadon áramlik.”

EMBER VAGYOK, AKI ÍR

Albrecht (Ajtósi) Dürer, a német reneszánsz legnagyobb alakja (1471−1528), a fa és
rézmetszés nagymestere, kutató, kísérletező szellem volt. Tudós hajlandósága miatt
német Leonardónak is nevezik.

Találkozás Barsy Kálmán latin-amerikai íróval

Andrzej Dudek Dürer (1471−) nem rajzol szabad kézzel, a mai kor eszközeivel,
fénymásolóval, fax-szal, videóval, filmmel és zenével interpretálja, transzformálja
Dürer műveit. „A művészi aktivitást nem lehet zárolni. Az idő folyamat, a reneszánsz
közeli.”

Barsy Kálmán magyar származású latin-amerikai író 1942-ben született Budapesten.
Szülei ’45-ben elhagyták az országot, Argentínában nőtt fel, ’74 óta Puerto Ricoban él, egyetemi tanárként dolgozik. Művei spanyol nyelven jelennek meg.

Andrzej Dudek Dürer május 21-én, lengyel idő szerint 23 órakor kezd sugározni
Wroclawból.

Dárdai Zsuzsa ― Milyen ez a Magyarország?

(Magyar Narancs, 1993, május 13.)

Barsy Kálmán ― Nem tudom, milyen volt, azelőtt nem éltem soha itt, három éves
koromban kivándoroltunk. Először 1945-ben Ausztriában telepedtünk le, majd Argentínában. Ott nőttem fel. ’64-től kezdtem utazgatni, végül kikötöttem Puerto Ricoban, körülbelül ez az életsztorim.
― Ennek ellenére jól beszél magyarul. Jól is ír?
― Nem, írni nem tudok jól − Ferdinandy Györgynek írtam egy levelet, és így kezdtem. A konyhanyelvű magyart beszélem, és voltak magyar barátaim, akiktől a modernebb szójárásokat megtanultam.
― És most „itthon” van. Három éves kora óta először.
― Már voltam egyszer huszonhárom évesen két hétre, de jóformán nem is emlékszem. Egész nap ittunk, lányok után szaladgáltunk, buliztunk.
― Milyen a város? Ráismer valamire?
― Ma volt az első nap, amikor egyedül mászkáltam, és ez olyan jó volt. Sétáltam a
Duna partján, át a Lánchídon majd vissza, és beültem egy kis borozóba. Bevertem
két pálinkát és hallgattam magam körül a beszélgetést. Nem tudom, mit éreztem…,
olyan meleg csodálkozásfélét. Még nem vagyok kiábrándulva, még nincs megemésztve, szenzációs érzésem van.
― És ha mindezt például Varsóban élné át?
― Ez összehasonlíthatatlan. Hallom az embereket dumálni, tudok kérni cseresznyepálinkát. Nagyon megható, hogy itt lehetek. Amikor a vonat behúzott, megláttam,
hogy magyarul vannak kiírva a dolgok, mindenki magyarul beszélt, ez nekem abszolút privát, intim nyelv. Egyáltalán nem egy idegen ország. A magyarok nagyon
latinosak. Ezt már akkor is éreztem, amikor először itt voltam. Nagyon tetszett, hogy
itt az emberek berúgnak és sírnak és üvöltenek. Expresszívek. De azt hiszem, én végérvényesen, végeredményben argentin vagyok.
― Che Guevara honfitársa.
― Igen.
― Hatott, nem hatott?
― Persze, hogy hatott. Ezt éltük. Nagyon forradalmár voltam, és ma is meg vagyok
győződve, hogy a kapitalizmus nem megoldás, ki kell alakuljon valamiféle szocializmus, másképp vége lesz az emberiségnek.
― Tehát lehet azt mondani, hogy ön latin-amerikai író?
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― Igen, ezt szeretném gondolni magamról. Otthon érzem magam a latin-amerikaiak között. Ahogy reagálunk a dolgokra, ahogy viszonyulunk, ahogy nevetünk, az
összes emberi reakcióm hozzájuk köt. Végül is nekem több csatornám van, mint a
kétféle kultúrához kötődő zsidóknak. Mint író, nem érzek semmiféle bizonytalanságot, spanyolul írok, amerikai tájszólással. Ez az én világom, az én nyelvem, ezzel
dolgozom. Ugyanakkor, bár nem Magyarországon nőttem fel, magyarul tanultam
meg beszélni és gondolkodni.

eljárás, próbál mindent a helyére tenni, de soha nem tudja meg a valóságot, hogy mi
micsoda. A végén belecsúszik a nőbe és a nő megemészti. Ez egy erotikus elbeszélés lenne? Metafizika… Az erotika csak apropó, bár benne van az írásaimban, jellemző rám.
(Magyar Narancs, 1993. április 8.)

― …és a gének?
― Nem hiszem, hogy számítanak, de hát olyan összezavart génjeink vannak. Magyar anyától születtem, a bölcsőben magyarul mondtam, hogy gügyügügyü, és ez abszolút fontos. Nem foglalkozom vele különösebben, de amikor látok olyan embereket, akik csak egy helyhez tartoznak, akkor irigylem őket, mert érzem, hogy én
sosem tudom annyira beleélni magam egyetlen ország hangulatába sem.
― Gyermekmeséket és erotikus regényeket ír… Így mondják, mert magyarul még
nem olvashattunk öntől semmit.
― Nem sokat írtam eddig. Van egy mesekönyvem, amiben mitologikus formában
foglalkozom Puerto Rico történelmével. Puerto Ricóban nem tanítják a gyerekeket
a történelemre, az erős gyarmati beállítódás miatt restellik a saját történelmüket. A
történeteim mulatságos mesék gyerekek részére. Ez volt az első könyvem, amit kiadtak Puerto Ricóban és Kubában. Ekkor már 39 éves voltam. Nagyon régóta terveztem, hogy író leszek, de sokáig féltem belekezdeni. Aztán írtam jó néhány
novellát, két regényt is. Könyveim több spanyol nyelvű országban megjelentek, folyamatban van francia kiadásuk is. Úgy érzem, most már beszélhetek karrierről.
― Ránézésre vérbeli beatniknek látszik. Kerouac-féle világcsavargónak, aki nem
feltétlenül akar kézzelfogható eredményeket felmutatni.
― Ez így van, de most már elmúltam ötven, és úgy érzem, valami jelet kell hogy
hagyjak magam után.
― Az íráson kívül mi a fontos az életben?
― Az az érzés, hogy eleven vagyok. Az ember nagyon sokszor tudja, hogy nem halott, de nem is eleven. Érezni az életet, ez a fontos. Az irodalom csak egy kis része
az életnek. Én nem azért élek, mert író vagyok, hanem ember vagyok, aki ír. Ami fontos, az az élet maga. A szerelem, a haverok. Meg a gyűlöletek.
― És a halál?
― Az biztos ott van valahol. Nincs vele kapcsolatom, nem nagyon gondolok rá. Van,
amikor nagyon szomorú vagyok, de még soha nem gondoltam öngyilkosságra.
― Mi segít túljutni ezeken a szomorúságokon?
― A szomorúságban van azért valami nagyon életszagú. Mikor az ember szenved,
akkor igazán érzi az életet. A szenvedéskor elevennek érzem magam. Legrosszabb
a hülye melankólia, amikor minden jól megy, és az ember nem is tudja, mi a baja.
― És az erotika?
― Az erotika téma, de nem a valódi. Az első kötetemben van egy elbeszélés, egy botanikus professzor feleségének hirtelen egy kert nő a lába között. A professzor megdöbbentve próbálja osztályozni a növényeket. Nagyon izgatja ez az intellektuális
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EGY SZERECSEN MAGYAR
Beszélgetés Ferdinandy Györggyel
Ferdinandy György 1935-ben született Budapesten. 1956-ban Franciaországba emigrált, 1964-től Puerto Ricó-ban él. Író, egyetemi tanár. 1977-től 1986-ig a Szabad Európa Rádió irodalomkritikusa. A nyugati-magyar széppróza-antológia szerkesztője.
Saint-Exupéry díjas francia író 1960-tól ’64-ig. Kéttucatnyi francia és magyar könyv
szerzője, Magyarországon az utóbbi négy évben jelennek meg művei. A Könyvhétre
jött ki a Magvető Kiadónál „A francia vőlegény” című regénye. A beszélgetésen Kukorelly Endre is részt vesz.
Kukorelly Endre ― Puerto Ricóban három nemzetközileg elismert magyar író él.
Tehát azt lehet mondani, hogy a Puerto Ricó-i magyar kisebbség száz százaléka író?
Ferdinandy György ― A három között nagy különbség van. Én első generációs
vagyok, vagyis a saját lábamon mentem ki 21 éves koromban, ezért magyar író maradtam, Barsi Kálmán második generációs, ő 3 éves korában a szüleivel emigrált,
ezért nem maradt magyar író, Ferdinandy Mihály pedig degenerációs…, ezt természetesen csak viccből mondom.
Dárdai Zsuzsa ― Magyar írónak vallja magát. Mit jelent ez?
Ferdinandy ― Már tudtam magyarul, amikor elmentem, és már írónak készültem.
Kezdetben az „egy írónak mindent meg kell tapasztalnia” elvárás szerint jót és roszszat, kintet és bentet, a teljes életet próbáltam megélni. Időbe tellett, míg rájöttem,
nem kell tüdőbajosnak lenni ahhoz, hogy valaki írni tudjon a tüdőbajos szenvedéseiről, és hogy nagyon sok író van, akinek az „élet” miatt nem maradt ideje írni.
Kukorelly ― Élni vagy írni? Ez elég nagy dilemma.
Ferdinandy ― Amikor már nem éreztem szükségét, hogy mindent kipróbáljak a
magam bőrén, összetalálkoztam Kölnben Perneczky Gézával, aki azt mondta, mindenkinek saját magából kell művet alkotnia, te is alkoss saját magadból, a könyved
ne legyen más, mint katalógus, a saját katalógusod.

Ferdinandy ― Azt, hogy élményeket kell gyűjtenie az írónak, már nem hiszem. Viszont hitelesnek kell lennie, és ahhoz, hogy hiteles legyen, rettenetesen sokat kell tudnia. Az is lehet, hogy egy nagy szótárból sokkal több dolgot lehet kiszedni, mint az
életből.
― Hogyan éli meg azt a távolságot, ami Magyarországtól elválasztja, hogy lehet
ilyen messziről magyar írónak lenni?
Ferdinandy ― Az a jó, ha az ember mindent egy bizonyos távlatból néz, a saját életét
is. Nem lehet nyakig magyarul élni egy egészen más világban, csak úgy, ha az ember
bizonyos távolságot tart a környezetével. Ezt művelem én is. Hiába ismerem pontosan és alaposan a Puerto Ricó-i életet. Kicsit úgy furcsállva, viszolyogva írom meg,
éreztetem, hogy az nem én vagyok. Ismerem, de nem én vagyok. Kitalálok mindenféle helyzetet, ami megkönnyíti ezt a munkamódszert. Van egy novellasorozatom,
amikor egy vén, részeges európai meséli el kalandjait. Ennek a részeges európainak
van egy fiatal fekete élettársa, akit Hófehérkének hívnak. A csavargó Hófehérkén
keresztül tud megkapaszkodni a valóságban. Ha nem is ereszt gyökeret, de megkapaszkodik. És valóban, ez a tapasztalatom. Az ember vagy a munkán vagy a szerelmen keresztül kapaszkodik meg. Az én munkámnak az égvilágon semmi köze nincs
ahhoz a világhoz, ahol élek, marad tehát a szerelem, az élettárs, aki a köldökzsinór
szerepét tölti be. Az ember aztán igyekszik megbocsáttatni ezt az önző alapállást.
― Francia íróként kezdte a pályafutását, de Puerto Ricóban immár 28 éve magyar
íróként élt. Miért nem váltott át spanyolra?
Ferdinandy ― A spanyol irodalmat csak felületesen ismerem. Volt egy olyan érzésem, hogy bohóckodás lenne még egyszer nevet váltani, átállni egy újabb kultúrkörbe. A trópuson egy darabig voltam még „francia vőlegény”, azután keményen
visszatértem a magyar nyelvű íráshoz, aminek ára az, hogy ma már teljesen ismeretlen francia író vagyok, bár változatlanul kiadják a könyveimet. Cserébe nem nyertem semmi különöset, persze az rendkívül fontos, hogy itthon is megjelennek a
műveim. Én még egyelőre nagyon örülök, hogy egyáltalán hazakerültem, és most
még ott tartok, abban reménykedem, hogy mivel én mindenkit szeretek, hát engem
is mindenki szeretni fog.
Kukorelly ― Mit szólsz ahhoz a folyamathoz, amelyben ’56 most ennyire lejáratódik.

― Az író is ember, minden embernek a teljes életet kell megélnie, a saját életének teljességét. A teljes élet pedig nem „csinálmány”, hogy most aztán mindent ki kell próbálnom az éjszakától, az alkoholon, a drogon keresztül a kuplerájig, hogy „mű”
születhessen, hanem fordítva, az élet következménye lehet bármi, a műalkotás is.
Szerinted hogy van ez Bandi?

Ferdinandy ― El sem tudtam volna képzelni, hogy amin mi ’56 után nevettünk, újra
napirendre kerül.

Kukorelly ― Szerintem egy teljesen kataton szituációból is tökéletes művek jöhetnek létre, tehát ha valakit bezárnak valami sötétkamrába, abból is lehet tökéletes
művet alkotni, totálisan befelé menni.

Ferdinandy ― A harmincas évek külsőségeire. A nagy nép egyetlen ismertetője az,
hogy befogadó. A kis piszlicsári népé pedig az, hogy kirekesztő. Épp attól válik nagy
néppé, hogy befogadó. Ezzel megmondtam mindent.

― És ebben az esetben ez az igaz, ez a teljes.

― Miért pont Puerto Ricóban él? Visszatérhetne Franciaországba, vagy hazaköltözhetne Magyarországra is?

Kukorelly ― Igen, ebből a szempontból igen, mégiscsak arról van szó, hogy az úgynevezett mindennapi élet állati fáradságos dolog. Elmegy vele az idő. Valószínűleg
épp az az idő, ami az íráshoz köll. Az emberek azt gondolják, hogy az írónak sok élményt kell gyűjtenie. Van ilyen közvélekedés. Az a közhely, hogy „nincs élményanyag mögötte”.

Ferdinandy ― Ahol az ember megkeresi azt, amit megeszik, ahhoz ajánlatos ragaszkodni. Főleg, ha valaki írással foglalkozik, amihez belátható időn belül nyugalom kell. Prózát csak úgy tudok írni, ha békén hagynak legalább egy évig, különben
nem érdemes belekezdeni. Ehhez pedig az kell, hogy az ember biztosítsa valami-
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― Pontosan mire gondol? Mert itt most annyi minden van napirenden. Magyarság,
vitézség, kirekesztés, fajgyűlölet.

képpen a fennmaradását. Ha valahol nekem a fennmaradásom biztosítva van, ott maradok, ha az maga a pokol, akkor is.
― Márpedig Puerto Rico nem az.
Kukorelly ― Hát nem!!
Ferdinandy ― Nem, nem. Jóindulatú türelmes nép él ott.
― Soknemzetiségű?
Ferdinandy ― Nem, de sok fajta keveredett, ugyanúgy, mint Brazíliában. Egy tized
fehér, ugyanannyi fekete, a többi tejeskávé. Nincs kirívó példája semmiféle fajgyűlöletnek vagy rasszizmusnak. Legfeljebb azt lehet érezni, de ez nagyon szelíd dolog,
hogy a fekete kislányok, ha náluk egy picit világosabb férjre tesznek szert, azt mondják, javítom a fajtámat. Ez arra utal, van valami elképzelés arról, hogy jobb fehérnek lenni, mint feketének, de ennek gazdasági okai is vannak. Lehetséges, hogy
könnyebben boldogul egy fehér bőrű, mint egy fekete, de nem biztos, mert a törvények semmiféle különbséget nem ismernek, sőt kifejezetten védik a feketéket.
(Magyar Narancs, 1993. június 3.)

FÉRFIAK
Jean Genêt: Szigorított őrizet
Ternyák Zoltánt először Debrecen forgalmas főutcáján láttam, a Csokonai Színház
előtt.
Lehorzsolt orral, csáléra taposott félcipőben, szakadozott ingben állt előttem. Akkor
még nem sejtettem, hogy ezek a jelek egy előadáshoz is kötődnek, és hogy ez a fiú
Jean Genêt Szigorított őrizet (Haute surveillance) című drámája magyarországi bemutatójának egyik főszereplője, Maurice. A Stúdiószínház apró terében, tér a térben, nagyméretű vasketrec, cella áll. Lakói Maurice, a tolvaj, Zöldszem, a gyilkos
(Horányi László) és Lefranc, a csaló (Bertók Lajos) elítélt rabok.
Genêt (1910−1986) lelencben felnőtt zabigyerek, csaló, tolvaj, homokos költő,
próza- és drámaíró, „börtöncella univerzuma” működésbe lép.
A börtön a világ. Az élet. A történet. Nincs elvágyódás. A rabok, alias, az emberek
élik az életüket, mindenki a magáét.
Zöldszem, a leláncolt gyilkos, a bűn, az erő, az erőszak fenyegető hamis hatalmával,
a kivégzés előtti teljes szabadság kivételezett, irigyelhető helyzetében.
Lefranc, az állandóan széteső, önmagát mindenféle másságokba kergető, kisstílű
csaló a személyesség, a kiemelkedés, a valakivé válás kényszerével, a nagy példa
(kép) Zöldszem útjára lépve szintén gyilkossá lesz. Ám minő tanulság, ez sem segít.
Ettől sem válik fajsúlyosabbá. Tette értelmetlen.
Maurice, akiben az egész dráma lüktet, cikázik a két ember lélekburkaiban, feltöri,
simogatja, bűvöli, provokálja, leleplezi őket, miközben ő maga az álom és a valóság,
a bűn és bűntelenség, tisztaság és romlottság, a gyermeki önazonosság totális és természetes kiszolgáltatottságával járja magányos haláltáncát. A guillotine általi halál
az adott körülmények között számára a vécékagyló.
A rabok között feszülő hálókban zajló dráma az élet élésének minőségéről, őrült
nagy és végleges, végzetes tévedéseinkről, hamis szédelgéseinkről, emlékképeink
önazonosító kényszeréről szól. Nekem. Börtönben és börtönön kívül. Kéznyújtásnyira a „játéktól”.
Működik a tér, a színészek nem válnak átlátszóvá, nincs rejtőzködésre és hazugságra
lehetőségük. Ternyák Zoltán pedig zseniális. Talán csak a smasszernő, a fekete bőrszerkóban berobbanó rockos felhang, avantgárd gesztus nem jött be úgy istenigazából.
A működtető Bálint István rendező, a ketrec bal sarka előtti széken, társaival azonos
intenzitással éli az előadást.
Jean Genêt: Szigorított őrizet, Stúdiószínház Debrecen
Rendező: Bálint István
(Magyar Narancs, 1993, június 10.)
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KÉPREGÉNYGYŰJTŐK
A képtelen regényeket jobban szeretem a képeseknél. Mások fantáziájának vagy fantáziátlanságának képkisülései elfüstölik virtuális agymotoszkáimat. Bizonyára a
műfaj alkotói, a rajzolók is így vannak ezzel, nem kíváncsiak arra, mit szeretne a
másik, látva olvasni. Igazuk van.
Pedig hát megpróbáltam beleszeretni a képregényekbe, de tudomásul kell vennem,
hogy nem megy. Talán az „átkos negyven év” kultúrpolitikája miatt, talán a szemem
tehet róla, hogy túl aprók a rajzok meg a betűk. Egyébként sem tudom eldönteni,
melyik rajzra figyeljek éppen, türelmetlen is vagyok, rohanok a végére.
Így aztán a kódolás itt-ott elmarad. Én meg lemaradok a poénról. Így maradunk le
egymásról a képregény és én. A többi csak duma és hazugság lenne.
Nyíregyházán a Comix ’93 utolsó napján megismerkedtem a tíz magyar képregénygyűjtő több mint felével. Nagy sporttáskákkal érkeztek, melyekben megsárgult
lapokon ott lapultak a hősök és antihősök, izgalmas kalandok. Előtódult a múlt. A
Pajtásból, a Fülesből, a Népszavából, a Szabadságharcosból (későbbi Szabadság), a
Lobogóból, a Pesti Izéből, az Ifjúságból, az Új világból. Kivágott képregények, képnovellák. A kétéltű ember és a Félelem bére, Fülig Jimmy és Piszkos Fred, az Ítél a
nép és az Ég a magtár, Pluto kutya és Sicc!
Zórád Ernő, Korcsmáros Pál, Cs. Horváth Tibor, Gugi Sándor, Sebők Imre kéznyomai.
Kiss Ferenc a gyűjtők központi figurája, bibliográfiát is készített. „Megpróbálom
összeszedni a Magyarországon fellelhető képregényeket, és lehetőséget adok arra,
hogy ebből a képregénytárból a gyűjtők másolni tudjanak, cseréket bonyolíthassanak. A képregények történetében a kezdet kezdete az Áller családi lap volt, ezt követte a Háry János, amiből csak egypár darab maradt fenn, majd a képes regények,
amelyek úgy jöttek létre, hogy az amerikai változatból kihagyták a szóbuborékot, és
új történetet írtak hozzá. Az egyik oldalon volt a kép, a másikon az összefüggő szöveg. Állítólag Kuczko úr használta először a képregény szót Magyarországon, az
Ítél a népnél meg az Ég a magtárnál, úgy ’48 körül. Voltak külföldi átvételek, Sicc
meg Donát kacsa, elszórva a Pesti Hírlap vasárnapjában. Ezeket nem sorolom igazán a képregények közé, mert ezek három-négy kockából álló epizódok, gegek.
Az 50-es években kezdett a Pajtás a képregénnyel. Sebők megcsinálta Beljajev regényét, a Kétéltű embert hat részben, aztán egy időre letiltották a képregényt a színről. Zórád hozta vissza az Utazás Plutóniába első változatával, majd feltűnt Cs.
Horváth Tibor és Gugi Sándor az Újvilágban és a Szabadságharcosban, ami később
a Szabadság lett. Gugi után Korcsmáros és Sebők, ők a Pesti Izében kezdtek.”
Egy másik gyűjtő, családi engedéllyel a festés előtti felfordulás kellős közepéből,
Karcagról érkezett. Karján képregény részletek.
„Első osztályos korom óta vagyok szenvedélyes képregénygyűjtő, amióta láttam a
Pajtás hasábjain A kétéltű embert, amint legyőzi a cápát. Először itt a Pajtásban találkoztam a képregénnyel, utána megkedveltem a Népszava kisebb alakú képregényeit. Egy albumba gyűjtöttük őket a barátaimmal. Kezdetben csak úgy spontán,
aztán amikor a szépérzékünk fejlődött, elkezdtük ragasztgatni, először kristály ragasztóval, de az rossz volt, mert lejött, utána technokollal.
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Most 36 éves vagyok, de még mindig ez a szenvedélyem. Minden képregénynek
megvan a saját értéke, ez attól függ, ki rajzolta, milyen régi és milyen minőségű.
Általában nem pénzért cserélünk, inkább regényt regényért. Ha egy rész hiányzik,
az még értékesebb, mint a komplett regény. Nekem már egyszer megsemmisült a
gyűjteményem. Elváltam az első feleségemtől, ő meg bosszúból a cserépkályhában
szépen ellobogtatta. Rengeteg levelezéssel, emberfeletti munkával visszagyűjtöttem,
eddig az eredeti hatvan százalékát. Ez ugyanolyan, mint a bélyeggyűjtés. Az ember
megszokik valamit, és az egy bizonyos idő elteltével életformájává válik. A fiam át
fogja venni a képregény gyűjteményemet és folytatja a gyűjtést.”
Képregényrajzoló díjazottak, Comix ’93. Nyíregyháza:
Gyerekek
Galaktika díj: Varga Zoltán
Kölyök Comix
Első helyezett: Horpácsi Bernadett
Második helyezett: Kovács Enikő
Harmadik helyezett: Balázs László
Különdíj: Germán Vanda

ANNART ’93
4. Nemzetközi Performance Napok
Erdély, Szent Anna-tó
„Isa pur és hukmuk vagy muk” (Ütő Gusztáv)
A meghívott vendégek közül csak a legelszántabbak jöttek el Székelyföldre, az erdélyi havasokba, azonosulni a természettel és saját produkciójukkal. A hatvanból
úgy huszonöten. Magyarországról, a Vajdaságból, Ausztriából és Romániából.
Szemző Tibor − mindig is tudtam − komolyan mormolja mondókáját: „szerb húsz,
öt cseh, öt török, öt görög hány ember?” Itt nincs repülőtér, gyorsjárat, meleg vizes
hotelszoba és pihepaplan meg televízió, nincs meleg étel, és a pálinka is leginkább
szintetikus. Ide mélyrepülésben érkezel, föléd magasodnak a felhők, a hegyek, a fák,
a sötétség és a világosság. Hideg és meleg, tűz és víz, angyal és ördög, élet és halál
ellentmondásában vacogsz apró pontjaként az örökkévalóságnak.
Baász Imre, az 1991-ben, ötvenéves korában elhunyt neves képzőművész, az
AnnArt Nemzetközi Performance Napok megálmodója − akit művészetpártoló, közösségi aktivitását megtörve a Ceausescu érában Sepsiszentgyörgyre száműztek −,
ameddig lehetett nem adta föl. Alkotómunkásságával azonos szinten és minőségben
szervezte a különböző művészeti fesztiválokat, kiállításokat (Madár, Majd, Médium
1, Médium 2, AnnArt), s közel járt ahhoz, hogy Sepsiszentgyörgyből kortárs vizuális és dokumentációs központot varázsoljon. Nagy mágus volt. A Csendes-óceántól
a Dunáig szívmelengető érzés lehetett barátsághálójába tartozni. Most is kisugárzása van. A beszélgetésekben őt idézik, sírjánál − mint csak úgy egy délután − sörrel és pálinkával koccintanak a művésztársak. Az AnnArtot immár harmadik éve
nélküle rendezik. Mégis jelen van. Teodor Graur bukaresti művész, Baász Imrének
dedikált akciójával, a bárka és a víz, a halotti szertartás mitológiai elemei segítségével a való világ és a túlvilág közötti kommunikációra tett kísérletet.

Felnőttek
Képregényrajzolói kategória
Első helyezett: Három Madár Műhely
Második helyezett: Berényi Nagy Péter
Harmadik helyezett: Tárkányi Szilárd
(Magyar Narancs, 1993. június 10.)

Baász Imre öröksége − Ütő Gusztáv, Jánó Mihály, Damokos Csaba, Toró Attila és a
többiek kitartó munkája nyomán − erősödik. Szellemiségében és a megvalósulás
szervezési, technikai, gazdasági összetettségében egyaránt.
A tengerszemtől úgy tíz perc járásra, a vulkanikus kráter peremén van a táborhely.
A vezérsátor a rock-koncertek színhelye, egyben információs központ is. Körülötte
a meghívott művészek és a szervezők két-három személyes sátrai. A performancenapok idején ezt a szűk magot a kirándulók, művészetbarát érdeklődők több százas
sátortábora veszi körül. A hegyoldalon legelésző juhok és malacok is be-betévednek időnként erre a területre.
Ütő Gusztáv az AnnArt befejeződésekor fáradt és elégedett. „Különös, kiválasztott
tér, szó szerint Baász Imre által kiválasztott tér a Szent Anna tó. A performancenapok felkiáltójel, szimbólum kíván lenni, de nem ideológiai. Évekig az ásás volt az
akciók fő motívuma. Erre alapozva jött létre a „lövészárok-esztétika”. A Kárpát-kanyarban évszázadokon keresztül állt a front. Míg a nyugati kultúra fejlődött, a lövészárokban a frontkatona kitűzte szeretője utolsó levelét, kis katolikus keresztjét és
egyéb fétistárgyait. A Kárpát-kanyar választóvonal és kapocs is. A keleti és nyugati
birodalom, Bizánc és Róma, az ortodox és a katolikus egyház találkozási pontja, átfedéseinek színtere.
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Az AnnArt helyszíne pedig a kráter, a pogány korszak rituális végvára volt, a performerek ősei működtek itt. Sámánizmus, áldozatok, dob, kereplő, csengettyűk, a
szelekkel való érintkezés mindennapos volt. És akkor a pápa egyszer csak ide is betette a kápolnáját. Ezért választottuk rendezvényünk időpontjául Szent Anna napját.
Így a katolikus körmenet, a délután 4 órakor kezdődő mise, a templomi csengettyűk,
a színes zászlók, a bikszadi pap mikrofonnal felerősített hangja, a hívők éneke, a
szigorú kanonikus „happening” különös kontrasztját adja a művészet szent szabadságára épülő performance-oknak.
Constantin Prut bukaresti művészettörténész, az Art című művészeti lap főmunkatársa az egyik legnagyobb támogatója a Baász Imre nevével fémjelzett eseménynek.

SZIBÉRIAI DOROMBÉNEK
Paizs Miklós
Mikrobuszunkkal Erdélybe tartunk, Sepsiszentgyörgyre, az Anna-Art Fesztiválra.
Paizs Miki, az Opál Színház tagja, menet közben furcsa hangokat ad ki magából.
Egyszerre kettőt vagy többet is…? Dallamot?
Dárdai Zsuzsa ― Mi ez, Miki? Hol találtad?

„Imre hagyatékát a többiekhez hasonlóan ápolom, amiben tudom, segítem a szervezőket. Magas színvonalú művészi előadásokban volt itt részem. Az akciók szinte
mindegyikében tetten értem a természet, a történelem és a mitológia hármasát, ősi
motívumokba ágyazva a jelen kor egyéni és kollektív problémáit. A dráma és a játék
összekapcsolódott. A művész, az akcióba a maga testi valójában belépő ember, mint
ősi varázsló, sámán, a lelkek gyógyítására összpontosított.”

Paizs Miklós ― Társaságba jár az ember, és ott vannak zenék… Volt a Szórakaténusz Kecskeméten, és ott megfordult egy szovjet lemezember, egy szibériai szivar,
akinek még mindig megvan a kazettája…, dorombénekelt, nagyon érdekesnek találtam, kezdtem kísérletezgetni, hogy lehetne megfogni ezt a hangot.

Jánó Mihály a Baász Alapítvány elnöke, a Kovászna megyei művelődési felügyelőség vezetője, mellesleg az erdélyi középkori falképek vizsgálatával foglalkozó tudós.

Ugyanis van egy lágy verzió meg egy kemény. A lágy verziót csinálják általában a
dorombosok, a keményet a szibériaiakon kívül nem sokan.

„Az AnnArt performance-napok megrendezését a romániai kultuszminisztérium, a
bukaresti Vizuális Képzőművészeti Igazgatóság, a bukaresti Soros Kortárs Művészeti Központ, a kolozsvári Soros Alapítvány fiókja, helyi cégek, a megyei művelődési felügyelőség és Budapesttől a Narancs Alapítvány támogatta. Nincs okunk
panaszra. A Baász Alapítványnak sok magyarországi tagja van. Szép számmal érkeznek adományok. Somogyi Győző a napokban küldte el − szita formájában − életműve legjelentősebb darabját, 47 grafikát. Chikán Bálint pedig közel hatvan darabból
álló kortárs grafikai anyagot; lassan összeáll egy jelentős kortárs grafikai gyűjtemény. Az lenne az ideális, ha külön kiállítási teret tudnánk ennek biztosítani, amire
látok reményt. Terveink szerint a jövőben az AnnArt egy hétig tart majd, három
napig a Szent Anna tónál, három napig az onnan 50 km-re fekvő Sepsiszentgyörgyön zajlanak majd az események. Reméljük, hogy az alternatív színház, tánc, zene,
képzőművészeti kiállítások, kísérleti irodalom, videó, az elektronikus művészet
dzsumbujából valódi fesztivál kerekedik.

A kéthangú vagy többhangú énekléssel foglalkozók közül mindegyik a lágyba megy
bele, mert a lágynál hamar jön a sikerélmény, és azt is föl lehet fejleszteni magas
szintre.

(Magyar Narancs, 1993. augusztus 5.)

Két irányba lehetett elindulni, szerencsére én a sokkal nehezebb utat választottam...

Egy Tom Clemens nevű spanyol-német világutazó fickónak − aki a lágyat csinálja
− az a fixa ideája, hogy a kemény kinyírja a torkot, és eleve, amit így kell erőltetni,
az nem lehet jó.
Való igaz, ez iszonyú izommunkát követel, meg szétnyírja a torkot, én viszont szeretem a zsigerből jövő dolgokat, ahogy feLugossy működik például színpadon. A
lággyal ezt lehetetlenség megcsinálni. Abban nincs annyi energia, maximum szép
lehet, de erős nem.
― Mi a kemény változat lényege?
― Most is, ahogy beszélek, szólnak a felhangok, nem manipulálom a hangomat, és
épp ezért nem erősödnek ki. De ha elkezdem a nyelvemet ide-oda rakni, meg a gégémet megfelelő helyre helyezni, és a levegőt úgy vezetni, akkor kierősödnek ezek
a mindig szóló felhangok, amiket lehet szelektálni.
Azt is lehetséges, hogy egész spektrum felhang szólaljon meg, és van úgy, hogy fél
hangok ütik egymást… Egy bizonyos távolságon belül létező felhangok egyszerre
megszólalnak, és akkor kis- és nagy szekundumok is hallhatók egymás mellett, és
ezek tudnak vibrálni. Ezt nagyon nehéz a lággyal megcsinálni, így viszont meglehet.
Az orrüregben − én így érzem − felerősödik az egyik felhangsor (összesen két felhangsor van).
De ami még érdekesebbé teszi a dolgot, három szólamban is lehet énekelni, csak azt
érdemes mikrofonnal, vagy olyan helyen, ahol van egy kis visszhang. Mostanában
hangmintákat vettünk, és ha ide rakom a torkomhoz a mikrofont, akkor megszólal a
másik felhangsor. Az egyik itt fönt képződik, a másik meg a torokban.
Tart az ember egy orgonapontot, és annak a felhangjait váltogatja. Amit te mély
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hangnak hallottál, az az én alaphangom, és annak az egy hangnak a felhangjait tudom
használni. Ahogy egy húrt lefog az ember középen, aztán a közép felénél, aztán
annak a felénél, ugyanígy feleződnek a torkomban is a távolságok. Először oktáv
szólal meg, aztán bejön a kvint, aztán a terc, és így, egyre kisebb távolságok, miközben fönt már kisszekundok vannak, félhangtávolságokkal tudok lépni.
― …és a háromszólamúnál?
― Ha három szólamban énekelek, az körülbelül úgy néz ki, hogy van ez az orgonapont, van egy dallam, amit viszek, ezek az orrüregben képződő felhangok, olyan
jó magasságban vannak, hogy azokkal rögtön lehet dallamot csinálni. Ami viszont
a gégében van, ahhoz iszonyúan ki kell nyitni a számat, hogy a szekundok is szóljanak. Tehát a kettőt egyszerre csak úgy lehet működtetni, hogy van ez az orgonapont, megy a dallam, és ezzel egy kontrázást csinálok, ami a torokban van. Ott még
alul három hangot rá lehet tenni, amivel kísérem a dallamot.
― Itt a vége…?
― Persze el lehet menni a négy hangig is, mert van egy olyan jelenség, hogy be
lehet ugrasztani alul egy hangnak az oktávját, ahogy az ausztrálok játszanak a kis
„Didgeridoo”-jukon, ott is beugrasztják a fújt hang oktávját. Ugyanezt lehet hallani
neoncsöveknél..., vagy, ahogy a tibetiek énekelnek, egyszerre szól konkrétan egy
hang és annak az oktávja, és erre is rá tudnak jönni a felhangok... De ez csak egy cirkuszi dolog, hogy egyszerre négy hang szól, ezzel már nincs mit kezdeni.
― Mikor csaptál e „húrok pengetésébe”, mikor kezdődött veled mindez?
― Nyolc éve kezdtem el, intuíció alapján tanultam. Nem szeretek misztikus dolgokat mondani, meg nem is élek úgy, nem vagyok egy misztikus típus, de egy kicsit
mindig kiszakadok ilyenkor. Csak a zene számít. Ha a lágyat csinálnám, akkor bírnék foglalkozni a közönséggel, magammal, de ezt a keményet, annyira izomból kell
csinálni, nincs mód arra, hogy bármi mással foglalkozzak, mint a zene.
(Az interjú 1993-ban készült; Első közlés.)

L’OBSERVATEUR / A MEGFIGYELŐ
Jacques Lecoq
Jacques Lecoq színész, rendező, dramaturg, táncos, professzor, a L’École Internationale de Théâtre alapítója 1993-ban Budapesten járt, kurzusokat tartott a Színművészeti Főiskolán. Ebből az alkalomból találkoztam vele egy sajtótájékoztatón. A
Magyar Narancs részére készített interjú azonban csak most, az interjúkötetemben
jelenik meg.
Sajnos a mester 1999-ben meghalt.
Dárdai Zsuzsa ― Az ön figyelmének középpontjában a mozgás áll. Szubjektív kísérletet tesz a mozgás és a színház, az építészet, a művészet, az ember, a mikro- és
makrokozmosz összefüggésrendszerének felfedezésére, megmutatására, továbbadására.
Jacques Lecoq ― Mindig is szenvedélyem volt a mozgás megfigyelése, nem csak
a test mozgása érdekelt, hanem a mozgás általában, a mozgásszituációk… A mozgás által ismertem meg a világot. Kezdetben az emberek gesztusait kísértem figyelemmel, felfedeztem bennük a fizika törvényszerűségeit. Már a pici gyermeknél,
amikor járni kezd, megfigyelheted a mozgás legkülönbözőbb tétova módjait, „a nemszavakat”, a beszédcsírákat. A mozgás szemlélése, megélése soha véget nem érő kaland.
― Minden a sporttal, a testnevelés és fizika iránti érdeklődéssel kezdődött…
― Tinédzserként kezdtem sportolni, vonzott az úszás, a torna, különösen a gimnasztika. Felfedeztem a mozgás geometriáját, ahogy egy ugró test a levegőben felvesz egy absztrakt alakzatot. Hosszan tanulmányoztam az absztrakciós jeleket a talajés szertornákon végzett gyakorlatok során, ahogy a mozgó test kijelöli a tér körvonalait. Megértettem az atlétika ritmusát, mint egyfajta fizikai költészetet, amely erős
hatással volt rám. Oktatási diplomát szereztem az úszás és atlétika területén.
Ezt követően paralitikus gyermekekkel foglalkoztam, olyanokkal, akik nem tudnak
járni, vagy egy operáció után éppen elkezdik azt. Kőkemény terep. Nagyon sok, fontos anatómiai ismeretet szereztem a mozgásról itt is.
A sport mellett a színház is érdekelt, a tánc, a performansz. Szerettem volna ezt a két
dolgot valahogy egymáshoz illeszteni. A fizikai testmozgást és a színház költészetét. A költői testet kívántam megalkotni.
A II. világháború után Olaszországba utaztam néhány hétre „színházat tanulni”,
nyolc év lett belőle. Mikor 1956-ban hazatértem Franciaországba, magammal hoztam a barátomtól, Amleto Sartori szobrásztól ajándékba kapott bőrből készült commedia dell’arte maszkot, más néven „semleges” maszkot, s azt a rengeteg tapasztalatot, amelyet az olasz színjátszás tanulmányozása során elsajátítottam.
― …és 1956-ban megalapította híres avantgárd mozgásszínházát.
― A folytatás és minden más ugyanarról szól, középpontban a mozgással. Csak a
működési terepek változtak. Szeretem a színjátszást, de nagyon fontos nekem a pedagógia is.
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Az iskola célja egy kreatív színház létrehozása volt, amelynek kurzusait a világ bármely pontjáról érkező színművészek, táncosok látogathatják. A különböző országokból jövő színházi tapasztalatokkal rendelkező, 24−25 éves diákokat három
hónapos próbaidőre veszem fel az első évfolyamra. Kezdeti célom az, hogy megszabadítsam őket a parazitaformáktól, amelyek a való világtól elválasztják őket. Az
első évnek három témaköre van: improvizáció, mozgáselemzés és egyéni alkotás. A
színházi munka fontos eleme a csönd. A csöndből születik az ige. Ugyanígy a mozgás is a mozdulatlanságból.
― Érzékeltetni tudja néhány kulcsfogalommal a kurzusok légkörét?
― A test olyan dolgokat tud, amiket a fej nem.
Közös nyelv a mozgás, improvizáció, a ritmus, a tér és az erő közötti kapcsolat felfedezése. Az egyensúly, az ellenállás, a váltakozás, a kompenzáció, a cselekvés, a reakció, a légzés és az igazítás, a mozgásban lévő emberi test alapvető törvényei. Ez
a kezdet.
Dramaturgia, mozgás, mozgáselemzés, improvizáció, akrobatika, harcművészet,
hang, gesztus, ritmus. A tragikus szív, a commedia dell’arte, a melodráma, a nagy érzelmek és a morál, a misztériumok, a Biblia, az Isten, az ördög és a bohóc… hatalmas területei az ember történetének, a lélek mélységeinek.
A diákok minden héten kapnak egy-egy témát az élet különböző területeinek feltérképezésére: utca, állatkert, pszichiátria… Az információkat egy hét alatt kell begyűjteni és kidolgozni, létre kell hozniuk egy ankétot, amely közvetíti a
látásmódjukat.
Párhuzam a való élet és a színház között, vagy éppen ellenkezőleg, való világ kontra
színház.
Mindez azért, hogy amikor majd találkoznak az írott szöveggel, fizikailag felkészültek legyenek, egész testükkel részt tudjanak venni azoknak az absztrakt tereknek
a kiépítésében, amelyek az adott darab lényeges elemeit tartalmazzák. Tehát mielőtt
a fekete-fehér betűk, vagyis a szöveg bejut az agyukba, zsigereikben már készek legyenek a lényegre koncentrálni. Mindez nem csak a színészképzést célozza, együtt
vesznek benne részt színészek, szerzők, dramaturg, rendező.
― A színészmesterség, a művészet alapja a tehetség, a talentum..
― A talentum, egy misztérium. Testtel, arccal kifejezni valamit, megszületni a térben! Művésznek lenni egy hatalom, varázslat! A színház illúziót ad a közönségnek,
meghosszabbítja az életet, teret nyit egy másik életre. Miközben elrugaszkodik a valóságtól, a valóságban gyökerezik. Lehet, hogy a színész éppen nem boldog a reális
életében, de boldog a színpadon… Vagy a való életben is egy szerepet játszik…
Bármi lehetséges.
― 1976-ban Krikor Balakian építésszel létrehozták a Laboratoire d’Etude du Mouvement − Mozgástanulási laboratóriumot.
― A LEM feladata, hogy provokálja az építészeket, a képzőművészeket, a színészeket, a festőket abban, hogyan lehet vizuálisan láthatóvá tenni a mozgást, amely
mindent tartalmaz. A szavak klisék. El kell távolodni tőlük. Az embereknek maguknak kell megtalálniuk a forrást, ahonnan ered „embermivoltunk”. Egy rossz színház
nem más, mint fekete jelek egy fehér papíron. A szöveg olvasásához fül kell és test,
amely hallgatja, elszenvedi, átéli, mielőtt cselekedne.
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― Összefoglalná néhány gondolatban, miért fontosak önnek a következő fogalmak:
pantomim, maszk, commedia dell’arte…
― Minden a commedia dell’artéból ered. A pantomim, helyesebben mim, nem más,
mint némajáték mimikával.
A mimika − a szavaktól való eltávolodás, a gesztus lényegesítése.
Látta a „Les enfant du paradis című filmet?” (1945). A szerelmes Pierro lelkének
minden rezdülését mimikával, mozgással, némán fejezi ki. A pantomim és sok számomra fontos „színházi” kellék a középkori színjátszásból, a commedia dell’artéból
ered, amiről le kell fejteni az „italianizmust”.
Minden színész mimőr. Lényegesíti a gesztust.
A mimikával, amelynek forradalma a ’30-as években jött el, a színház megpróbál
visszatalálni a csöndhöz, a színész csöndjéhez. Gondoljon például a bikaviadalra, a
bika és a matador kapcsolatára, a lényegre törő, provokáló mozdulatsorokra, testtartásra, ahogy a belső feszültség izzik a levegőben.
― A maszk, a semleges maszk revelációként hatott önre.
― A semleges maszk alapvető élmény a mozgásalapú színházi utazásban. Ez egy
olyan maszk, amelynek nincs drámai kifejezése, éppen ezért lehetővé teszi, hogy a
színész átélje a tiszta itt és most állapotot.
A semleges maszk nyitottá teszi a színészt a körülötte lévő térre, a felfedezés, a nyitottság, a befogadás szabadságának állapotába hozza. A semlegesség, nem a jelenlét hiánya. Azt jelenti, hogy nincs múlt, de van nyitottság, készek vagyunk befogadni
az újat. Maszk nélkül a pszichológiai reagálásokat a szem irányítja. A semleges
maszk viselésekor a szem helyet cserél a fejjel. Ahhoz, hogy a színész a tér írója legyen, meg kell tanulnia, el kell sajátítania a tér ismeretét... Ez lesz a cselekvés alapvető eleme.
A semleges maszk egy referenciapont, alapmaszk az összes többihez. Mindenképpen ezzel kell kezdeni, mielőtt másfajta maszkot használnánk. Ezek a korlátozások,
több más dologgal együtt, fejlesztik a térérzetet.
― Nagyot változott a világ az elmúlt évtizedekben…, ez mennyire érzékelhető az ön
iskolájában?
― Benne kell lenni a dolgokban, meg kell tapasztalni mindazt, ami a későbbiekben
érték. Az eltérő szakmai és élettapasztalaton túl a csoport összetételét tovább színesíti az iskola nemzetközi mivolta: a világ minden tájáról érkeznek hallgatók. Nálunk
együtt dolgozik, tanul afrikai, európai, izraeli, palesztin és arab diák…
A világban nagyon sok a gadget, a silány, ócska, blöff, sok gyenge minőségű dolog
kavarog az életben, a fiataloknak nehéz kihámozni a fontos dolgokat. Nekik kell
megtalálni az értékeket. Ez az ő területük.
― A TV, Film, Színház mozgatója ma…
― …a pénz. A TV szar. Igaz egy időben dolgoztam ott, de akkor azt csinálhattam,
amit akartam. Ma már nem így van, mindent elborít a reklám. Persze van néhány jó
kulturális műsor, azt el kell ismerni, de kevés.
― A droghasználat elterjedt, vajon miért?
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― Mal de vie − a rossz élet… miatt.

HALÁLLAL GERJEDŐ HARAG

― Ön érintett?

Michel Piccoli

― Nem, egy jó pohár Bourgogne-ban, igen…
A mi iskolánkban a drog nincs jelen, mert egymásra figyelés van, alkotás, beszélgetés, élet, művészet − nincs szükségük ezekre a dolgokra.

A színpadon hó, jég, fjordok, Norvégia, Ibsen. John Gabriel Borkman szerepében
Michel Piccoli. Európai Színházi Unió 2. Fesztivál, Operett Színház, öltöző.

― Milyen volt a három napos kurzus a Színművészetin?
― Sok mindent láttam, sok tehetséges, érzékeny színésszel találkoztam, érdekes volt
látni a másfajta pedagógiát. Nálunk a képzés egyidejűleg kiterjed színészre, dramaturgra, rendezőre, itt mindegyik külön-külön szak.

Dárdai Zsuzsa ― Fázom, hideg van. Ön szereti a telet?

― Köszönöm a beszélgetést.

Michel Piccoli ― Igen, nagyon. A tél áhítat, szentség. Nem szeretem a túl meleget
és a vakációt, inkább választom a munkát. De azért kedvelem a nyarat is, no persze
minden attól függ hol élek, hogyan élek, kivel élek.

― Moi aussi, au revoir, Zsuzsa.

― Most fejezte be a játékot, könnyen visszatalált?

(Ódry Színpad, 1993.; Első közlés.)

― Az életbe? Nagyon könnyen. A próbák alatt iszonyú nehéz normálisan élni, arról
beszélni amiben éppen benne vagyok, de mikor már játszom, úgy érkezem a színházba, mint más a hivatalba, és távozom amikor vége van a munkának.
― John Gabriel Borkman története a hatalom, a pénz, az utópia, az emberiség, a
boldogság fogalmai körül pörög. Az ön személyes életében mit jelenteknek ezek a
kategóriák: Hatalom?
― Nem szeretem a hatalmat, szerencsére. Persze a művészet is a hatalom forrása,
csakhogy ez a hatalom nagyon röpke. Az emlékezet által mégis képes megmaradni.
Ez a hatalom is veszélyes… vagy csodálatos, mikor hogy.
― Pénz?
― Mit mondjak? Mióta ezt a mesterséget űzöm, megvan az a képességem, hogy
időnként tudok sok pénzt keresni, máskor keveset, néha pedig veszítek. És ez nagy
fényűzés. A pénzhez való viszonyomban fényűző vagyok. Gyűlölöm a pénz hatalmát. Persze attól függ, milyen pénzről van szó? Ha az élet fenntartásához szükséges
vagy a gyerekek felneveléséhez, az más, az komoly dolog. A gengszterek pénze az
igazán félelmetes. Nem azoktól a gengszterektől kell félni, akik a börtönben ülnek,
hanem azoktól, akiké a hatalom.
― Utópia?
― Éltető erő, nélkülözhetetlen, mint a levegő. Az utópia nélküli élet nagyon szomorú. Ugyanakkor nagyon veszélyes. 1917 óta mi Európában (keleten és nyugaton
egyaránt) hittünk jó néhány utópiában. Kettő, három…, nem, négy utópiában hittünk! Hittünk a császárságban, a kommunizmusban, a kapitalizmusban, a német
nemzeti szocializmusban. És most hol tartunk? Az utópia nagyon erős, kemény szó,
nem az álmodozók találták ki. Ez az én érzésem…
― Emberiség, boldogság?
― Úgy kérdez engem, mintha én lennék a pápa − II. János Pál −, aki nagy politikus,
mióta is? Amióta hatalmon van. Az ő tisztsége az emberiség boldogságáról beszélni.
Én nem vagyok hívő, és úgy gondolom, nagyon különböző utak vezetnek a boldogság eléréséhez. Az élet rendkívül fájdalmas és mulatságos egyidejűleg, attól függ, milyen a lapjárás. Tehát nincs válasz. Talán Isten tudna önnek választ adni, de nekem
egyáltalán nincs kedvem Istenre várni, nem, nem.
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― Az ön színjátszásának állandó eleme az intelligencia, a szellemesség és az irónia.
Látszólag ön nem szenved soha. Így van ez a magánéletében is?
― Nagyon kiváltságos vagyok. Szerencsém volt, megúsztam a nagy katasztrófákat.
Nem hívtak be katonának, nem tartóztatott le a Gestapo, nem vittek koncentrációs
táborba, nem lettem súlyos beteg…, pedig mindez megtörténhetett volna. Nagyon
szerencsés vagyok, hogy ilyen boldog élet jutott nekem.
― Amour et Mort − szerelem és halál, milyen helyet kapnak az életében?
― Szerelem és − hozzáteszem azonnal − barátság és halál…? A szerelem mérhetetlen nagy helyet foglal el az életemben, a barátság szintén. Egyedüli gyerek vagyok
− nem pontos így, mert volt egy bátyám, aki meghalt, én nem ismertem −, s mint általában az „egykék”, én is állandóan keresem a bátyámat, nővéremet. A barátság nagyon fontos. A barátságért ugyanúgy lehet szenvedni, mint a szerelemért. Elárulása
sokszor fájdalmasabb, mint a szerelmi megcsalatás.
Ami a halált illeti − úgy gondolom −, nem nagyon fontos. Sajnos. Vannak emberek,
akiknek a halál boldog átjáró a mennyország felé vezető úton Isten felé, az örök élet
felé. Tiszteletben tartom ezt, de egyáltalán nem értem. Sőt! Elutasítom a halálvárás
eszméjét.
Másoknak a halál örök szorongás. Ami a saját halálomat illeti − bár ebben a pillanatban nem szorongok −, mindig haragra gerjedek miatta, nagyon haragszom a halálra. Mégis azt gondolom, hogy a halál nem igazán fontos. Ha meghalok, ez
semmiképpen nem fontos.
Nem nagyon…, igazán nem nagyon.
― Az emberek, különösen a művészek sokszor a droghoz fordulnak segítségért…
― Én nem, soha. Más módon találom meg a drogot az életemben. Talán a foglalkozásom a drog, talán a szerelem, talán a nevetés, talán a bohóckodás, semmiképpen
nem a mű-drog. Egyrészt nincs rá szükségem, másrészt nagyon félek tőle, harmadrészt pedig igen sok jó barátom kábítószeres, látom, mivé teszi őket ez a teljesen
hamis elképzelés a csodás életről. Antonin Artaud nagy művész, nagy író volt, nagyon szerettem. Antonin a betegsége miatt kezdte használni a drogot, a szenvedés
ellen. És én tudom, ez mivé fajult, később milyen rettenetesen szenvedett a drogtól.
A drog szenvedés…, szörnyű, szörnyű…

aki megmutatta, milyen óriási energia-összpontosításra képes egy fiatal ember; és
Louis Buňuel, aki gondolkodásom, munkafelfogásom legfőbb mestere, ő a példaképem. Intelligencia, szigorúság, humor, szerénység, állandó gyanakvás a színészi
mesterség iránt − mind, mind tőle tanultam.
― Ön köztudottan baloldali gondolkodású művész, aki szerint az élet minden történésének van politikai dimenziója.
― Baloldali gondolkodású vagyok amióta az eszemet tudom, amióta valamit is értek
a világ dolgaiból. Egészen kis koromban, úgy 12−13 évesen megtudtam mi a nácizmus, mi a holocaust, nagy hatással volt rám a nácik elleni ellenállás. Ilyen fiatalon az ember könnyen a másik oldalon találhatja magát. Nekem szerencsém volt.
Meg vagyok győződve róla, hogy a politika éltető erő, nem pedig kártékony borzalom, minden individuumnak szüksége van rá, hogy megtalálja saját útját, saját utópiáját, munkáját, a szerelmeit, barátait, a saját életét. A politika az élet művészete.
Persze, ha hazug, harcolnunk kell ellene, a saját hazugságunk és barátaink hazugsága
ellen is… Most a fejlődés megtorpant. Nem sikerült az emberiséget boldoggá tenni.
A világ új ideológiája a kapitalizmus eszméje lett. Ami hazugság, az emberiség elleni újabb árulás. Ismét ki vagyunk téve a pusztulásnak, a veszélynek. Ugyanakkor
fantasztikus ez a korszak is, mindent újratanulunk, rendkívül félelmetes és egyben
nagyszerű ez az egész.
― Ön megkapta a közönség és a hivatalos világ szinte valamennyi elismerését. Nem
mulasztott el az életében valami fontosat? Nincs lelkiismeret-furdalása?
― De, hogyne lenne. Bár igazán komoly lelkiismeret-furdalásom nincs semmi miatt.
Elhibáztam, elrontottam néhány dolgot a magánéletemben, ez minden. De talán nem
nekem kellene erre felelnem. Hiszen, ha azt mondanám, nincs semmi miatt rossz
lelkiismeretem, akkor esetleg szentté avatnának, ha meg azt, hogy van, hazudnék.
(Magyar Narancs, 1993. november 4.)

― A Budapesten adott nyilatkozatok, beszélgetések során ön többször említette polgári származását.
― Polgári családban nőttem föl, de mivel az anyám és az apám zenészek voltak, elárulták a polgári családeszményt. Így nem sikerült igazán átélnem a polgári lét állapotát. Megtapasztalni a − legalábbis Franciországban oly jellemző − múltban élést,
hűvös tartózkodást, a jövővel szembeni rendkívüli félénkséget, a változástól való
rettegést. Milyen szomorú kollekció. Ez az oltalmazó, védő lelkiállapot nagyon távol
áll tőlem. És az az abnormális, fantasztikus egoizmus! Brrr…
― Milyen fontos hatások érték személyiségének kialakulása során?
― Nagy hatással volt rám az egyik nagybátyám és nagynéném, szintén zenészek; a
vidék, a falu ahol sokáig éltem; 13−14 éves koromban egy barátom Párizsban, aki
− miután a szüleit letartóztatták − tovább folytatta az ellenállást, koncentrációs táborba került, ahonnan visszajött, soha nem beszélt arról ami ott történt, ő volt az,
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ÍRÓK BOLTJA
A Japán kávéháztól a Japán kávéházig
1945-ben Budapest ostroma alatt, elpusztult az Andrássy út és Liszt Ferenc tér sarkán működő irodalmi Japán kávéház is. Helyrehozható helyiségeit a Kommunista
Párt Kiadója a Szikra kapta meg, az átépítés után a könyvesboltból és a hozzá tartozó előadóteremből kultúrközpont lett, amit 1951-ben az Állami Könyvterjesztő
Vállalathoz csatoltak. Az előadóterem könyvklubbá alakult: író-olvasó találkozókat,
könyvbemutatókat, kiállításokat rendeztek, és itt volt a főváros könyveseinek, a bolti
és kiadói dolgozóknak a találkozóhelye is. Az évek során a könyvesbolt − szakemberek segítségével − Budapest legszínvonalasabb könyvkereskedelmi egységévé
vált. Az elsorvadt könyvklubot megszüntették, bővítették a bolt alapterületét, a forgalom pedig nőttön-nőtt.
A rendszerváltást követően az első privatizáció is itt zajlott. 1991-ben az Írók Boltja
levált az állami könyvterjesztéstől. Ennek persze voltak előzményei. A nagy terjesztővállalatok nem szívesen vásárolták a „szépirodalmat”, emiatt az Állami Könyvterjesztő Vállalatot is rengeteg támadás érte.
Az Írók Boltja fölvállalta az irodalom − elsősorban a határon inneni és túli kortárs
magyar irodalom − és határterületei, a filozófiai, vallási, tudományos és művészeti
könyvek terjesztését, miközben egészen új funkciókat − témakirakatok rendezése, folyóirat árusítás, könyv- és folyóirat-bemutatók, szerkesztőségi összejövetelek szervezése – is meghonosított. Az évek során a bolt vezetői megmutatták, hogyan lehet
egy kereskedelmi egységgel – pártsemlegesen − politizálni úgy, hogy közben az gazdaságilag is kifizetődő. A bolt forgalma 1993-ban valószínűleg eléri a 80 milliót.
***
Az Író Könyvesboltja tehát 1991-ben leszakadt az Állami Könyvterjesztő Vállalatról. Automatikusan a legatyásodott Szépirodalmi Könyvkiadóhoz − aminek addig
is mintaboltja volt − csatolták. Az átírás technikája szerint a Szépirodalmi ingyen
megkapta az Írók Boltja bérleti jogát − a tulajdonjog a Terézvárosi Önkormányzaté
maradt −, és mindazt, amit az Írók Boltja a magyar irodalmi életben addigra jelentett. Hogy a korábbi profilt megtarthassák, védeni tudják álláspontjukat az újabb állami vállalattal szemben, a bolt vezetői − a Kiadóval és a Terézvárosi Önkormányzattal közösen − létrehozták az Írók Boltja Parnasszus Kiadó Kft-t, amiben a Szépirodalmi Kiadó 87 százalékos tulajdonosi hányaddal bírt. A Kft. alaptőkéje 5,1 millió forint volt. Az Írók Boltja Parnasszus Kiadó Kft-nek meg kellett váltania az Írók
Boltjában elhelyezett 10 milliós könyvkészletet, amit a Szépirodalmi ugyancsak ingyen és bérmentve örökölt. A havi törlesztés összege 3−4 ezer forintra rúgott. Ez a
pénz tartotta fenn a Szépirodalmit még egy rövid ideig, mígnem 1992-ben életképtelensége végképp nyilvánvalóvá vált, és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium
bejelentette a csődöt. A kiadó élére csődbiztost állított, Pálffy Imre Pétert, a minisztérium ellenőrzési és pénzügyi osztály vezetőjét, aki egyben a kiadó megbízott igazgatója lett. Ez idő tájt szavazott meg a költségvetés a Szépirodalmi Kiadónak 25
millió forintot, amit a mintegy 80 milliós adósságállomány azonnal elnyelt.

Soros Alapítvánnyal összefogva a Művelődési Minisztériumhoz fordultunk. Kértük,
adják el az Írók Boltja 4,5 millió forint névértékű, a Szépirodalmi tulajdonában lévő
üzletrészét. Hat és fél milliót ígértünk. A minisztérium addig halogatta a döntést,
mígnem eljött 1992. augusztus 28., és az állami tulajdonok felügyelete a minisztériumtól az ÁVÜ-höz (Állami Vagyonügynökség) került. Tehát a minisztériumnak
ezen túl nem volt beleszólása a privatizációs folyamatba. Megismételtük vételi ajánlatunkat az ÁVÜ felé, de az kapcsolatba lépve a kiadóval arra a végkövetkeztetésre
jutott, hogy az Írók Boltját nem szabad elszakítani a Szépirodalmi Kiadótól. Megvalósult a Művelődési Minisztérium akarata, a privatizációs szándék összekapcsolta
a két intézményt. Az ügyvezető igazgató, Pálffy Imre Péter felvette a kapcsolatot az
ÁVÜ egyik bizományosával, a Meritum Vagyonkezelő és Befektető Részvénytársasággal, amelynek elsődleges feladata az volt, hogy az állami vállalatból gazdasági
társaságot alakítson. A Szépirodalmiból ’93 áprilisában Kft. lett. Elkészült a vagyonmérleg, következhetett a privatizáció. A privatizációs cég átvette az Állami Vagyonügynökség szerepét, és mint tulajdonos meghirdette a privatizációra alkalmassá tett
céget, kiírta a pályázatot. Első nekifutásként szeptember 17-ig kellett a pályázatokat
benyújtani.
***
Az Írók Boltja első pályázó konzorciuma az Írók Boltja Parnasszus Kft. három dolgozója, a Terézvárosi Önkormányzat, az Európa Kiadó és a Századvég Kiadó együttes lett volna, de a Századvég visszalépése miatt a terv meghiúsult, a pályázat
beadása elmaradt. Minden jel arra mutatott, az Írók Boltja a Szépirodalmi Könyvkiadó tulajdonába kerül. A pályázatbontást követően Lik László, a Meritum ügyintézője a Narancs kérdésére válaszolva elmondta: szakmai és gazdasági szempontok
alapján bírálták el a beérkezett pályázatokat. A Meritum, a szakmai zsűri − amiben
képviseltette magát az írótársadalom, a kiadói szakma, a terjesztők rétege és az állam
− ítéletének ismeretében gazdasági szempontok figyelembe vételével döntött. A meglepetés erejével hatott, amikor kiderült, hogy az egyik esélyes, a Szépirodalmi
Könyvkiadó konzorciumának pályázata − a bérleti jogviszonyra vonatkozó bizonyos felmondási határidő problémája miatt − érvénytelen. A pályázat kiírását meg
kellett ismételni.
A második fordulóban sikerült az Írók Boltja vezetőiből álló Terézvárosi Konzorciumnak, a Terézvárosi Önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévő Terézvárosi
Beruházásszervező és Szolgáltató Kft-vel karöltve benyújtani a pályázatot. Újabb
határidő, pályázatbontás, zsűrik, döntés. A végeredmény ismételt meglepetés. Fordult a kocka az Írók Boltja vette meg a Szépirodalmi Könyvkiadót 33,4 millió forintért − 1 millió 670 ezret készpénzben fizettek ki −, a fennmaradó összeget
kárpótlási jegyben.
***

Hermann Róbert, az Írók Boltja vezetője ― Érezve, hogy a Szépirodalmi milyen
veszélyben van, és vele együtt az Írók Boltja is, hat kiadóval, nyolc folyóirattal és a

Hermann Róbert, az Írók Boltja Parnasszus Kft. ügyvezető igazgatója és a Szépirodalmi Könyvkiadó megbízott ügyvezetője ― A Szépirodalmi szerepét, hagyományait, irodalmi misszióját újonnan alakult kiadók vették át, Holnap, Pesti Szalon,
Századvég, Göncöl, Jelenkor. Nem hiszem, hogy vissza lehetne hódítani a szerzőket.
A kortárs magyar írókra építve szeretnénk egy jellegzetes, pregnáns kiadói profilt kialakítani, a levelezési stílustól a könyvek fizikai megjelenésén át a belső tartalomig.
Ez persze távlati terv, hiszen a rövid távú elképzeléseket meghatározza a tízmilliós,
rövid lejáratú adósságállomány és a szerzői kéziratok sorsa. A Kiadó lebegtetett csődhelyzetben van, nincs végleges székhelye. Szeretnénk föltárni a Révai Könyvtár fan-
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***

tasztikus gyűjteményét is. A Révai hagyaték átvészelte az időket, 5,6 millióra értékelték. Lehet vagy 60 ezer kötet, nagyon jelentős állomány. Jelenleg egy pincében
van. Szeretnénk egy karizmatikus, az irodalmi életben elismert személyt megnyerni
irodalmi vezetőnek, olyan embert, aki elsősorban irodalmi tevékenysége és nem párthoz, irodalmi irányzathoz kötődése alapján jellemezhető.
Turcsány Péter, a Szépirodalmi Kiadó menedzsere ― A Szépirodalmi profilját jelen
pillanatban meghatározni nem lehet, az itt lévő szerződésállomány miatt. A mi pályázati csoportunknak lett volna háttérösszege a kiadó fejlesztésére, ezért is pályáztunk alacsonyabb összegre. Most már az új tulajdonos felel mindezért a bizonytalanságért, amit a Szépirodalmi Könyvkiadó jelen pillanatban jelent. Folyamatosan
dolgozom azóta is, hogy megtörtént a privatizáció. A karácsonyi Könyvhéten négy
könyvünk jelenik meg, Áprily Lajos összegyűjtött versei, Herczeg Ferenc memoárkötete, Tamási Áron Ábel és a Kodály-tanítvány, Vargyas Lajos visszaemlékezései.
Két és fél évvel ezelőtt mintegy nyolcvan szerződött könyv volt itt. Ebből tízet a
szerzők nem készítettek el, húsz megjelent az átmeneti időszakban, körülbelül tíz
esetében megegyeztünk a szerződés felének kifizetésében − aminek fejében más kiadóhoz vitte a szerző a munkáját −, öt-hatot előzetes tájékoztatás nélkül vittek máshova. Maradt vagy harminc kézirat, amiből év végéig lejár a szerződése egy tucatnak,
további húsz kötet megjelentetési gondja pedig az új tulajdonosokra hagyományozódik.

KÖNYVESLAP
Könyveslap címmel vadonatúj mozgóművészeti médiamozgalom adott hírt magáról
április 11-én, az Írók Boltjában. Bohus Károly grafikus és Emma Roper-Evens (író)
kezdeményezésére kéthetenként kilenc író és rajzoló találkozik egymással a boncasztalon: egy unalmas pillanat befogására, gondolatcserére, érzékvillanásra, szemvetésre csalogatva a befogadót, A6-os méretben. A levlap elején/hátulján grafika,
hátulján/elején írás: novella, hangulat-szösszenet, tudósítás, szabadvers, folytatásos
regény..., nincs műfaji megkötés.
A szerkesztők, a sikerre játszó lapindítási gyakorlat helyett − gyűjts össze némi pénzt
különböző alapítványoktól, vagy találj tőkeerős kiadót, ragadd torkon az éppen kurrens hazai és nemzetközi írókat, újságírókat, képzőművészeket, hitesd el velük, hogy
ingyen is megéri majd, hamarosan honor is lesz, szervezz nyomdai kapacitást, csahold fel a sajtót és robbanj be a köztudatba! − saját pénzen, saját − és egy újságíró/költő barát: Tamás Amaryllis − írásaival, saját − és három képzőművész barát:
Banga Ferenc, Gerlóczy Sári, Szemethy Imre − rajzaival világelsőségre pályázva
indították útra mozgalmukat. Abban a reményben, hogy az majd lángra gyújtja a
„tehetséges fiatal írókat és rajzolókat”, felcsigázza a már befutottakat, és beindul a
szellemi mutatvány.

Dr. Seiler Tibor polgármester ― Az Írók Boltja Kft. albérlője volt a Terézvárosi
Önkormányzat tulajdonában lévő üzlethelyiségnek. Bérlője az Írók Boltja Parnasszus
Kft. többségű tulajdonosa, a Szépirodalmi Könyvkiadó volt. Úgy gondoltuk, külső
nyertes esetén veszélyeztetett az Írók Boltja jelenlegi profil szerinti működése, és
maga az Írók Boltja Kft. is, ezért döntött úgy a testület, hogy részt veszünk a privatizációban. Sikerrel pályáztunk, megvettük a Szépirodalmi Könyvkiadót, az Írók
Boltja Kft. tulajdonának döntő többségét, és visszavásároltuk a bérleti jogot is. Szeretnénk az Írók Könyvesboltját a közeljövőben a Terézvárosi Önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonába sorolni, és a régi Japán kávéház mintájára
működtetni.

Így legyen. Én már annak is örülök, hogy újra hallok „mozgalmak” születéséről,
hogy lassan újra kimondhatóvá, leírhatóvá válik ez a szó, fogalom, hogy újra van néhány független művészcsoport, akik nem sorolnak be egyetlen, kimúlni nem tudó állami szervezetbe sem alamizsnáért. Szabad szellemmel bele a világ zajába!

Kérdésünkre, mi lesz, ha egy szép napon beállít a Toyota vagy a Burger King egy
több tízmilliós üzleti ajánlattal, Dr. Scheiler Tibor azt válaszolta, a maga és a jelenlegi képviselő testület nevében megköszöni majd a szíves érdeklődést, és kitart eredeti elképzelése mellett.

(Magyar Narancs, 1993.)

Ezzel együtt a Könyveslap képben és szóban a klasszikus vonal mentén halad. Legalábbis egyelőre. Bár Emma Roper-Evens, „A Trainspotting ellenszere magyar nézők
számára” című, a skót fővárosból tudósító írásából úgy tűnik, a keményebb utak irányába is nyitottak a kapuk.

Japán kávéház, nem rossz.
(Magyar Narancs, 1993. december 16.)
PS.: Az Írók Könyvesboltja sikertörténete ma is tart, átsuhantak rajta a politikailag
megterhelt évtizedek, sziklaszilárdan állva maradt.
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ÉN MÁR A LUCÁT SZERETÖM
Interjú Wallesz Lucával
Luca, Gyenes Gitta festőművész és Wallesz Jenő − Az Újság című baloldali liberális napilap és A Reggel irodalmi szerkesztője − lánya, József Attila egykori szerelme,
az Áldalak búval, vigalommal, Pöttyös, Tószunnyadó, Luca, Csüngője voltam, a
Ringató ihletője most 86 éves.
(Szabolcsi Miklós Érik a fény című könyvében fiatal lány fotója.)
Wallesz Luca ― Ebben a képben benne van az egész lényem. Tizenöt éves vagyok
rajta...
Dárdai Zsuzsa ― Mintha durcás, kicsit vad lenne ez a lány?
― Nem, inkább komoly. Félénk, gátlásos, zárkózott. Most inkább vagyok barátkozós. Itt ez a szénrajz, anyám munkája József Attiláról. Olyan pongyola ez a könyv,
nem írták oda ki készítette, és Gyömrői Editet is, Gyömörinek írták, szörnyű!
― Luca, Attila minden szerelmét ismerte?
― Nem, egyiket sem. Illetve Flórát ismertem, gyűlölöm! Amiért hozzáment Illyés
Gyulához. Nem lett volna szabad megtennie! Mint egy pulyka olyan voltam vele.
― Attilával hogyan ismerkedett meg?
― Nem én, anyám talált rá Balogh Vilma irodalmi szalonjában. Egy este elragadtatva
tért haza: „Gyerekek, megismerkedtem egy zsenivel! El fog jönni hozzánk, meghívtam.”
― Önöknél is folyt társasági élet?
― Igen, vasárnaponként. Alighogy apám kitette a lábát − ilyenkor hajnalig dolgozott −, azonnal összenyitottuk a két szoba ajtaját, télen befűtöttünk, és vártuk anyámmal a vendégeket. Járt hozzánk Tersánszky, egészen kislány koromban apámhoz
Kosztolányi, Kassák, Rejtő Jenő, Goda Gábor, Karinthy...
― És József Attila?
― 1924 telének egyik kora reggelén becsöngetett. Éppen iskolába készülődtem, amikor a takarítónő bejött a szobámba és tanácstalanul nézett rám: „Kisasszony kérem,
itt van egy fiatalember, azt mondja, a mamája hívta meg.” Az előszoba ajtóban
József Attila állt. Tizenkilenc éves volt. Fogalma sem volt arról, hogy valami illetlen dolgot művel. Nekem el kellett indulnom, anyám fölkelt, fogadta, attól kezdve
Attila minden délelőtt ott volt nálunk. Anyám festett, ő pedig ült a műteremben, és
felolvasta a verseit. Attila beleszeretett anyámba. Nagyon sok szép szerelmes verset
írt hozzá, persze a neve említése nélkül. Ezt írta például: „Mért hagytál el, hogyha
kívánsz”. Anyámat ilyen módon szerette. Amikor egy alkalommal anyám hajóval
ment Bécsbe, Attila kikísérte, és addig szaladt a hajó mellett, amíg az el nem tűnt.
Egy este pedig, amikor elment tőlünk, hogy lássuk, ott van még a ház előtt, meggyújtotta a haját. Nagy bozontos haja volt, és az ott lángolt. Ilyen gesztusai voltak.
― Édesanyja és Attila ráéreztek egymásra, talán ez egy igazi szerelem volt?
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― Lehet. Anyám fantasztikus volt. Mindenki szerette! Szép volt, csinos, érdekes,
modern, nő. Anya, testvér, barátnő! Anyám adta Attilának a Tilinkó nevet, mindenki
így hívta, anyám szerint ugyanis Attila olyan volt, mint egy tilinkó, kölyök pán, népmesehős, nádi félistenke! Attila engem kezdetben gyerekként kezelt, mesélt, játszott
velem, emlékszem egy kis versikére, amire megtanított: Fából való a pipaszár, végigcsorog rajta a nyál, azon nincs mit csodálkozni, mert az élet hibri-hubri. Én pedig
úgy éreztem iránta, mintha a bátyám lenne. Nekem nem volt testvérem.
1925-ben Attila velünk együtt volt Bécsben, én megbetegedtem, anyám rettenetes
idegállapotban el-elmászkált egy szerelme miatt, én pedig jóformán Attilára voltam
bízva. Ott ült naphosszat a dívány szélén, átkarolt és mesélt, én erre nagyon büszke
vagyok. Olyan gyönyörű meséket talált ki! Az egyiket később a Kanász című versben felismertem. Attilával jártam végig Bécs összes múzeumát, nem tudom ma sem
eldönteni, mitől volt olyan művelt, mindent tudott. Képeket, alkotókat, évszámokat,
nem értem, honnan? Hiszen végeredményben egy vidéki gyerek volt, a szülei is egyszerű emberek. Úgy három év múlva anyám valahonnan hazahozta ezt a fényképemet, Attila sokáig nézegette, majd így szólt: „Bubi (mindenki így hívta anyámat, ezt
a nevet én adtam neki gyerekkoromban), én már a Lucát szeretöm! Anyám nevetve
válaszolt, természetes, hiszen ő fiatal, én pedig már öreg vagyok.
― Pedig ő is fiatal volt.
― Lehetett vagy harmincöt éves, de ez akkor már idősnek számított.
― Luca így lett később Attila menyasszonya?
― Nem, áh, ő csak játszott! Mindennel. Nagyon játékos lény volt. Hozott nekem
egy hosszú ezüstláncot − nem tudom honnan szerezte, mert pénze nem volt −, a derekamra kötötte és azt mondta: „Most eljegyeztelek, a menyasszonyom vagy.” Én belementem ebbe a játékba, mert tudtam, csak játék. És akkor ő ezzel mindenkinek
eldicsekedett, persze senki nem vette komolyan. Bár tudták róla, hogy nagyon nagy
költő, egy kicsit mindenki kinevette.
― Vajon miért?
― Szeretetből. Olyan bájos volt. Attilának kis x-lábai voltak, és ha valaki azt mondta
neki, Attila csinálj diplát! − összefogta a nadrágját, és pukedlizett. Nem bántotta,
hogy őrajta mulatnak. De ez szeretetből történt, mindenki szerette Attilát.
Nem hiszem azt, hogy nekem írta ezeket a csodálatos verseket, akkor sem, ha az én
nevemet adta címül. Tudom, hogy csak eszköz voltam, hogy ezek a versek megszülessenek. Például az Áldalak búval, vigalommal 1927-ben fogadásból született,
közös barátunk Nagy Sándor műegyetemi tanár, egy este anyám műtermében így
szólt Attilához: „Fogadjunk, nem tudsz itt és most írni egy verset Lucának!”. Félrevonult, és egy órán belül elkészült a magyar irodalom sokak szerint egyik legszebb
szerelmes verse.
Aztán ő kiment újra Bécsbe, majd Párizsban ismét beleszeretett valakibe, aki őt nem
szerette viszont, majd hazajött, újra belém szeretett, aztán a Vágó Mártába, de azért
rosszul esett, hogy a nekem címzett versek egy részét később megváltoztatta. Teltek
az évek, Attila el-elmaradozott tőlünk, én férjhez mentem Sándor Kálmánhoz, Attila
később Szántó Judittal, nem messze tőlünk a Korong utcában élt, már csak nagyritkán jött át, és csak Kálmánhoz szólt, hozzám alig. Egyre komorabb lett. Úgy ’36-ban,
nem sokkal halála előtt, távol tőlünk, valahogy ismét az emlékeibe jöttünk, „Az a
szép régi asszony”... ahogy hármasban sétáltunk...
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― Luca, hogy élte túl a második világháborút?
― Három kutyával. Bujkálva, és bújtatva másokat.
― A családból nem vittek el senkit?
― Dehogynem, apám egész családját, tizenegyen voltak, vidéki zsidó család, és
anyám testvérét, aki még diákkorában kitért, átkeresztelkedett, éppen a papokhoz
akart bemenekülni, az Örökimádók templomának lépcsőjén lőtték hátba a nyilasok.
― Édesapja?
― Apám ’44-ben már nem élt. Sokkal öregebb volt, mint az anyám. 16 év korkülönbség. A világ legrendesebb embere volt, de nagyon szigorú.
― Luca, aztán hogyan alakult az életpályája?
― Erről a részről nem nagyon szoktam beszélni... nagyon sok író járt hozzánk, és
sorba szerelmesek voltak belém, én meg kemény szűz voltam, nem feküdtem le senkivel, és olyan furcsa szituációkba kerültem, senkinek nem mertem megmondani,
hogy én nem szeretem. Hazudtam. Nem kacérságból, sajnálatból. Hagytam magam
szeretni. De egy idő után már idegesített, amikor például az egyik azt mondta:
„Lucia, ha nem szeretsz, én agyonlőlek!” Aztán többször kötöttem sikertelen házasságokat, nagy nehezen született egy lányom.
― A háború után miből élt?
― Állandóan sehol nem dolgoztam. Gépeltem íróknak, fiatal költőknek. Aztán kiadtam az egyik szobámat, egy elvált asszonynak két iskolás gyerekkel, mert nem
akartam, hogy Kati, az apja disszidálása után, nagyon magányos legyen. A nőről kiderült, egy nyilas felesége. Találtam egy fényképet, amin Szálasival van együtt. Azt
hittem elájulok.
― Az iskolák?
― Én polgáriba jártam, a művészetibe, ötvösnek tanultam, bár szobrász akartam
lenni, de mivel már akkor is volt antiszemitizmus, csak ébredő magyaroknak nevezték őket, nem minden szakra vettek föl zsidó származású gyerekeket. Az írást
sem mertem elkezdeni, pedig úgy gondolom, lett volna hozzá érzékem. Féltem, állandóan féltem. Két ilyen tehetséges ember között nem lehet, nem akartam úgy járni,
mint Karinthy Ferenc.
― Luca, mire ment el az élet?
― Nem tudom... napokra, szétesett.
― És mi volt a legfontosabb?
― Anyám. Mióta meghalt, a lányommal és a kutyáimmal élek. De nagyon magányos
vagyok, nagyon félek a haláltól.
― Mi a legfélelmetesebb benne?
― Hogy nem fogom tudni, mi van.
(Magyar Narancs, 1994. április 7.)

NEM VÁLTOZIK, DE MÁR NEM A RÉGI
AnnArt 5: Szent Anna-tó, július 25−26.
Medium 3: Sepsiszentgyörgy, július 27−30.
Grandiózus szervezés: 25 országból 170 művész érkezett Sepsiszentgyörgyre és a
Szent Anna-tóra, Székelyföldre, a 3. Medium, illetve 5. AnnArt Lövészárok Művészeti Fesztiválra.
A Bász Imre − ’91-ben rendkívül szerencsétlen körülmények között elhunyt kortárs
avantgárd művész − szellemi hagyatékát folytató eseményre idén is július végén került sor. Kezdet a tónál, a volt ellenállási színtéren, ahonnan a szekusok nemrég még
gumibottal hajtották be a gyerekeket az erdőbe, s ma fesztiválszínhely, szabadságszimbólum, meztelenül fürdőző-napozó lányokkal és fiúkkal, éjszakánként állandó
medveveszély; folytatás Sepsiszentgyörgyön a járókelők bevonásával az utcákon,
temetőben, benzinkútnál, a színházban, a város széltében-hosszában folytak a performanszok, akciók, koncertek. Három helyszínen (Városi Képtár, Székely Múzeum
és Gyárfás Ház) igényes nemzetközi képzőművészeti kiállítások: román új expreszszív törekvések; katartikus erejű (Bartha József, Valerin Mladin) videó- és komputer-installációk; egyedi és sokszorosított grafikák, fénymásolatok, valamint mail-art
küldemény… Mindenfélét találhattunk, leginkább jót!
A fesztivál felvonultatta az összes létező kortárs művészeti irányzatot, stílust. Jelen
voltak az avantgárd különböző tendenciái, irányzatai, de spekulációk, gegek, esetenként művészetcsúfoló megnyilvánulások részesei is lehettünk. A permanensen
jelen lévő művészek (mert néhányan fáradtságot és időt nem kímélve, hangkazettával tudták le magukat…) és a szervezők, valamint a város és a környék avantgárd
irányzatokat kedvelő közönsége egyébként baromira bírták egymást, és ezt éjjelente
a helység legnagyobb és legkitartóbb kocsmájában a Sugasban ki is nyilvánították.
A bemutatott performanszok nagy részével viszont komoly bajok voltak. A jó performansz tőmondatokból áll. Egy öt-tíz-tizenöt perces játékba, ami a performansz átlagos időtartama, nem lehet belesűríteni olyan sok mindent, amivel itt többen
próbálkoztak, mert érthetetlenné és banálissá válik. Sok performer zárta el a befogadó előtt az utat a teljes szubjektivitással, illetve az értelmezés lehetetlenné tételével: azzal, hogy olyan anyagokkal, tárgyakkal dolgoztak (vér, kenyér, tojás, tyúk,
tűz), amelyek önmagukban ezerféle értelmezési lehetőséget hordoznak, a megfelelő
kiválasztáshoz azonban maga az előadás nem ad elegendő támpontot. Ez ugyan jó
bujkálási lehetőség az előadóknak (végül ez egy lövészárok-fesztivál), de a konkrét
üzenet dekódolását kizárja.
Ugyanakkor baj, ha valaki a mondókáját szájba rágja. És még zavaróbb, ha ez politika. Az erdélyi magyarok, de a románok is teljesen érthető módon utaznak a kisebbség-többség témában. Megértem őket, hiszen ezzel kelnek, ezzel fekszenek, és
az is igaz, hogy talán ez az a hely, ahol erről szólni kell, szólni lehet, de nem ilyen
iszonyú kézen fekvő direkt módon. Lehet, hogy túl szigorú vagyok, mindamellett ellenpéldaként említenem kell a szervezőpár, Ütő Gusztáv és Kónya Réka bemutatóját, melyet művészi szintre emelt az egzakt vizuális megfogalmazás és a szikár,
fegyelmezett előadásmód.
BMZ − egy visszajáró vizuális gondolkodó, atomíró, médiakalandor − szerint ez
végül is egy fesztivál. Érezzük jól magunkat, nem kell mindig a filozófia, esetenként
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elég az embereket jól megnevettetni, kicsit felrázni, az is valami. Így is felfogható,
de legyen bátor ember az, aki ezt az alkotóknak megmondja, mert ők baromi komolyan veszik magukat.
Markus Hensler Narancs-idő című performansza is pozitív példa: Markus egy tekercs ragasztószalag közepébe egy narancsot tett és a szalag végét fogva a színház
második emeletéről lógatni kezdte az egészet. Észrevehetetlen lassúsággal mégis letekeredett a szalag. 120 perc alatt körülbelül két méter. Ez az, amiről a költő azt
mondta: „nem változik, de már nem a régi”. Az élet millió területén vannak olyan folyamatok, melyeket nem tudunk nyomon követni, mégis megtörténnek, léteznek
olyan erők, melyeknek ki vagyunk szolgáltatva, bár tudunk róluk, észrevehetetlenül
hatnak. Nem egy világrengető gondolat, de nagyon kedves maga az ötlet és a szerénység, amit az alkotó árasztott magából.
A másik az Opál színház produkciója, akik Lautreamont: Maldoror 2 énekét tiszteletre méltó komolysággal, hosszú hónapokon át próbálva vitték színre, illetve tűz
közé: az előadás körül hatszögben maguk ásta lövészárokból ágaskodtak a lángnyelvek. Ez a legnagyobb szabású akció reagálta le a fesztivál mottóját. Az utolsó jelenetben egy fiú, Paizs Miklós lépett a színre, és fantasztikus, majdhogynem borzongató, eddig soha nem hallott hangokat hallatott. Egyszerre kettőt. Mint később megtudtam, ez volt a szibériai doromb kemény változata, amire Európában rajta kívül
lehet, hogy senki sem képes.
És egy ilyen grandiózus fesztivál megszervezésére és lebonyolítására − amit igen
megnehezítettek a technikai feltételek és az anyagi háttér megteremtése −, beleértve
a záróestet − a vélhetően szabotázs okozta 3 órás áramszünetet, ami az egész városban csak a fesztivál színhelyére korlátozódott − kevesen képesek Európában. Aki
még − művész vagy befogadó − nem járt arrafelé, iparkodjék.
A cikk létrejöttét az Árnyékötők szerkesztősége szponzorálta.
(Magyar Narancs, 1994. augusztus 11.)

ORLAN
Azt akarom, hogy a testem viták színhelye legyen!
Orlan, francia multimediális művész, testperformer, négy évvel ezelőtt hátborzongató
terv megvalósításába kezdett: az esztétikai sebészet felhasználásával újraalkotja önmagát. Eddig hét műtétje volt.
Dárdai Zsuzsa ― Utoljára két évvel ezelőtt a linz-i Ars Electronicán találkoztunk.
Furcsa dudorok nőttek azóta a homlokodon!
Orlan ― Az utolsó három műtétem New York-ban volt, a hetedik 1993. november.
21-én. Hosszas keresgélés után végre rátaláltam Marjorie Cramer feminista sebésznőre, aki megértette és elfogadta a kívánságomat, vállalkozott arra − amire eddig
egyetlen férfi kollegája sem, bármennyire kértem őket, mert ők „aranyos”, „szép”,
„normális” nőnek akartak látni −, hogy a pofacsontjaimon található „helyes” kis
dombocskákat a homlokom két oldalára operálja.
― Na jó, de hát miért volt erre szükség?
― Az esztétikai sebészet sajnos a világon mindenütt megszokott sablonok alapján,
úgynevezett „szépség-kritériumok” szerint működik. Például a műtét után New Yorkban rendeztek egy konferenciát, ahova olyan nők jöttek el, akik már használták az
esztétikai sebészetet. Nevetséges, őrült látvány fogadott: minden nőnek ugyanolyan
volt a szeme, az orra, ugyanolyan gödröcskék voltak az arcán, ugyanolyan „sima”
volt a bőre, hihetetlen! Nem vagyok az esztétikai sebészet ellen, hiszen a 20. század
végén természetes az alkalmazása, de nem Barbi-babák gyártására kellene használni,
hanem egyéniségalakításra, önmeghatározásra. Ez a feminizmus miatt is fontos
lenne. Hiszen a nőknek vajmi kevés részük van testük alakításában. Akkor szerelmeskedünk, amikor a férfiak akarják, akkor lesz gyerekünk, amikor ők csinálnak
nekünk, pedig a testünk elsősorban a mienk! Minden létező szabadság-lehetőséget
ki kell használnunk, vállalni kell magunkat és elképzeléseinket mindenfajta szégyenérzet nélkül!
― Hogyan kezdődött ez az egész?
― Húsz éve dolgozom a saját testemmel. A zsidó-keresztény vallási ikonográfia és
a barokk eszköztárával sok szép Madonna-kép készült peformanszaimról. Egy nap
aztán úgy döntöttem, változtatok a „műhelyemen”, a testemen. Valami radikálist
akartam csinálni magammal, valamit, ami ellentétes mindazzal, ami a 80-es évek
művészetét jellemezte. Ki akartam válni abból a korszellemből, amiben a művészet
zsákmányként, a társadalom, a politika és az ideológia által manipulálva haldoklik.
Minden kelléket összegyűjtöttem, ami egy 21. századi performanszhoz szükséges.
Végignéztem, mit csinálnak az emberi testtel a genetikai manipuláció és az esztétikai sebészet között. Leltárba vettem eszközeimet, tárgyaimat: identitás-reprezentáció, új technológiák, sebészet, feminizmus. És hozzákezdtem egy komputerrel
összekevert − saját és néhány híres mitológiai nőalak Psyché, Vénusz, Európa, Diana
arckép-elemeiből felépített − fantomkép segítségével Isten teremtménye újjáalakításához, az ördög segítsége nélkül. Véleményem szerint a bőr, a test, a külső idejét
múlt dolgok. Szakítani kell a „Fogadd el magad olyannak, amilyennek teremtődtél”
bibliai parancsával, azzal, hogy ki vagyunk szolgáltatva a szüleinktől örökölt DNS
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genetikai kódnak, illetve a pszichoanalízis meddő vajúdásainak. (Orlan hét évig járt
pszichoanalízisbe − a szerk.). Azt a hatalmat akarom felmutatni, hogy képes vagyok
megalkotni − az esztétikai sebészet segítségével − tiszta képmásomat, autóportrémat.
Szeretném, ha ez a kaland legkevésbé sugallná azt, hogy mazochista vagyok. Az
operációs előadások derűsek. Szól a zene, gyümölcsöket, italokat szolgálnak fel színes díszletek között, mindenki különös − a terveim alapján varratott − ruhában van.
A műtét alatt filozófiai, pszichológiai szövegeket olvasok fel. Pereg a filmfelvevő,
folyik az előadás. (Orlan a műtőt, mint lehetséges színházi teret 1978-ban fedezte fel,
méhen kívüli terhessége miatt végzett operációja során − a szerk.).
A legutolsó operációt, aminek a címe „Omnipresence”(mindenütt jelenvalóság), a
világ tizennégy országának kulturális intézményeibe sugározták. A műtőtől New
York-i Gallery Sandra Geringig, onnan a párizsi Centre Georges Pompidou-ba, a torontoi Centre MacLuhan-be és így tovább.

egyre sápad az arcuk, és segítenünk kell nekik meghalni. Talán tanulunk valamit
ebből a borzalmas betegségből, talán. Szerintem a képeim segítenek ebben.
― Hol állsz meg, hol van a határ?
― A cél az, hogy teljesen világossá váljon, amit akarok, hogy az arcomról egyértelműen felismerhető legyen: minden eddig látottól eltér. Azt akarom, hogy a testem
viták színhelye legyen.
Akkor ér véget a kísérlet, amikor az orvosok leállítják. Az operációk először hathavonta követték egymást, most egyre több időnek kell eltelnie két műtét között, ezt
tanácsolják. Ha majd azt mondják, hogy már nem bír többet a testem, akkor abbahagyom.
(Magyar Narancs, 1994. november 17.)

― Lassan nincs az arcodon egyetlen rész sem, amit ne dolgozott volna meg sebész.
Illetve itt van még érintetlenül az orrod, amit bármelyik nő megirigyelhetne: pici, vékony, finom, te viszont a következő műtéttel nagy, húsos, férfias orrot készíttetsz helyette. Miért éppen Japánban lesz a műtét?
― Azért választottam Japánt, mert úgy gondolom technikailag ők állnak a legmagasabb fokon, ők képesek leginkább a feladat megoldására. Találnom kell egy sebészt, aki anatómiai lehetőségeimből a maximálisat, a legnagyobb orrot tudja
kihozni, és Japánban megszokták a kemény képeket, az erőszakot, képesek látni a halált, a vért, a szenvedést, nekik nem ugyanazt jelenti, mint itt, Európában vagy Amerikában.
― 1990 óta folynak ezek a műtétek, egyre ismertebbé válsz. Sokan úgy vélik felháborító, undorító, amit csinálsz, mások szerint avantgárd tett.
― Ha egy nő vagy egy férfi úgy dönt, megműtteti, átoperáltatja magát vagy nevet
cserél, senki nem botránkozik meg, mert ez már integrálódott a társadalmi gyakorlatba. Hogy miért zavarja az embereket az, amit én csinálok? Gondolom a látott
képek miatt, amelyek sokkolják őket. Bár a televízióban, az újságban, de akár az
utcán is, iszonyú jelenetek tanúi lehetnek, halál, fájdalom, sok-sok pornográfia, undorító szenzációhajhászás, háziasított borzalom, mindezt közömbösen végignézik.
Ami szerintem sokkal borzalmasabb, mint amit én csinálok. Való igaz, nagyon durva
képeket mutatok, mert azt gondolom, szembe kell néznünk a betegséggel, a szenvedéssel és a halállal, hozzátartoznak az életünkhöz.
Az AIDS után a dolgok már nem folytatódhatnak a megszokott módon. A halál előtt
álló emberek mindennapjaink részesei lettek. Nem bújhatunk el előlük, sem a családban, sem a baráti körben. Ez a borzalmas betegség talán hozzásegít bennünket,
hogy ne csak a kellemes, kedves dolgokra figyeljünk.
Most az AIDS-szel új divat indult Amerikában: kövérnek kell lenni, hájasnak, mutatva, hogy nem vagyok HIV-pozitív, jó egészségben vagyok. Azok az emberek, akik
megtudják, hogy betegek, különös módon azonnal és gyökeresen változtatni akarnak
az életükön, abbahagyják a drogozást, és természetjárók lesznek, a másik befesteti
a haját, így akarja lecserélni a személyiségét, van, aki a pozitív lelet birtokában kölcsönt vesz fel, építkezni kezd. Egyszerre felfedezik környezetüket, családjukat, észreveszik mások szenvedését. Rácsodálkoznak az életre, miközben haldokolnak. És
nekünk ott kell maradni mellettük, végig kell néznünk, ahogy lesoványodnak, ahogy
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ZUHANOK! A FENE EGYE MEG, ZUHANOK!
Tadeusz Kantor, Lengyel Kultúra
A halott osztály világhíresült installációja − ki tudja ez itt a hányadik? − a krakkói
Galeria Starmach gyűjteményéből érkezett a Lengyel Kultúra Házába, ahol novemberben és decemberben Tadeusz Kantor festő, művészeti író, díszlettervező, színházi rendező, happening-varázsló- és csomagoló művészre, a Földalatti Színház és
a Cricot 2 létrehozójára emlékezhetett, aki akart. Volt lengyel-magyar szimpozion:
„Tadeusz Kantor és a XX. századi avantgard” címmel; levetítették a Halálszínháznak nevezett ciklus filmfelvételeit: A halott osztály, Vesszenek a művészek, Wielopole,
Soha többé nem térek ide vissza, és a Ma van a születésnapom. (Ez utóbbi előadás
előkészületeit Kantor halála szakította meg. A szíve vitte el.) De láthattunk filmeket
a próbákról, Kantor képzőművészi tevékenységéről és önvallomásáról is.
Magam mögött hagyva tehát a város felfokozott, lüktető forgatagát és romlott utcai
levegőjét, beléptem a Lengyel Kultúra Házának előterébe. Mindjárt padlóig tapostam az élet autójának fékpedálját, s az a bizonyos időszámláló szerkezet is felhagyott fenyegető zizegésével, egy pillanatra talán, ami egy örökkévalóságnak is
tűnhetett. Tűnt is, hiszen ha megáll az idő, az, az örökkévalóság − ilyen lehetséges...,
hamar be kellett látnom, igen, s azt is, hogy Tadeusz Kantornak a szigorú szerkesztésű, fekete lepellel körülölelt padsorokban ülő figuráival, a halott osztállyal sikerült
az, ami csak keveseknek, ritkán.
Míg az élők előjátszottak bent a moziteremben, a holtak némán vártak rám idekint.
Szemben a színészek bőrébe bújtatott világ bűnös zajával, a bábu-alteregók egy szót
sem ejtenek, némák és látszólag üresek. Úton vannak jövő és múlt között. És a hiperérzékeny emléknyomkutató tekintetek megszólítanak.
Hány halott osztály van? Te, emlékszel a tiedre? Az osztálytermedre? Az osztálytársaidra? Az iskolapad kényszer-béklyójára, és az ezt csellel-gánccsal meglazító
szabadságmorzsákra? A hajdan nyitva álló jövőre? A készen nem lét, az éretlenség
pihekönnyű távlatára? A megélt valóságra, ahova már nem térhetünk vissza soha?
Emlékszel? Kis emberkém, a megálmodott gyerekkor szaggatott terébe zárva, megpróbálsz emlékezni? Vagy téged is elnyel a legalacsonyabb rendű realitás Én-ketrece? Ahol szánalmas individuumok gátlástalan döntéseket hoznak? Hatalmat növesztenek a köznapi, hivatalos világtörténelemben? Tömegmozgalmakkal, tömegideológiákkal, tömegháborúkkal, hatalmi terrorral foglalatoskodnak? Nem, nem féltelek. Tudom, hogy tudod, ezekkel „a hatalmakkal szemben ott áll a kicsi, egyéni,
emberi élet történelme... Csak ebben őrződött meg máig is az igazság, a szentség és
a nagyság. Ezt kell megvédeni a pusztítástól és a feledéstől, megvédeni a világ összes
hatalmaival szemben. Még a vereség tudatában is.” Erre összpontosítod csillagforrásaid.
Kantor üzenetei a gyermekkor élet-letapogatásainak gyűjteményéből nőnek ki: Wielopoléból, a galíciai kisvárosból, ahova apja halála után, édesanyjával pap nagybátyjához költözött, és mindjárt egy egész templom vált színpadterévé. Az egyik
oldalon. A másikon, a zsinagóga, a szűk zsidó utcácskák és egy másik temető; a tarnowi gimnáziumból, ahol nyolc évet töltött; az első olvasmányokból; a megtalált
szerelembokrok tüskéiből; és a halálszagú háborúkból. Az elsőből, amelyben apját
elveszítette, és másodikból, amely a Holocaust iszonyát és misztikumát pörgette ki
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magából. Kantor jól letapogatta a világra zúduló fájdalom energiaterét, hogy zsigereiből bármikor előhívhassa az elraktározott szenvedésinformációkat, és a fenébe
küldhesse az illúziókat.
Tadeusz Kantor hitt az ember művészet általi megváltásában, legmagasabb szintű
karizmájában, de soha nem mondta, hogy az élet ettől harmonikusabbá válik. „A
művészet csak időlegesen tudja szublimálni, annektálni az életet, azokban a pillanatokban, amikor legmélyebben járunk. A művésznek a lehető legmélyebbre kell
jutnia, csak onnan hallatszik a hangja!”

ÉS SOHA NEM HAZUDOTT
Vezér Erzsébet nyolcvan éves
Van idő, ami nem múlik. Szépség, ami nem fakul. Szellem, ami örök. Nekünk ez
Erzsi néni. Ősz haj, törékeny termet, de ha találkozunk az áporodott vakolatú folyosón (a Magyar Narancs szerkesztőségével egy házban lakik ugyanis, sic!) − örülünk: itt a tanulság, hogy mégis érdemes.

***
„Íme, a színpadon vagyok. De mégsem játszom. Személyes életem szegényes foszlányai kész tárgyakká válnak. Minden este rítus és áldozathozatal.”
KANTOR: Lengyel Intézet, Budapest, 1994. november − december, Nagymező u. 15.
(Magyar Narancs, 1994. december 15.)

Vezér Erzsébet ― Gondolom a születéssel köll kezdeni... Én az első világháborúban születtem, kispolgári családban. Ez egy speciális réteg volt, ma már nincs. Olyan,
anyagilag szűkölködő emberekből állt, akik szégyellték a szegénységüket, megpróbáltak jómódúnak látszani, „fenn az ernyő, nincsen kas”.
Igyekeztek tanítani a gyerekeiket. Mi a bátyámmal zongorázni tanultunk, majd franciát, a gimnáziumban pedig latint.
Apám kistisztviselő volt. Csak négy elemit végzett. A családjában két anyától tíz
gyerek volt, és hogy a fiatalabbakat is tudják taníttatni, apámnak már gyerekként
dolgoznia kellett. Nagyon restellte magát a négy elemi miatt. Ezért mindenhova azt
írta be, érettségizett.
A Lónyay utcában születtem. Elég jó periódusban jártam iskolába. Bár az elemit
még a fehérterror idején kezdtem, ez nem volt kihatással a diákéveimre. Gimnáziumba a „bethleni konszolidáció” idején kerültem, ’32-ben érettségiztem. A bátyám
a református gimnáziumba járt, ahol hihetetlenül erős liberális szellem uralkodott. Ez
idő tájt még nem tapasztaltunk semmiféle megkülönböztetést.
Én egyáltalán nem vágytam továbbtanulni. A szüleim ragaszkodtak hozzá. Azt mondták, ez a kislány olyan hülye, legyen még négy évig gyerek. Így aztán a bölcsészkar
magyar-francia szakán kötöttem ki, időnként bejártam az egyetemre, de a nap nagy
részét magántanítással töltöttem a tanköltségek miatt.
Dárdai Zsuzsa ― 1932-ben már numerus clausus volt, vagyis zsidókat csak országos számarányuk meghatározott százalékában lehetett felvenni.
― A bethleni utóhatásaként, Klebelsberg Kunó minisztersége alatt még elég liberálisan kezelték ezt a kirekesztő törvényt, bár ’33 után már az egyetemen is megkezdődtek a zsidóverések. A Turul Szövetség és az Emericana − (Szent Imre kör) tagjai
sorfalat álltak az egyetem kertjében, akkor még a Bölcsészkar a Múzeum körúton
volt, mindenkinek megnézték a diákigazolványát, amibe kötelezően be volt jegyezve a vallási hovatartozás, esetemben idézőjel „zsidó”. Velem udvariasan viselkedtek, arra kértek, hogy körülbelül egy hétig ne menjek be az egyetemre, ekkor
folytak a verekedések. Az első zsidóverés miatt iszonyúan fölháborodtam, elrohantam a Parlamenthez, ki akartam hívni Kornisst, hogy megkérdezzem, ezt hívják-e
tanszabadságnak. De a bátyám, aki jogi tanulmányai mellett parlamenti gyorsíró is
volt, hazatoloncolt.
― Milyen állásba mehetett 1937-ben egy frissen végzett bölcsészdoktor?
― Gépírókisasszony lettem, nemcsak a származásom miatt, általában nagyon nehéz
volt tanári állást kapni. Álmaim netovábbja, hogy tanyára mehessek tanítani nem
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sikerült, túl merész álom volt. Elmentem hát a Ganz Vagongyárba, ahol rövidesen
idegennyelvű gépíró lettem. Ott is maradtam egészen ’44-ig, akkor a zsidótörvények
miatt kénytelenek voltak elküldeni. Meg kell mondjam, ez volt a legtisztességesebb
kirúgásom. Nagy jóindulat vett körül, a kolléganőim megkérdezték, nincs-e valami
eltennivalóm, az igazgatók anyagi segítséget ajánlottak.
― Hogyan sikerült túlélni a következő egy évet?
― Bujkáltam. Először csillagos házban, azután hamis papírokkal mindenfelé. Egyszer a KISOP pályára vittek bennünket, ácsorgás közben megkérdeztük az egyik
rendőrt, mi lesz most velünk, mit fogunk csinálni? „Hát, megállítják az ellenséget!”.
„Hogyan?” „Hát maguk fogják az árkokat ásni. Ezen majd úgy elkezdenek röhögni,
hogy nem tudnak továbbhaladni!” Meg kell mondjam, a rendőrök jóindulatúbbak
voltak, mint a csendőrök. A KISOP pályáról szépen kisétáltunk, a kutya sem szólt
utánunk. A téglagyárban már nehezebb volt a helyzet. Ott előfordult olyan is, hogy
ha valaki ki akart lógni a sorból, egy járókelő följelentette a nyilasnál. Menlevél segítségével sikerült onnan is kijönnöm. Rövid ideig Csepelen voltam munkaszolgálatos, onnan azért menekültem meg, mert utálom a strébereket. Mérgemben, mivel
az egyik lány rám szólt, finomabban bánjak a téglával, mert még eltörik, az egyiket
úgy odavágtam, hogy nemcsak a tégla, a kezem is eltört. Bementem az orvoshoz, kiderült róla, hogy az egyik barátnőm unokatestvére, megismert, és távozáskor azt
mondta, addig maradok betegállományban, ameddig akarok. Közben a többieket
mind elvitték. Mikor bejöttek a németek, az unokanővéremmel bujkáltunk, erdélyi
menekültnek adtuk ki magunkat, és kiigényeltük saját zsidó nagynénink lakását, az
elöljáróságon még meg is dicsértek bennünket, példaként állítottak az idősebb erdélyi
menekültek elé: „Az ilyen fiataloknak kell idejönniük, nem az öregeknek”.

három emberből állt, nem voltak képesek ők hárman teleírni a lapot, ezért a jó cikkeket átvették a vidéki lapokból. Ady nagyon sokszor ott aludt a szerkesztőségben,
várta a budapesti telefonokat, a Távirati Iroda híreit, közben olvasta a pesti és vidéki lapokat.
Egyébként, amikor Pesten volt, mindig hotelban lakott, „hotelszobák lakója”.
Amúgy tévedés, hogy Ady vérbajban halt meg, szívelégtelenséget állapítottak meg
az orvosok. Elégett. 11 kötetre valót írt 42 éves koráig, a haláláig. Állandóan készenlétben volt. És soha nem hazudott.
(Magyar Narancs, 1995. február 2.)

Nagyon sokat köszönhetek Móricz Erzsikének, „Csibének”, és a férjének, akiknek
a Baross utca elején volt egy antikváriumuk. Ez a bolt lett minden bajba jutott menedékhelye. Beállítottak egy nyomdagépet, azon sokszorosították a hamis papírokat. Én is vittem ezeket gettóból ki, gettóba be. A szüleimet is így sikerült kihoznom.
El tudod képzelni, mit jelentett nekünk január 15-e, a felszabadulásunk napja? Emlékszem, esett a hó, havasak voltak az utcák, a hó nekem azóta is a szabadságot jelenti. Sajnos, drága bátyámat még ’42-ben elvitték munkaszolgálatra, tífuszban halt
meg, mint később megtudtam, a Szovjetunióban, Gorkij mellett. Elvesztése életem
legnagyobb tragédiája.
― 1945 után gyakorlatilag minden munkahelyéről elbocsátották: Sztálin Akadémia,
Oktatási Minisztérium, Akadémiai Kiadó, Petőfi Irodalmi Múzeum. A széttöredezett
életút mégis koherens egészet alkot. A kulcs: Ady Endre. Hogyan kezdődött?
― Az Akadémiai Kiadóban, ahol kezdetben korrektor voltam, átminősítettek lektorrá. Így kerültem kapcsolatba Ady publicisztikai írásaival. Ez teljesen ismeretlen
terület volt akkor, és nemcsak nálunk. Féja Gézának volt egy publicisztikai gyűjteménye a ’30-as évekből, az volt az egyetlen, amit ebben a műfajban kiadtak. Az
Ady-publicisztika történelemkönyv, benne van 1900-tól 1918-ig az egész magyar
történelem. Az 1−2. kötetben − Földes Gyula rendezte sajtó alá − korrigálás közben
rengeteg hibát találtam. Át kellett néznem a korszak összes fontosabb sajtóját, különösen azokat, amelyekről gondoltam, átvételek lehetnek benne. Egy ilyen átvételi
tévedés miatt került például Benedek Elek írása az Ady kötetbe.
― Mi az, hogy átvétel?
― Különös volt ez a század eleji újságírás. A Nagyváradi Napló szerkesztősége
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HATÁRESETEK
Orlan
„Egy bizonyos ponton valakinek eszébe fog jutni, hogy betegyen az emberi testbe
néhány tetszés szerinti extra szervet. A sebészek az első számítógépet, rádiót, telefont
vagy az első jegyzetfüzet-memóriát várhatóan már a század vége előtt behelyezik.”
(Myron W. Krueger)
Orlan, francia multimediális művész, húsperformer 1990-ben heroikus művészi teljesítményre szánta el magát: egy fantomkép alapján − amit saját és néhány mitológiai nőalak: Vénusz, Európa, Diána és Mona Lisa arcképelemeiből épített fel −
transzszexuális nő-nő műtétsorozatba kezdett a plasztikai sebészet közreműködésével. Orlan azt a hatalmat kívánja felmutatni, hogy korunk technológiai viszonyai között az ember, a művész képes megalkotni saját tiszta képmását, önportréját,
leküzdeni a genetikai DNS-kód előírásait, a bűn és kegyelem állapotában vergődő
ember isteni kiszolgáltatottságát, illetve a pszichoanalízis impotenciáját.
Orlan húsz éve dolgozik a saját testével. Alkotói munkássága két periódusra tagolható. Az első, a „St. Orlan reinkarnációja” (1970−90), a zsidó-keresztény ikonográfia eszköztárával és a barátokkal vallási alkotásokra utaló különös Madonnát hívott
életre.
A második (1990-től napjainkig) összefoglaló címe: „Kép − új képek”. Orlan egy pillantást vetett Istenre, majd a hindu istennőkre, akik folyamatosan változtatták külsejüket, hogy újabb és újabb hőstetteket vihessenek végbe, és felcserélte zsidókeresztény vonatkoztatási rendszerét a görög-római mitológiára.
Az identitás-cserét megcélzó performansz-operáció gondolata egy felkérés nyomán
született. 1989 júniusában a párizsi Georges Pompidou központban fluxus-happening
manifesztációra került sor, amin Orlan is szerepelt. Egy angol kurátor, látva produkcióját felkérte, vegyen részt a közeljövőben „Művészeti élet a ’90-es években”
címmel Newcastle-ben rendezendő performansz-fesztiválon. Az így adódó lehetőséget Orlan alkalmasnak találta arra, hogy hangosan és erőteljesen − mintegy kontrapunktként − tiltakozzon a 80-as évek művészi panorámájában tapasztalható, a
társadalom, a politika és a piac törvényeibe elvtelenül belesimuló, egyre gyakoribb
művészi magatartás ellen. Az avantgárd művészet nem a polgári jólétről, a gazdasági
sikerről, a jól eladhatóságról, a már ismert dolgok felböfögéséről és újrarágásáról
szól. A művészet vad, veszélyes és támadó. Lételeme az ellenállás, a lázadás, a kényszerítő társadalmi konvenciók elvetése. Orlan számára az avantgárd ma sokkal inkább megtalálható a biológiai laboratóriumokban, a tudományban és a technikában,
mint a galériák falai között.

puláció és az esztétikai sebészet között, leltárba vette előző akciói során használt
eszközeit és témáit, mint identitás, reprezentáció, új technológiák, feminizmus, és belekezdett − teljes személycserét célzó − műtétsorozatába.
Minden egyes operáció rituális átjáróként funkcionál, egyedi stílusa van. A résztvevők − sebészek, asszisztensek, kameramanok fotósok, riporterek és a főszereplő
Orlan −, az alkalomra komponált szertartásos öltözetet viselnek. A térben virágkosarak, gyümölcsös-tálak, a falakon festményrészletek, információs plakátok, szakrális és démoni kellékek. Orlan elfoglalja helyét a műtőasztalon, az aneszteziológus
lokális érzéstelenítést végez, az orvos megkezdi munkáját. Orlan − ameddig csak a
testét szabdaló kés engedi − aktuális pszichológiai és filozófiai szövegekből olvas fel
részleteket, vissza-visszatérően Eugénie Lemon Luccioni „Ruha” című művét: „Bár
az életben a testünkkel, a bőrünkkel vagyunk jelen, ez sok-sok tévedés forrása.
A test csalóka látszat. A bőr, amit viselünk, soha nem felel meg teljesen annak, amik
valójában vagyunk. Angyalbőröm van, de valójában sakál vagyok, krokodilbőröm,
miközben félős kutyuska vagyok, fekete a bőröm, de én fehér vagyok, asszonybőröm van, pedig férfi vagyok. Nincs kivétel, soha nem az vagyok, amilyen bőrbe bújtatott a véletlen.” Orlan az ausztrál művészhez, Stelarc-hoz hasonlóan úgy gondolja,
a test elavult, ósdi szerkezet. Véleménye szerint a csúcstechnológia korában, korunkban az esztétikai sebészet segítségével összhangba tudjuk hozni belső képünket
a külsővel, miközben képesek leszünk elutasítani a szépségipar divatdiktátumát, a belénk sulykolt Barbie-baba effektust.
A plasztikai sebészet jövője az egyéniségalakítás kell legyen. Eddig nyolc műtétje
volt, az első hatot Európában végezte két francia és egy belga sebész, Dr Kamal
Cherif Zahar, Dr Bernard Cornette de Saint-Cyr és Dr. Pierrequin, az utolsó hármat
az Egyesült Államokban egy feminista sebésznő, Marjorie Cramer. Ő volt nőként és
orvosként is az első, aki megértette Orlan kívánságát, és hajlandó volt a plasztikai sebészetet antiesztétikai célra használni, ez esetben az Orlan arcán lévő − mosolygáskor különösen kedves, nőies hatást keltő − dudorokat homloka két oldalára operálni.
Az Omnipresence címet viselő performansz-műtét széles nyilvánosság előtt zajlott
1993. november 21-én New Yorkban. A műtétet az operációs szobából műhold segítségével egyenes adásban sugározták a világ nagyvárosainak művészeti centrumaiba: Sandra Gering Gallery (New York), George Pompidou Központ (Párizs),
McLuhan Központ (Toronto), Multi-Média (Banff) és még tíz másik helyre, ahol
művészetkritikusok, filozófusok, pszichiáterek, plasztikai sebészek és más érdeklődők közvetlenül tehettek fel kérdéseket Orlannak, aki − az operáció fázisaitól függően − ezekre azonnal válaszolt. A kilencedik műtét előreláthatólag Japánban lesz,
Orlan anatómiai viszonyai és a technikai/technológiai feltételek szerint egy nagyon
nagy férfias orrot, a lehetséges legnagyobbat kéri majd a plasztikai sebésztől.

Orlan életbevágó − méhen kívüli terhesség miatt végzett − orvosi beavatkozás során
tapasztalta meg a sebészeti műtőt, mint a XXI.század performansz-akcióinak egyik
lehetséges színterét.

Amikor az operációk befejeződnek − s ennek csak Orlan testének tűrőképessége
szab határt −, a művész ügynökséghez fordul, új nevet keres magának, majd kérvényezi a Francia Köztársaságtól, hogy fogadják el új lényét, ismerjék el a teljes identitáscserét.

A titokzatos műszerek, a villanó szike, a maszkok, a kockázat nagysága, annak felismerése, hogy az operáció kívül esik a mi üres, frivol világunkon − katartikus erejű
élményként hatott rá; sorsa megpecsételődött: egyik napról a másikra a sebészetet választotta médiumának. Minden kelléket összegyűjtött, ami egy XXI. századi performanszhoz szükséges. Végignézte, mit csinálnak az emberi testtel a genetikai mani-

Halála után pedig testét nem az orvostudománynak, hanem a művészetnek adja, és az,
a műtétnyomokkal, mint „írásos” emlékekkel, valamint a műtétek során feleslegessé
vált, különösen folyadékban konzervált, törhetetlen üvegtartályba helyezett húsdarabkákból készült relikviákkal együtt múzeumok falai közé kerül; a kör bezárul.
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1995. január 19-én, a Budapesten tartózkodó Orlan előadást tartott az Art-Poolban.
Az Új Művészet kérdésére, hogy vajon a fizikai operációval párhuzamosan folyike egy belső, lélekszobrászat is, Orlan így válaszolt: „Nem a lélek…, azt hiszem, ez
a test ügye. A változás a lelkemben, szellememben nem a műtétek, a fizikai beavatkozások miatt történik, sokkal inkább az elképzelés realizálása az, ami hat, a testem
körül folyó vita, a felvetett kérdések, az együttgondolkodás változtatja meg lelkiállapotom. Sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, komolyabb vagyok, amióta ezek
a műtétek folynak. Sokkal kevésbé félek a haláltól. Tehát én nem magam miatt csinálom végig ezeket a műtéteket, hanem egy komédia főszereplője kívánok lenni.
Amikor a számítógép segítségével hibrid önportrét hoztam létre, a görög mitológia
istenasszonyait nem a szépség szabályai szerint választottam ki, hanem a történetük
miatt. Dianát például azért, mert aktív, erőszakos, célratörő volt, az istenekkel és az
emberekkel szemben egyaránt engedetlen. Mona Lisa pedig világítótorony a művészet történetében. Jól prezentálja, hogy a szépség nem egyenlő a szépségdivatban
előírt standardokkal. Hiszen ez alatt a női arc alatt egy férfi van, mi már tudjuk, ez
az önarckép Leonardo da Vinci, aki belebújt Mona Lisa személyiségébe, és ugye ez
rögtön felveti az identitás problémáját…
Nem akarok tehát hasonlítani Botticelli Vénuszára, és nem akarok hasonlítani Gustav Moreau − aki egyébként sem a kedvenc festőm − Európájára. Azért választottam
Európát, mert ez a festmény befejezetlen, mint ahogy Moreau több más festménye
is, se Psychére, se Dianára, bár megállás nélkül erről zengedeznek a sajtóban. Egyébként, a sajtót diagnózisként fogom fel, az összegyűjtött írásos és képi véleményeket,
mint munkám szerves részeit tíz év múlva felajánlom a múzeumoknak. Jól tükrözik
majd azt a vitát, amit a közönséggel folytatok, mert akiket én megcéloztam, nem
csupán a művészet mikro-miliőjében találhatók. Radikális kérdésfeltevéseim a test
mai állapotáról, a genetikai jövőről, a génmanipulációról, a plasztikai sebészet megváltoztatásáról, mi több az AIDS-ről szól.
Az esztétikai sebészet sajnos a világon mindenütt megszokott sablonok alapján, úgynevezett „szépségkritériumok” szerint működik. Például a műtét után New Yorkban
rendeztek egy konferenciát, ahova olyan nők jöttek el, akik már használták az esztétikai sebészetet. Nevetséges látvány fogadott: minden nőnek ugyanolyan volt a
szeme, az orra, ugyanolyan gödröcskék voltak az arcán, ugyanolyan „sima” volt a
bőre. Nem vagyok az esztétikai sebészet ellen, hiszen a XX. század végén természetes az alkalmazása, de nem Barbie-babák gyártására kellene használni, hanem
egyéniségalakításra, önmeghatározásra.
Ez a feminizmus miatt is fontos lenne. Hiszen a nőknek vajmi kevés részük van testük alakításában. Minden létező szabadság-lehetőséget ki kell használnunk, vállalni
kell magunkat és elképzeléseinket mindenfajta szégyenérzet nélkül! Valóban durva
képeket mutatok fel, melyek talán segítenek elgondolkodni a kiszolgáltatottságon,
megszokni a halál, a betegség valóságát, amelyek hozzátartoznak az élethez, és az
AIDS rohamos terjedésével mindennapjaink részévé váltak. Hiszen az AIDS-es betegek is barátaik, szüleik, szeretteik között kívánnak élni, amíg élhetnek, meg kell tanulnunk elfogadni egyre soványodó, egyre sápadtabb arcukat, a tényt és látványt,
ahogy eltávoznak az életből. Ezek a képek, a képeim talán hozzásegítenek bennünket, hogy ha eljön az idő, a jelenlétükkel segíteni tudjunk”.

NINCS MIT KERESNEM ITT TOVÁBB,
TELT A SZÍV, ÜRES A VILÁG
Beke László és György Péter beszélgetése
1995 a performansz éve a budapesti Artpool Művészetkutató Központban. A tavaszszal elhangzott elméleti előadássorozatot szeptembertől gyakorlati bemutatók követik. A performansszal kapcsolatos elméleti problémák megvitatására kértem a két
művészeti szakembert.
Dárdai Zsuzsa ― Véleményetek szerint létezik-e a művészet „szent szabadsága”? Ha
igen, vajon az ennek jegyében alkotó művész, művészi célja elérése érdekében, meddig mehet el tetteiben önmagával, mint saját művészete tárgyával, illetve embertársaival, mint művészetének befogadóival szemben? Mi korlátozza a totális szabadságot?
Hol húzódik élet és művészet határa?
Beke László ― A művészetben valóban fölvethető a szabadság kérdése, de engem
pillanatnyilag az a kérdés érdekel jobban, hogy a performanszban valóban a művészet és élet határának feszegetéséről van-e szó. Szerintem a mai performanszokra ez
már nem jellemző, s régebben is inkább a happeningeknél merült fel. A performansz
az én esztétikám szerint sokkal kifinomultabb, mesterségesebb, mesterkéltebb, és
legtöbbször föl sem veti ezt a kérdést.
György Péter ― Akkor te leszel az első ember, aki válaszolni tud arra a kérdésemre,
hogy mi a különbség a performansz és a happening között?
Beke ― Én ezt egyszerűen történeti kérdésnek látom. Először volt a happening,
aztán jött egy rövid átmeneti szakasz a konceptuális művészethez kapcsolódóan,
majd a body art és a performansz, ami megint egész más dolog. Említhetnék sok
minden mást is, például az akciót, amiről nem igazán dönthető el, hogy a felsoroltak közül éppen melyik, vagy netán egyszerre mindegyik. Szerintem a happening az
anarchia, a szabadság, és az élet behatolása a művészetbe.
György ― Például Hermann Nitsch tevékenysége?
Beke ― Igen, az happeningnek is elmegy, de leginkább akció. Szerintem a performansz előre kitalált forgatókönyv alapján megy, sokszor csak egy ember csinálja, és
stilizált.
György ― Hajas Tibor egy ember volt, előre kitalálta a dolgot, és stilizált volt −
csak éppen halálosan veszélyes, élet és halál határán mozgott. Ha innen nézem, akkor
happening volt, ha onnan, akkor performansz. Hajas különböző előadásai, a Chöd
(1979), a Virrasztás (1980), szerinted mik voltak?
Beke ― Én azokat performansznak tartom, és ő is annak tartotta. Egyébként akkoriban kristályosodott ki Magyarországon ez a fogalom. Hajasnak voltak olyan művei,
amelyeket pre-performansznak nevezett, és tudjuk, hogy voltak olyan 10−15 évvel
korábbi művei, amelyek az utca-demonstráció és a happening műfajába tartoztak.
Dárdai ― Happening, akció, body art, performansz. Érdemes különbséget tenni enynyire hasonló művészi megnyilvánulások között?

(Új Művészet, 1995. május)
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Beke ― A műfajok összekeverését valóban elvégezték maguk a művészek is. Amikor divatba jött a performansz szó, voltak például olyanok, akik − és ezt rosszindulattal mondom − visszadatálták a műveiket, és amire 3−4 évvel korábban azt mondták:
akció vagy happening, azt elkezdték performansznak nevezni. Az egészséges versenyszellem a művészekben is benne van, fontos számukra, hogy egy adott műfajban
ki volt az első. Azt hiszem, nem érdemes tovább vesézni a fogalmakat, mert akadémikussá válik a beszélgetés. De szívesen megismételném, hogy a performansz is történelmi kategória, és volt olyan időszak, amikor ez a műfaj egyáltalán nem létezett
még, akkor sem ha megszakadunk bele. Illetőleg létezett, a francia nyelvben, ahol a
performansz szó teljesítményt jelent. „Une voiture trés performente” − nagy teljesítményű autó. Ebből levezethető a performansz ars poeticájának egy nagyon fontos
vonása: kibírni, teljesíteni, végrehajtani. Ez a happeningnél nem volt meg, ott nem kellett 318 körös futást kibírni; a happening ennél sokkal szabadabb volt. De egy esztétika-professzor ül körünkben, aki nálam jobban tudja, hogy a performing arts jelenti
a karmestert, az énekesnőt, a színházi előadást, a szavalókórust, mindent amit adott
időben egy élő személy előad. Ez a fogalom időközben átszíneződött, s a performansz-művészet ma már legalább húsz éves, elég öregecske műfaj; a jövőben vagy
még kifinomultabbá válik, vagy megváltozik, vagy csendesen beáll a rézkarc és a gobelin sorába.
György ― Danto amerikai művészetfilozófus egyik cikkében a médiakritika nyelvéről értekezik, és művészetkritikusként szól hozzá a kérdéshez. Azt mondja, hogy
a kortárs művészetben az art-kurátorok és a művészek közötti kommunikáció igazában a kritika nyelvén keresztül zajlik. A művészek hosszú ideje olyan tipusú szemantikai egységeket helyeznek el a műveikben, amelyek abszolút hidegen hagyják
a közönséget, ami nem is csoda, hiszen ezek elsősorban a művészettörténészek, kritikusok számára kódolt üzeneteket hordoznak. Vagyis: az előzőekben Zsuzsa kérdése a fogyasztóé volt, te viszont a művészeti világra jellemző szemlélettel nekiálltál
osztályozni a különféle jelenségeket, majd − és ez bizony önellentmondás − azt
mondtad, ez egy ponton túl majdnem mindegy.
Én ezt a rád jellemző nagyon pontos és hűvös helyzetleírásként érzékelem, ugyanis
tényleg benne van az alapállásod: mindenekelőtt elfogulatlanul le kell tudni írni a
problémát, miközben a probléma léte maga azon múlik, hogy le lehet-e írni? Ezt a
kettősséget nyilván te is érzed; ezért aztán mikor Zsuzsa a művészet szabadságának
kérdését veti fel, te abban a pillanatban historizálod a kérdést, és az art world történetén belül egyrészt a deskripció, másrészt a művészetszociológiai szemlélet kettősségéből analizálod. Én ezt elfogadom, de van egy másik alternatíva, és én innen
indulnék el…
Beke ― Fontos, amit mondtál, csak azt nem mondtad meg, vajon mi motiválja nálam
ezt a magatartást…
György ― Én ezen már tizenvalahány éve gondolkodom, és ha most megtudom,
akkor nem éltem hiába.
Beke ― Én pusztán azért mondtam, hogy − miután megpróbáltuk definiálni − válasszuk szét a kérdéseket, mert a művészet szabadságának gyönyörű, fennkölt és nagyon fontos problémája nem kapcsolható egyértelműen a performanszhoz. Felvethető Rembrandtnál, az ókeresztény mozaikoknál, és persze a performansznál is. Másrészt úgy érzem, ma Budapesten mesterségesen felkeltett érdeklődés van a performansz iránt, és − noha én is részese vagyok ennek, mert előadásokat tartok − elég
szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban.

488

György ― Ha a művészi szabadság kérdése a performansz kapcsán merül föl, a te
reakciód az, hogy a kérdést azonnal ki akarod tágítani. Nekem viszont erről az jutott eszembe, hogy a művészi szabadság ebben a kontextusban azonos a törvény
előtti egyenlőséggel. Azt szabad a művésznek, amit az összes többi állampolgárnak,
semmivel se többet. Nem véletlen, hogy a művészi szabadsággal kapcsolatban erőteljesen fölmerül ez a kínos kérdés, a határok problémája, hiszen egy csomó túlkapás zajlott le a művészet történetében; ezeket te megpróbáltad egy kategóriával
hátrább, a happeningbe tolni, majd azt mondtad, hogy ez az egész civilizálódik, valamilyen módon artisztizálódik a performanszban.
Én meg egész egyszerűen és durván szólva nem tudok különbséget tenni ebben az
értelemben a performansz és a happening között, és vélhetően nem is akarok. Mert
azon a ponton, ahol felfüggesztjük a művészet idézőjeleit, és nem vesszük tudomásul, hogy ami történik, az nem élet, hanem művészet, vagyis amikor a performansz
elkezd úgy viselkedni, mint az a Magritte-kép, amely bár festve van, úgy csinál,
mintha nem kép volna, akkor én föladom. Mert jogában áll bárkinek nem szimbolikusan cselekedni, miközben szimbolikus jelentést vár el, tehát megteheti, hogy fekszik a földön és életveszélyben van. De erre én azt mondom, hogy ez a világon a
legkönnyebb módszer, kihasználni a művészetszociológiai jelentést adó keretet anélkül, hogy egyébként bármi történne.
Egedjetek meg egy példát. Én mindíg borzasztó kényelmetlenül éreztem magam,
amikor Böröczéket (Böröcz András − Révész László László) néztem, mert azt gondoltam, hogy valójában istenverte baromságot látok, ami leginkább talán a diáktréfára emlékeztet. Az Einstein-Frankenstein nem jelentett semmit, az ember meg
sikálta az agyát, mint egy őrült, hogy találjon benne valamit. Ők felszabadultabbak
voltak nálunk, eszükbe se jutott, hogy bárminek jelentenie kellene valamit.
Ezt a performanszot az különböztette meg a diáktréfától, hogy színház volt, meg az,
hogy a rendszernek abban a periódusában mutatták be, amikor már szabadság volt
ugyan, de azért még nem egészen. Tehát mindent, amire rá lehetett sütni a másság
bélyegét, automatikusan védeni kellett, és jelentést tulajdonítani neki. És ha ma azt
kérdezem Beke László egyetemi tanártól a művészettörténeti órán, hogy szerinte mit
jelentett az Einstein-Frankenstein, akkor csak egy antropológiai jelentést fog tudni
adni ennek az egésznek: el kell magyaráznia, hogy abban a kontextusban ezt meg ezt
jelentette a dolog, de az örökkévaló Isten szempontjából vagy az örökkévaló művészet szempontjából nehezen tudná azt mondani, hogy az a műalkotás túlélte a kontextust.
Beke ― Böröcz és Révész nagyon jó példa. Mondjuk Madách Az ember tragédiája
című darabjának, a Katona József Színház-beli változatát senki sem akarja közülünk
performansznak nevezni. Vajon akkor miért neveztük performansznak Böröczöt és
Révészt az Egyetemi Színpadon? Azért, mert tudtuk róluk, hogy képzőművészek,
és azért, mert ők azt mondták, performanszot fognak csinálni.
Itt tulajdonképpen az akadémikus vita be is fejeződhetne, és elkezdhetnénk a lényegről szólni, hogy tudniillik jó volt-e, amit csináltak. Mert a történet arról is szólhat, hogy azáltal, hogy ők fölvállalták az Egyetemi Színpadot, meg az „Asszonykórust”, a bohózat felé vitték el a korábban heroikus performanszot. De amikor te azt
mondod, hogy a performansz/performer szabadsága nem több mint az állampolgár
törvénnyel szembeni szabadsága, akkor azt hiszem ez már egy másik beszélgetés,
amelyik sokkal izgalmasabb is lehetne akár, mint a performanszról szóló…
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György ― Szerintem a probléma nagyon is ide tartozik, hiszen a performerek egy
része úgy viselkedik, mintha a művész Isten lenne: neki mindent szabad, mert amit
csinál, az nem a mindennapi ember szintjén történik…
Beke ― Ma már nem…
György ― Ma már nem, mert ma már semmi nincs…
Dárdai ― És a francia performansz művésznő Orlan, aki Isten törvényei és a DNSmolekulalánc beprogramozottsága elleni lázadásként immár a tizedik műtétet hajtatja végre magán, hogy a plasztikai sebészet segítségével újraalkossa önmagát?
György ― Itt van egy hatalmas különbség. Egy olyan figura, mint Hajas − függetlenül attól, hogy én szerintem ő bizonyos szempontból egy kétségbeesett amatőr volt
− a német romantika által kreált művészet- és művészfogalom egyenes ági örököse
volt. Abban az értelemben volt művész és úgy kívánt művész lenni − szerintem
egyébként rosszul, de ez tökmindegy −, mint…
Beke ― Novalis…
György ― Pontosan! Rónai László fordításában: „Nincs mit keresnem itt tovább, telt
a szív, üres a világ” Innentől kezdve lehet nekem rossz véleményem Hajasról, de azt
biztosan tudom, hogy itt az európai kultúrának egy lezárult korszakáról van szó, mert
Novalis és Biki (Hajas Tibor) abban közösek, amit modernizmusnak hívnak. Ami a
romantikával kezdődött és mondjuk itt, Hajasnál ért véget. Amit meg Orlan csinál,
az semmi más, mint a nyílt cinizmus művészete, totális média-art, erre mondják azt,
hogy Micky Mouse University. Én ennél a pontnál öregedtem meg, úgy érzem, itt
most megállhatok, ezt már nem vállalom. Ebben az értelemben modern vagyok, tehát
százszor többre tartom azt a kétségbeesett és az adott pillanatban engem felháborító
heroizmust, ami a Bikié volt, mert a művészettörténet részének tekintem, mint Orlant, aki nem a művészettörténet, hanem az internacionális médiakritika része.
Beke ― Ha ma a performansz művészek között tipológiát akarunk fölállítani, sokfajta szélsőséges állásponttal találkozunk, de nyugodtan állítom, hogy Hajas Tibor
még mindig a legautentikusabb figurája a magyar performansznak, annak ellenére,
hogy meghalt. Ő, ars poeticáját tekintve is formai tökélyre törekedett. Orlan pedig,
s a közben eltelt tíz év is jelzi ezt, azért aktuális ma már, mert időközben követelőzően színre lépett a komputer, a világ digitalizálása, a génsebészet, azok a technikák,
amelyek érintik az emberi egzisztenciát, az emberiség jövőjét, és Orlan ezt markánsan képviseli.
Néhány hete Pécsett egy fotóművészeti találkozón, furcsa módon senki sem a fotóról beszélt, hanem a komputerről. Én az előadásomat egy olyan művésznő teljesítménye köré rendeztem, aki digitális fényképi adatok alapján nemiszervek nélküli,
enyhén androgén, kvázi eleven figurákat, háromdimenziós hiperrealista szobrokat
csinál komputerrel, amelyek már majdnem megelevenednek. Orlan úgy csatlakozik
ebbe a történetbe, hogy ő egy olyan élő figura, aki megpróbálja magát elszemélyteleníteni. Esetében a génsebészet, a digitális technika, a sejtrészecskékbe való beavatkozás, a káoszelmélet…, és minden összekapcsolódik és egy újfajta életstratégiát
rajzol ki.
A Hajas Tibor-féle performer ebbe már nem is tud beleszólni. Orlan ősét nem a commedia dell’artében fogjuk megtalálni, hanem Kempelen Farkasnál, aki megcsinálta
az első emberalakú sakkautomatát, meg Descartesnál, aki négyzetháló-rendszerével
megpróbálta Istent kordába szorítani.
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Dárdai ― Orlan nem elszemélyteleníti akarja magát, hanem éppen fordítva, egy új
identitás elérésén munkálkodik…
György ― Csak éppen régi nincsen neki, és azt gondolja, hogy az ember úgy váltogathatja az identitását, mint a ruháját. Ugyanakkor valamit az a nő nagyon eltalált:
azt, ahogy a műtétből templomi szertartást csinál − az önkéntes operáció, mint passió, mint szenvedéstörténet. Mindez egy olyan világban, ahol az Egyesült Államok
lakói egyenes adásban nézik végig, hogyan szedik ki Ronald Reagen beleiből a polipot vagy a rákot, mert nekik jogukban áll tudni, hogy az elnökük haldoklik-e, vagy
sem. 50 millió amcsi nézi, hogy a főnökükkel mit csinálnak, és közben rágja a
gumit… tehát való igaz, az intim, a privát szféra összeomlott, nem lehet egyértelműen kijelölni a nyilvános tér, a saját testem határait. Ebből a szempontból Orlan példátlanul fontos.
Dárdai ― De itt megint visszajön a kérdés, hogy hol a határ? Péter szerint a törvény
szab korlátot, és érti rajta a polgári törvénykönyvet…
Beke ― És lényeges lehet az esztétikai, művészeti törvények köre. Szép lassan viszszatérhetünk a művészet szabadságharcához. Ami egyfelől valóban a polgárpukkasztásról, a törvények áthágásáról szól, másfelől azonban folyik egy másik szabadságharc − a 20. században különösen −, ahol a művész az Istennel harcol, magát
akarja az Isten helyébe állítani. Hajas − miközben mindvégig a művészeten belül
maradt − áthágott egy sereg tabut, mert úgy gondolta, neki ez a feladata; ezzel párhuzamosan azonban nagyon komoly dialógust folytatott Istennel. A mai performerművészek jelentős része viszont lazán átlép ezen a problémán. Úgy próbál társadalmi
problémákat megoldani, hogy közben észre sem veszi, olyan területekre téved, amelyek teológiai értelemben minősíthetetlenek, messze túlnőnek a megengedhetőség
határán.
Dárdai ― Hogy érted ezt?
Beke ― A hatvanas évek happeningjében és hetvenes évek body artjaban megjelentek az un. „nőproblémák”. Marina Abramovic például két napra helyet cserélt
egy prostituálttal… A mai művészet élharcosainak munkásságában − különösen
Amerikában − az ilyen és ehhez hasonló témák manifeszt társadalmi problémaként
jelentkeznek: a művész úgy csinál, mintha ő nem is egy individuum lenne, hanem
magának a társadalmi problémának a reprezentánsa. Az én vallási meggyőződésem
szerint ez a fajta magatartás teljesen hamis.
György ― Ugyanannak a botnak a két végét rángatjuk. Való igaz, a művészeti szcéna
a különböző társadalmi csoportok számára az önérdekérvényesítés szcénáinak egyikévé vált. Vagyis a reprezentációhoz, önreprezentációhoz − a szót „képviselet” értelemben értem − való jog minden kisebbség alapvető joga lett. Vagyis: ha egy adott
kisebbségről a többség szemében félreinterpretált kép él, az sérti az adott kisebbség
érdekeit, ezért az adott kisebbségnek mindent el kell követnie, hogy a róla kialakított félreértéseket eloszlassa. A képzőművészet mint olyan besorolt ebbe a reprezentációs eszköztárba. De én ebből nem azt a következtetést vonom le, amit te, hogy
itt teológiailag megengedhetetlen dolgok lépnek be: ennél sokkal szomorúbb dolgot
látok, azt, hogy a magas művészet − ami éppúgy történeti képződmény, mint az individualitás − véget ért. Véget ért az, hogy bizonyos társadalmi réteg − nevezzük
nevén, az elit − hosszú időn keresztül abban a helyzetben volt, hogy kultúráját, „a
magas kultúrát” ráerőszakolhatja a többiekre, mert azt hitte − joggal −, hogy ezzel
a társadalmi integrációt segíti elő.
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Beke ― Mit értesz az alatt, hogy társadalmi integrációt segíti elő?
György ― Azt, hogy a magas kultúra az elmúlt kétszáz évben hozzájárult ahhoz,
segített, hogy a társadalom egységes maradjon, egy entitás. A modern társadalom
ebben az értelemben azt feltételezi, hogy te Beke László ugyanannak a társadalomnak vagy a tagja, mint Oláh Kettő János cigánylegény, ezért Oláh Kettő János és a
te számodra közösek a normák, mert ugyanabban az egy világban éltek, ugyanaz a
miniszterelnökötök, ugyanaz a királyotok, ugyanaz az esztétika érvényes rátok, ami
neked nem annyira kellemetlen, mint Oláh Kettő Jánosnak. Cserébe ezért az esztétikai terrorért mi, Oláh Kettő Jánossal szemben, emancipacionista álláspontot képviseltünk. Úgy gondolom, ez véget ért.
A magas kultúra luxuskultúra lett, senki mást nem reprezentál, mint téged vagy
engem. Én úgy gondolom, hogy a te szempontodból a tévedés abban áll, hogy a Jóisten semmivel sincs közelebb ahhoz, aki Johann Sebastian Bachot hallgat, mint
ahhoz, aki a Bugyi fivéreket hallgatja. Így értem, hogy a művészet története véget
ért. Látom a művészetek különböző, bonyolult összefüggéseit, látok nagyszerű dolgokat, de az a fajta koherens rendszer, amelyre Novalistól Hajasig a félreismerhetetlenség, az individualitás, az egyediség, a személyiség fölépítése, kockára tétele
volt a jellemző, az „Ilyen az ember, egyedüli példány”, mára megszűnt.
Beke ― Én szívesen föladom a művészetet, ha jobbat, érdekesebbet, újabbat találunk
fel helyette, és erre van esély. Ahogy mondtad, eddig az egyén, az individuum társadalomképző entitás volt; most viszont úgy érzékelem, hogy az egyén szerepét nagyon sok területen, így a művészetben is átveszi a „más” problémája. Aminek az a
hátulütője, hogy feltehetően a „más” már nem képez társadalmat, hanem afelé tör,
hogy mindenütt a „mást” keressük. Így minden egyformán érvényes lesz, nincs orientációs vonal, minden jó. Ez az én félelmem.
György ― Tökéletesen igazad van. A csapda a következőképpen zár: ha egyszer
minden kisebbségnek, minden másságnak joga van az önreprezentációhoz, márpedig ezt a jogukat politikailag nem vonhatjuk kétségbe, akkor esztétikai értelemben
nincs miről beszélni, mert csak azt mondhatjuk, oké ez a te világod, a te ízlésed, éld
ki, keresd meg a nyilvánossági fórumokat, harcold ki, csináld meg. De ha így van,
akkor milyen alapon mondom én azt Kovalcsik Dénes ötödik bé oszályos tanulónak, hogy megítélésem szerint Hungaria együttest hallgatni bárdolatlan ostobaság.
Ilyenkor jön létre az a számomra komikus, posztmodern tolerancia, amelyik azt
modja, minden jó, több út van, érjen véget a modernizmus terrorja. Szerintem ebben
a történetben a határon kell járkálni. Tehát egyfelől ragaszkodom ahhoz, hogy a kisebbségeknek ezt a fajta politikai mozgalmát a művészettörténet részeként megértsem, másrészt viszont ragaszkodom a döntési jogomhoz, tehát, hogy adott esetben
eldönthessem, hova állok.

azt mondják, tuti, hogy O. J. nem bűnös, csak a fehérek összeesküdtek ellene, a fehérek meg esküsznek rá, hogy bűnös. Vagyis valóban eljutunk a modern demokrácia végéhez. Egyébként én művészettörténetileg akkor kezdek kétségbeesni, amikor
már jobban érdekel a galériák tere, mint az, amit bennük látok. Ilyenkor azt gondolom, hogy valóban vége: az a fajta szcéna, amiben te is meg én is leéltük az életünket, nincs tovább, elvitte a kapitalizmus, hogy nyersen fejezzem ki magam, semmi
nem maradt belőle. És ez igazi katasztrófa: nem megérteni botorság, megérteni művészettörténeti feladat.
Beke ― Az az érzésem, hogy már jócskán túl vagyunk a performanszon és nemcsak
a beszélgetésben, hanem a művészeti életben is. A performansz-műfaj befejeződött,
noha én soha nem tagadtam, hogy bármikor előjöhet még egy-egy zseniális rézkarcoló.
Dárdai ― Csakhogy a beszélgetésetekből nemcsak az derült ki, hogy vége van a
performansznak, hanem hogy a művészetnek is befellegzett. Ezek után elképzelni
sem tudom Laci, az elkövetkező években mihez kezdesz a Műcsarnokban?
Beke ― Mostanában egyre jobban foglalkoztat, hogy vajon Tamás Gáspár Miklós,
aki remek gondolkodó, miért lett radikálisan konzervatív? Én ebben a helyzetben a
következőképpen definiálom a magam feladatát: egyrészt megpróbálok utat adni
annak a tendenciának, amelyik a kapitalizálódásban jó, mert hátha mégis sikerül viszonylagos jólétet teremteni a művészek számára. Továbbá megpróbálom konzervatív módon föltenni a kérdést: vajon nincs-e mégis lehetőség új forma teremtésére,
nem lehet-e valamiféle új kombinációt létrehozni? Ez ugyan retardációs jelenség
lesz, de miért ne, ha jó. Harmadszor megkockáztatnám, hogy a művészet, az emberek, egyéni létvesztésük révén, Istent is elveszítették, és Isten megtalálása minden eddigihez képest − mint a kapitalizáció, a demokrácia csődje, a művészet halála
− százszázalékos megújulást hozhat.
György ― Ne haragudj a gonoszságért, ha én százszázalékos megoldást keresnék,
akkor azt mondanám, éljen az Isten! Te egyrészt felvetetted a konzervativizmus lehetőségét, másrészt felvetetted a vallásos művészet problémáját. Minderre nekem
hirtelenjében két reflexióm van. Az egyik: a Vatikáni Múzeum legkétségbeejtőbb
része az újkori rész; az utolsó termeken mindig úgy megyek át, ahogy az ember átmegy a mozi előcsarnokán. Számomra nincs vallásos művészet, mióta vallástörténet van. A másik: én az elmúlt években a legautentikusabb, legnagyszerűbb, legtökéletesebb választ arra a kérdésre, hogy van-e vallásos művészet, a szörnyetegnek minősített Robert Mapplethorpe-nál találtam meg. Ugyanis Mapplethorpe keresztje −
arra a semmitmondó márványkeresztre gondolok, amelyet lefényképezett valahol −,
illetve a Mapplethorpe-album elején és végén látható két tengerfénykép ugyanaz a
probléma, mint amire Pilinszky azt mondja, hogy „mégis itt állt”.

Beke ― Amikor azt mondod, többet nincs miről beszélni, hozzá lehet tenni, hogy ez
a demokrácia csődje.

Beke ― Na, itt be is lehet fejezni a beszélgetést. A problémát, amelyet mind a ketten felvetettünk, csak igennel vagy nemmel lehet eldönteni.

György ― Nem, ez a kezdetleges demokrácia, és a művészettörténet vége. Mondok
egy példát. A múltkor azt olvastam egy újságban, hogy az objektív újságírás ethosza
addig tartott, ameddig fehér férfiak írtak fehér férfiaknak. Az O. J. Simpson-üggyel
kapcsolatban egy ismert médiakritikus azt mondja, hogy az objektív, tárgyilagos
média helyét átvette: a hisztérikus, érzelmes, őrületesen elragadtatott média. Ugye
a modernista álláspont szerint annak eldöntéséhez, hogy O. J. bűnös-e vagy sem,
meg kell vizsgálni az indítékokat és a bizonyítékokat. Ehhez képest ma a feketék

György ― Engedd meg Laci, hogy a tolerancia, a barátság és a szeretet nevében azt
mondjam, maximálisan bírod a bizalmamat, ha igennel döntesz, de hagyd meg nekem
azt a lehetőséget, hogy én félóránként váltakozva igennel vagy nemmel döntsek.
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(Élet és Irodalom, 1995. október 13.)

A KOPLALÁS KALEIDOSZKÓPJA
Milyen az éhezés?
Olyan, amilyen te vagy,
És milyen vagyok én?
(Tricepsz, 18. nap)
Triceps, a szabadkai rendező és body art művész negyvenedik születésnapján, 1995.
szeptember 29-én behegesztette magát egy óriási madárketrecbe, amely a Ferencvárosban, egy ódon pincében állt, és 40 napig némán böjtölt. A Franz Kafka novellájára épülő, és az alternatív színház senkiföldjén játszódó performanszot tíznaponként negyvenperces „csöndkoncertek” szakították meg, amelyet Triceps zenész-,
költő és performer barátai adtak a teljes némaságot és mozdulatlanságot vállaló látogatóknak. A számok misztikájának jegyében 40 nappal a 40 nap után beszélgettünk
a változatlanul szikár és keserűen optimista alkotóval.
Dárdai Zsuzsa ― Hat hete múlt, hogy Milarepa tibeti szerzetesnek ajánlott záró
performanszod után, 13 kilóval könnyebben és sok különös tapasztalattal súlyosabban kijöttél az „Éhezőművész” ketrecéből. Rögtön el is tűntél a szemünk elől − sokáig semmi hír nem volt rólad.
Triceps ― Megpróbáltam magamhoz térni, a teljes csönd és magány után alkalmazkodni a világ/város zajához és zsúfoltságához. Az első napokban nem tudtam
sem járni, sem ülni, sem a saját hangomon beszélni − csak nagyon lassan, kínosan
lassan akklimatizálódtam. Állandó éhség kínozott, legszívesebben felfaltam volna
önmagamat is. Meglátogattam kétségbeesett anyámat Szabadkán és szélsőséges színházi elképzeléseimet kétségek nélkül támogató barátaimat Gyergyóban, a Székelyföldön. Örültek, hogy élek, és szeretetük erőt adott az élethez.
― A böjt négyszer tíz napja alatt négy benned élő, valós és képzelt archetípust kívántál átélni és megjeleníteni: a Harcos, a Művész, a Nagybeteg és az Aszkéta személyiségét.
― Az emberi faj történetében kialakultak az emberre, mint nembeli lényre jellemző
alapvető magatartásformák és személyiségtípusok, amelyek kortól, civilizációtól,
kultúrától függetlenül újra és újra megjelennek, a vikingektől a cyberpunkokig. Ezek
az ősnyomatok bennünk vannak akkor is, ha nem tudunk róluk, ha nem tudatosítjuk
őket. A modern kor, és a modern kor utáni kor már nem fest tiszta archetípusokat,
csak töredékek assemblage-ait illesztgeti össze. Ugyanúgy, mint az életben és a művészetben szimultán létező tragédia és komédia, tragikomédia és komitragédia, groteszk és abszurd, dada és nihil, az archetípusok is tarka pszichomontázsként léteznek
bennünk. Ha valaki nagyon tudatosan irányítja az életét, akkor néhány típus jegyei
felerősödnek benne. Én a ’80-as évek elejétől a performer és a karatéka sorsát éltem,
mindent ennek rendeltem alá. Sokat edzettem, haladtam a Harcos útján, a budo-technikákat pedig beépítettem a rituális színházi előadásaimba. A művészet és a harcművészet kapcsolata izgatott, a „ki” energiától feszülő színház és a katartikus élményt hordozó küzdelem. Közel tíz év kísérletezés után ma úgy érzem, semminek
sem lettem a mestere. Túlzottan lefoglalt az erő keresése, és közben nem vigyáztam
magamra. Uralkodóvá váltak személyiségemben a választott típusok negatív jegyei.
Sürgető kényszert éreztem, hogy ellensúlyozzam őket, hogy mindannak, ami va-
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gyok, az ellentéte is legyek. Kiválasztottam hát egy reálisan fenyegető és egy elérhetetlenül hívogató archetípust − velük kívántam a belső harmóniámat visszaállítani. Anyai ágon rákbeteg a családom, valószínűleg rám is ez a sors vár. Minél előbb
szembenézek a Nagybeteggel, annál könnyebb lesz később elviselnem. Az emberi létezés esszenciáját kereső zen-buddhista szerzetes, az Aszkéta jelenti számomra a
kozmikus ideált, a vele való azonosulás fájdalmas kísérletén is túl kellett esnem.
― Radikális böjtöt vállaltál magadra: minden szilárd táplálék nélkül napi 2−3 liter
kékkúti vizet, zsályateát és zöldséglevet fogyasztva, egy 2 négyzetméteres ketrecbe
zárva, mélyen a föld alatt, 7−9 Celsius fokos hidegben, teljes némaságban. Mitől
akartál megszabadulni? Mit kívántál elérni ilyen önpusztító módon?
― A Harcos kegyetlensége, a Művész mohósága, a Nagybeteg gyávasága nyomasztott. A kor, amelyben élünk skizoid: habzsoljuk az életet, rettegünk a haláltól,
és közben könyörtelenek vagyunk. Nem tudunk mit kezdeni sem a bimbózással, sem
a hervadással, sem önmagunk illékony idejével. Fölfoghatatlan számunkra az öldöklés, amely mellettünk zajlik, ezért nem is akarunk tudni róla. Valószínűleg felfoghatatlan lenne az a háború is, amely velünk történne meg, amelyet személyesen
szenvednénk el és dühöngenénk végig. De „a világ hívságairól lemondó Aszkéta”
tisztán látja a világ erényeit, és törekszik a gyöngédség, a mértékletesség és a bátorság állapotának elérésére. Ezért nem fenyegeti a tudatlanság nihilje, a gyilkolás
vagy meggyilkoltatás veszélye. Én az emberi gondviselésben reménykedő ateista
vagyok, és hiszem, hogy ez az attribútum minden árat megér.
― Egy középkori japán vívómester stratégiai kézikönyvére alapoztad az egész performanszot. Az ő elmélete szerint a Vándor útja az anyaföldtől a kozmoszig az öt
őselemen vezet át. A te utad ez a magányos, 960 órás Út merre vezet?
― Az erőtől a gyengeségig, az erő elvesztésétől a gyengeség elnyeréséig. A Harcos
uralta az első tíz napot. Számára a ketrec börtön volt, ahol őt büntetésből éheztették.
Teste és lelke is tiltakozott ellene, karate-do védéseket gyakorolt, minden gondolata
és mozdulata a külvilág felé irányult. Ezt az időt Miyamoto Musashi, az egyik legnagyobb szamuráj kardvívó emlékének ajánlottam, aki párbajban és csatákban több
száz ellenfelét ölte meg, de sohasem volt kegyetlen. Meg kell különböztetnünk az
ölést a gyilkolástól: létezik olyan halál, amely tiszta, semmi dologi vagy lelki előny
nem származik belőle. Az ölés, hogy a szép klasszikus definíciójával éljünk: érdek
nélkül tetszik.
― A Művész hogyan viselte el a bezártságot, az ínséget, az ingerszegény környezetet?
― A második tíz nap volt az övé, mímelte az éhező művészt, fanatikusan végigjátszotta a szerepét. Számára a ketrec pódium volt, az extrovertált alkotó, világteremtő
ténykedésének színhelye. Hipertevékenyen dokumentálta önmagát: polaroiddal és videóval és lírai naplóval. Ő a tipikus „hamis éhező”, aki mohóságában, hogy a koplalást bemutathassa, akár éhen is hal. Ezt az időt James Ensor belga festő emlékének
ajánlottam, a groteszk és szörnyű halotti maszkok mesterének, akit a becsvágynak a
szele sem érintett meg. Negatív archetípusok százainak az arcát vitte vászonra, de
alapul a saját arcát vette. Az atomkor extravagáns művésze volt, annak narcisszoid
falánksága nélkül. Nem kínált instant kenyeret valamiféle plasztik megváltás ígéretével.
― A harmincadik nap közvetlenül Halottak napja előtt volt − és a mágikusan megidézett betegség időszaka lett.
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― A Nagybetegnek a ketrec szanatórium, ispotály, varázshegy, ahova önként vonult
be, hogy megküzdjön a halálos kórral. A böjtölés életmentő kúra, az utolsó szalmaszál, a remény. A Nagybeteg katonás fegyelemben él, naponta többször vérnyomást
és pulzust mér, vizeletanalízist és irrigálást végez. Ezt az időszakot, amelyet nagyon
megszenvedtem, a nagyapám, Morlok Antal szabadkai földműves emlékének ajánlottam − ő bélrákban hunyt el. Két évig haldoklott, szörnyű görcsei voltak, csonttá
soványodott, de egy pillanatig sem mutatta ki a haláltól való félelmét. Utolsó éjszakáján az egész családot magához hívatta, egyenként búcsút vett tőlünk, és amikor
csöndesen elaludt, nyugalom áradt szét az arcán. Úgy érzem, ő tudott meghalni − szeretném, ha én is így tudnék.
― Beváltak az Aszkétához fűzött reményeid?
― Erre most még képtelen vagyok válaszolni. Az Aszkétának barlang, menedék a
ketrec, ahova békében elvonulhat elmélkedni, megszabadulni a világ gondjától és
gondolataitól. A zazen meditációt gyakoroltam, a pince fényeit, árnyékait és homályát figyeltem. Az utolsó tíz napot Milarepa tibeti szerzetes és filozófus emlékének
ajánlottam. Ő számomra a tökéletes, rosszban-jóban egyaránt mesterien mértékletes
és merész ember. Három házat kellett fölépítenie, majd lerombolnia, de még a köveiket is az eredeti helyükre visszahordania, hogy ellensúlyozza gyarlóságait, és beavatást nyerjen a titkos tudományokba. Ez már az Űr periódusa volt, és a megtett út
szintéziseként a legmagasabbra kellett volna jutnom, ám én úgy érzem, csak most vagyok igazán a Földön. Negyven nap után oda jutottam, ahonnan indulni kell. Teljes
apátia fogott el. Hamvas egyik esszéjéből ugyanis kiderült, hogy az Aszkéta a Mágus.
Ha pedig ez igaz, akkor nekem, mint partikuláris lénynek nincs lehetőségem a megváltásra: Fehér mágussá, mint Jézus vagy Buddha, nem válhatok, minden más kísérlet pedig csak merő fakírkodás. Úgy éreztem, hogy ez a kegyetlen színházba oltott
minden világok legjobbika következetesen felzabál: nem lehet egyszerre élni és játszani. A bodyart-performer ugyanis mindarra képes a testével, amire egy aszkéta is,
de a lelke kifelé nyitott: szeretné magát megmutatni, hiszen a művészetének ez a lényege. Szöges ellentétben áll az aszkéta befele fordulásával és magányos elmélyülésével, ami eleve kizár mindenféle közönséget. Ezt az ellentmondást végül a
virtuális valóság teljes átélésével tudtam feloldani: az archetípusok hétköznapi tevékenységében benne rejlett a szerepük, a képzelt hősöket megjelenítő nyilvános
performanszok pedig a realitás köpenyébe burkolóztak.
― Végül mind a négy archetípust feladtad…
― Kínos önvizsgálat után tudtam csak kimondani, hogy nem vagyok már Harcos,
és nem vagyok még Művész, hogy nem fenyeget a Nagybeteg és nem kecsegtet az
Aszkéta sorsa. Az én ködképei a nigredóba, a teljes megsemmisülés állapotába kerültek, és én lélekben tökéletesen, üresen a tabula rasa lehetőségével léphettem ki a
ketrecből. Ebből nagy segítségemre volt Brenner Zoltán barátom, aki a jungi pszichoanalízis módszerével kielemezte az álmaimat, és Buza Krisz a kedvesem, aki
minden áldott nap komolyan eljátszotta velem választott életeimet.
― A böjt idején naplót vezettél. Azt tervezted, hogy a könyv jobb oldalán naponta leírod, mi történik veled és hogy érzed magad, a bal oldalon pedig elmerülsz a múltadban, megírod az életed történetét visszafelé. Amikor eljutsz a negyvenedik naphoz,
az egyúttal a születésed éve is lesz.
― Ezt az inverz naplót, mint ahogyan szinte semmit, amit előre kigondoltam, nem
tudtam megvalósítani. A ketrecnek és a koplalásnak ugyanis vannak saját játéksza-
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bályai, amelyeket én nem ismertem. A túlélés napi rítusai: az alvás, ivás, ürítés, tornázás, pihenés és a szerepjátékok − a harci technikák, a testvizsgálatok, a meditálás
− annyira lefoglaltak, hogy a lejegyzésükön kívül nem maradt időm szinte semmi
másra. Megszűnt a múlt vizsgálatának és a jövő tervezésének igénye, hiszen nem
maradt sem múltam, sem jövőm. Állandó jelen időben éltem, minden ismétlődött és
minden vadonatúj volt. A leszűkült tér és idő határozta meg a jegyzeteim formáját
és tartalmát: mozaik-naplót készítettem.
― Többé nem volt lényeges számodra, hogy mikor és mit írsz, hanem bármikor megtörténhetett bármi?
― A felismerés nagyon megdöbbentett, de meg is könnyebbültem tőle − ez is koplalás, lelki súlyveszteség volt. Az első hetek patetikus szövegeit félretettem, és az archetípusok karakterisztikus pozitív tulajdonságai helyett, azok fonákjára kezdtem
figyelni. A Harcost a küzdőtechnikák briliáns mozdulatai jellemezték, ezért én olyan
mozdulatokat kezdtem gyűjteni, amelyek nem hozhatók asszociatív kapcsolatba az
erő, a bátorság, a győzelem és a vereség fogalmaival:

Azt kell hinnünk,
hogy az igazi mértéktelenséghez,
a mértéktelenségen,
az igazi mértékletességhez pedig
a mértékletességen át vezet az út…
(Merre, 32. nap)
Miért érdekelne, ki vagyok, ha nem vagyok? És miért érdekelne, hogy vagyok, ha
senkit sem érdekel? És így tovább. Az én archetipikus művészetem darázsfészekről
álmodott, szárazkolbász szagát érezte, Isten dörmögését hallotta ki egy szög csikorgásából. Őt nem − nem-igen − foglalkoztatta a művészet. Művészként élt a szeretteire mért mesterséges csapásként, akik halálosan aggódtak nyomorult életéért. Ez
a banális igazság olyan fájdalmas kérdéseket vet fel, mint az a ketrecbeli álom, amikor a padlón fekve azt álmodtam, hogy a padlón fekve álmodom bent a ketrecben.
Számmisztika, posztmodern esztétika, egy böffentés a fél deci zöldséglé után.
― Úgy tűnik, mintha kesergés közben mindent és mindenkit kinevetnél.

Embriópózban fekszem, a szívemen,
a múmiában.
Bal tenyerem a fejem alatt nyugszik,
belesimul a homlokom,
jobb kezemet tenyérrel fölfelé,
a combom közé szorítom.
Lassan ringatom magam.
Kora hajnal van.
(Embriószorítás, 14. nap)

― Bohóc vagyok, tagadhatatlan. Ezt legszebben a harmincadik napi performanszommal bizonyítottam, ahol te is elsírtad magad, mert azt hittétek, halálomon vagyok. Pedig csak a nagyapám tusáját idéztem fel, amelyet a bélrák démonával
folytatott. A legmulatságosabb archetípus, a legmúlatságosabb volt: a betegség metaforájától reszkető Nagybeteg, akinek szellemét és lelkét a test töltötte ki, s aki számára csak diagnózisok léteztek: az egész Világ-Egyetem egyetlen hatalmas
Vizeletvizsgáló Csíkká absztrahálódott. Megfigyeltem a corpusom, a 26 év edzéssel,
autógumivá szilárdított húsom dísztelen leépülését. Nem lepődtem meg, nem remegtem, örültem, hogy ízlettem az enyészetnek, ahogy nekem is ízlik a tiramisu.

Az a Harcos kezdett érdekelni, aki kiejtette a ketrecből a tárgyakat, akinek önkéntelenül összezárultak az ujjai a vérnyomás mérésekor és lehanyatlott a keze a teáskulacs súlyától, aki üregeket talált izomkötegei helyén, és csuklóján mérte rohamos
leépülését…

Megfájdult a hátam,
Felálltam, jött a szédülés,
Megkapaszkodtam két kézzel a rácsban.
A hullám kétszer rántotta előre-hátra a fejemet.
Megvakultam, de a lábam nem gyöngült.
Mikor magamhoz tértem, nem tudtam,
hol vagyok −
Rémületesen nézett ki a ketrec és a rideg pince.
(Agyhal 19. nap)

― A Művész − vagy a művész − képes volt ilyen mostoha körülmények között a Művészettel − vagy a művészettel − foglalkozni?
― Megkérdőjeleződött bennem százszor a művészet is, a feladata is, és az is, hogy
ki a művész. Én a nyolcvanas évek közepétől, tehát akkortól, amikor szerzője, szerkesztője lettem az Új Symposion című folyóiratnak, az alternatív művészet területén alkotok egy olyan tartományban, ahol Duchamp szerint nem uralkodik az idő és
a tér. Ez azt jelenti, hogy minden görcsölés nélkül elfogadok olyan kihívásokat, amelyek végső célja és terméke nem mű-alkotás. Kik vagyunk? Honnét jöttünk? Merre
tartunk? − Gauguin kétségbeesett kérdéseire, melyeket a Paradicsomnak képzelt, de
Purgatóriumnak bizonyuló Tahitin festett vászonra, ma már nem lehet adekvát feleletet adni. A művész, az antiművész és a nem-művész, noha igényt tart a Művészet
tabernákulumára, már csak újabb kérdéseket tud felvetni, mert már csak kérdések
maradtak. Ezért én, Szent Művésznek tartom magam, már csak banalitásokat tudok
a világban-létről kinyilvánítani.
Vajon, melyik út vezet a mértékletességhez?
És a mértéktelenséghez?
Azt tudjuk, hogy mindkettőn át vezet út
a másikhoz,
de önmagukhoz − melyik?
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Elvesztettem a súlyom közel húsz százalékát A hipertevékeny aktivitás, a pszichomotorikus depresszió, az agresszív életerő szakaszai: a félelem és a fájdalom stációi
rendkívül tanulságosak voltak. Az erő után megismertem a gyöngeséget. Aranyszájú
Darth Vaderként mondhatom: a gyámoltalanság velünk van!
― Az Aszkéta − a Mágus − figyelmét mi köti le?
― A gondolatok, a tudás és a tudatalatti áramlatai lényegtelenek. El kell engedni
őket, suhanjanak a semmibe. Ha ez sikerül, vakon nézhetsz magad elé, és mindent
láthatsz. Ezt tanácsolják a hit szent könyvei, Jézus, Buddha, Krisna, Mohamed tanításai. Én rendületlen ateistaként léptem a ketrecbe és megrendült ateistaként léptem
ki belőle. Nem vágytam elmélyülésre vagy megvilágosodásra, örök életre vagy szellemtestre. Csak arra, hogy szembenézzek önmagammal és a méltóságteljesen közeledő halállal. Következetesen megtettem mindent, hogy ne legyenek látomásaim,
misztikus élményeim. Ezért nekem a kicsi dolgok mutatkoztak meg.
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Egy elárvult szúnyog billeg fölöttem a
mennyezeten −
a haláltusáját vívja.
Fekszem, hanyatt a padozaton, pihenek −
az élettusámat vívom.
Már egy lábon inog − késő ősz van, idő a
végre −,
majd lezuhan.
Egyenesen a mellemre.
Fölegyenesedek, keresem.
De eltűnt.
(Szúnyog, 32. nap)
Sokan kérdezik tőlem: mi történt veled? Fürkészve néznek, végigsuhan titokban a tekintetük rajtam: vajon megőrültem, elsorvadtam…? Nem, nem. Azt kérdezik: mit
láttam, mit hallottam. Én meg azt válaszolom, hogy láttam egy szúnyogot, és hallottam a vakolat pergését. Nagy dolog. A kicsi dolgok − nagy dolgok. A kicsi dolgok
a nagy dolgok.
― Mi történt veled?
― Nem változtam meg, leírhatatlan ez. Semmi. De ti szörnyen megváltoztatok − állandóan kérdeztek, pedig a válaszokra nem vagytok kíváncsiak.
(Élet és Irodalom, 1996. január 26., XI. évf. 4. szám.)

12 ÁTMÁSOLT REGÉNY
Miroslav Mandić tárlata
Miroslav Mandić szerb festő, filozófus, költő, szerzetes, koldus és csavargó 1991ben elhatározta, hogy tíz évig gyalogolni fog Európában. Minden nap húsz kilométert, azaz huszonhatezer lépést. A vándorlás rózsája címet viselő performansz
Londonból indult William Blake sírjától, 1991. november 9-én. Az első lépés hét
percig tartott. „Ez a lépés híd, amely a harmadik évezredbe vezet” − mondta akkor.
Aztán kitört a balkáni háború. Mandić folytatta vándorútját. Prágában, Jan Palach áldozati helyszínén bocsánatot kért mindenkitől a Jugoszláviában folyó őrület miatt.
’92 tavaszán Athénban tartózkodott, amikor meghalt az édesanyja. Katonaszökevényként nem mehetett haza a temetésére. Emlékére előedzések nélkül maratont futott a régi olimpiai stadionban. Alithia tanatosz den iparhi/A halál valójában nem
létezik.
Miroslav Mandić végtelen történetei közül kettő most Budapestre érkezett. Április
5-től a Ferencváros szívében működő Black Black Galériában 12 képzőművészeti alkotássá átlényegült regény-képe látható.
Mandić tizenkét-szerb író: Crnjanski, Petrović, Tišma, Danojlić, Kiš Vrkljanov,
Ćosić, Mihailović, Dragojević, Basara, Despotov és Albahari egy-egy művét kézírással egymás alá másolta: az írásból sűrített képi információ lett, s a fizikai olvashatóság átadta helyét a képi teljességnek. (Lásd még Esterházy Péter és az Iskola a
határon)
A középkori katakombák hangulatát idéző térben összegyűlt kis létszámú közönség
a megnyitó második felében nagy hatású performansz részese lehetett: a − legalábbis
részben − szabadkai illetőségű Opál Színház társulata szerbül, magyarul és „futásul” tolmácsolta Mandić heroikus vállalkozása − a maratoni − közben lejegyzett,
halott édesanyjához, Kajához szóló üzenetét.
Black-Black Galéria, Budapest, IX., Balázs Béla út 20.
Nyitva május 3-ig, szombatonként 10-től 18-ig.
(Magyar Narancs, 1997. április 17.)
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MM−EMLÉKTÖREDÉK
Ezerkilencszázhetven szeptember harmadikán kora reggel, miután édesanyád zsebkendőt tett a zsebedbe, majd elköszöntél kedvesedtől, és kézfelemeléssel üdvözölted a szembejövő kéményseprőket, dolgozni indultál a Pestvidéki Gépgyár Hajtómű
üzemébe, új 350 köbcentis Jawa motoroddal.
A hátsó ülésén munkatársad Kárpáti Péter ült, aki akkor még nem sejtette, hogy
aznap reggel utoljára csókolja meg egyhónapos kisfiát.
Augusztus huszadika körül tértél vissza a Balatonról, ahol fél éven át tartó kimerítő
edzés után harmadik helyezést értél el az országos vitorlázó-bajnokságon, társaddal, s egyben gyári főnököddel Telegdy Istvánnal.

Talán a sport megzabolázta volna szétforgácsolódó energiádat.
A vitorlázás a szabadság, a természet, a veszély sportja, amely önfegyelmet, koncentrálóképességet, precízséget igényel és jó ritmusérzéket.
Még inkább szerettük volna, hogy zenész legyél.
De Te, haláloddal
elslisszoltál a nagy döntések elől: hogy sportolóvá válj vagy művésszé,
polgárrá vagy anarchistává,
szeretővé vagy szerelmes társsá,
elslisszoltál a küzdelem, a fájdalom, a temérdek kín elől, amellyel felnőtté váltunk,

De ezen a reggelen nem a vitorlára gondoltál.

elslisszoltál a szenvedések elől, amelyet az apák, anyák, testvérek, gyerekek, barátok halála okoz,

A zene lüktetett lelkedben, a sportra elcserélt, kínzón hiányzó, régi kedves.

elslisszoltál az alkotás kitartó csöndje elől,

Az volt a terved, hogy munkaidő után meghallgatásra mész Budapestre, hogy folytathasd tanulmányaid.

elslisszoltál a győzelmet megelőző hosszú távú küzdelem elől,

Dalaidat rögzítő kottáidat szokatlan gondossággal válogattad össze, és helyezted táskádba.
De a halál − az Edgar Allan Poe által megírt mohó, szomjas vággyal teli, mániákus
cselező − a másodperc töredéke alatt lesújtott rád.
Egy csattanás: a halál ajtói kinyíltak.
Egy csattanás: a halál ajtói becsukódtak.
Hirtelenül és brutálisan csapódtál ki az élet kerékvágásából.
A tünékenység áthatolhatatlan leple jótékonyan betakart.
Alig két hónapja lettél huszonkét éves.
Ahogy az ujjak között égő fáklya fájdalmas nyomot hagy a tenyéren, úgy égeti lelkünket azóta is a hiányod szülte sok kérdőjel.

elslisszoltál az élet elől, ránk hagyva az öregséget,
és elslisszoltál a halál elől, amikor visszarezonáltál a felsejlés pillanatába.
Mi pedig szedegetjük, csipegetjük, fejtegetjük zsenimorzsáid legapróbb szemcséit,
visszabújunk érted a fiatalság lelkébe, a Te „idődbe”, amely a mienk is volt, s amely
már csak velünk suhan a végleges cél felé.
Új és újabb nemzedékekkel karöltve szőjük tovább a nagy „álmot” rólad és magunkról − s Te rajtunk keresztül formálódsz most újra újjá, a mi pszichénk, agyunk,
érzelmünk, tehetségünk rakja össze darabokra hullott tested, lelked és szellemed −
talán az örökkévalóságnak...
(Az emlék-töredék megjelent a „Hírmondód a szél” − Mózes Mihály emlékkönyvben,
2004. szeptember 4-én.)

Mi történt? Hogyan? Miért?
Ki voltál?
Ki voltál hát?
Próbálunk emlékezni Rád, a hangodra, a tekintetedre, a mozgásodra.
Fel-felvillansz futás, jógázás, magasugrás, focizás, vitorlázás, gitározás közben.
Mély barna szemek, szomorúság. Igen, sokszor volt komoly, szomorú az arcod.
Vajon miért?
Füzetről-füzetre bogozzuk szálkás betűidet, ujjaink között fényképek sora pereg.
Micsoda adottságokat kaptál Istentől!
Lehettél volna hosszútávfutó, magasugró, futballista vagy vitorlázó bajnok.
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SZABADÍTÓ SZÉPSÉG
VI. Börzsöny Barokk Napok régizenei fesztivál

Örülj, örvendezz Szent Szűz
Alle alleluja
Mennyországi fényes tűz
Alle alleluja

A két világ − a látható és a láthatatlan, a földi világ és a Mennyek Országa között közvetlen kapcsolat nem lehetséges.

A nyitókoncertet követő napokban Berkenye, Nagymaros, Kismaros és Vác templomterei fogadták a Börzsöny Barokk Napok koncertjeit.

Vagy mégis?

A berkenyei katolikus templom korhűen restaurált falai között immár hagyományosan a Sebastian Consort adott reneszánsz hangversenyt, Nagymaros középkori eredetű templomában a „Barokk a jelen tükrében” koncerten a régizenéhez újszerű
előadásmóddal közelítő zenei csemegéket élvezhettük, Kismaroson, a ciszterci nővérek apátsági templomában Ábrahám Márta hegedűművésznő adott önálló estet,
műsora középpontjában Johann Sebastian Bach két hegedűversenyével.

A vallásos lélek számára a külvilág egy belső, lényegesebb és valóságosabb világ tükörképe, amelyet mindnyájan magunkban hordozunk. Jelek és szimbólumok, művészetek és egy teljes értékű nyelv segítségével, különös jelentést hordozó gesztusok
és szentségek közvetítésével − amelyek értelmet kapnak a kegyelem által − elérheti
a lélek ezt a belső világot.
A VI. Börzsöny Barokk Napok − Régizene fesztivál a művészet lélekszabadító szépségével ebben ez évben is ezen az úton terelget bennünket.
A kiváló hangszeres és énekes zenészek; a templom, mint szakrális tér helyszínül választása; a tridenti rítusú szentmise programba emelése; a vallásos népénekek és gregoriánok egy térben való megszólaltatása; a szláv ortodox kórushangzás; Johann
Sebastian Bach örökérvényű műkincsei; a méltatlanul elfelejtett reneszánsz kismesterek felfedező-tiszteletadó koncertje; a „Barokk a jelen tükrében” hangverseny, kortárs magyar zeneszerzők műveinek bemutatói és az ikon-festészet rejtelmeibe
hívogató tárlat − a teljes fesztiváltartalom Isten dicséretének szolgálatában állt, hogy
szellemi növekedést, lelkünk kitágulását és elmélyülését idézze elő.
Augusztus 24-én, a szokolyai református templom kiváló akusztikájú terében Gyurcsik Mihály, Szokolya polgármestere üdvözölte a fesztivál nyitóhangversenyére érkező hallgatóságot, és megköszönte a településünkön élő Lachegyi Imre, a Consort
Zenei Alapítvány vezetője, a fesztivál szervezője áldozatvállaló munkáját.
Majd kezdetét vette a „színjáték”. Ezt a fogalmat kell használnom, mert a Villő &
Voces Aequales együttes „Egészen szép vagy Mária” című előadásának szereplői a
templom teljes terét használták, beleértve az egymással szemben található szószékeket, karzatokat, bejárati ajtókat.
A női és férfihangok hol jobbról, hol balról, hol lentről, hol fentről érkeztek felénk.
A magyar nyelvű egyházi népénekek, énekelt imádságok, gregorián énekek, a szardíniai népi többszólamú dalok és Guillaume Dufay motettái mind-mind Szűz Mária
dicséretét zengték a reformáció előtti időből egy reformáció utáni térben − megrendítő erővel.

A záróhangversenyre Vácott, a Fehérek Templomában került sor.
A Szent Efrém Bizánci Férfikar a szláv ortodox és görög katolikus kórusirodalom remekeit adta elő. Pompás színes öltözékükön arany, ezüst, selyem csillogott, gyertyák gyúltak, csengettyűk, finom ütőhangszerek szóltak − és a hangok (micsoda
hangok!) az egekbe repítettek bennünket!
A Fesztivál koncertjeit és helyszíneit M. Győrffy Anikó gödi ikonfestő művész
mozgó kiállítása kötötte össze. Az öt, hitelesen installált ikon magyar szenteket, Margitot, Istvánt, Lászlót és Erzsébetet, illetve Szűz Máriát és Jézust ábrázolta. Nem
evilági testi mivoltukban, hanem a másik világban való létezésüket felcsillantva.
Mondhatjuk, hogy az ikon háromdimenziós, hiszen a síkfestészet világából továbbvezet bennünket a természetfölötti valóságba.
Óhatatlanul eszembe jut a nagy ikonfestő Andrej Rubljov és a róla készített Andrej
Tarkovszkíj film − a spirituális képek születésének története. „A művészet ünnep,
olyan szünnap, amely egyesíti, összegyűjti az embereket. Az ünnep idejétől egyszerű az átmenet a művészethez, és onnan a személlyé váláshoz, a megélt élethez.”
Mindenki magvető, aki elkötelezi magát a hitben, és minden szó, zene, művészi alkotás: vetőmag. Remélem, mi valamennyien táptalaja lettünk a Börzsöny Barokk
Napok magvetői által elszórt vetőmagoknak.
Köszönjük nekik.
(VI. Börzsöny Barokk Napok régizenei fesztivál, 2009. augusztus 24−28.; Megjelent
a Szokolyai Híradóban.)

Tengernek csillaga
Isten édesanyja
Üdvözlégy mindig szent Szűz
Menny boldog kapuja
„Jézus Krisztus maga a Világosság, a Nap, aki fölkelt a történelem minden sötétsége
fölé, de hogy Őt megtaláljuk, szükségünk van a közeli fényekre, olyan emberekre,
akik az Ő fényéből világítanak, és elirányítanak földi utazásunk közben. Ki lehetne
inkább a remény csillaga, mint Mária − ő, aki igenjével ajtót nyitott Isten számára a
mi világunkba.”
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BACH & SAXON

A MŰVÉSZET ÜNNEP

polifonikus − polidimenzionális

Tudósítás a VIII. Börzsöny Barokk Napokról

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma este áttörjük a művészetek műfaji és időbeni határait, mert nemcsak zenei élményben lesz részük, hanem képzőművészetiben is.
Most önök helyett fölteszem a kérdést, vajon mi az összefüggés J. S. BACH polifonikus harmóniájának zenei tökéletessége és SAXON Szász János polidimenzionális festészeti világa között?
Georg Venzky, Bach kortársa így ír: „Isten harmonikus lény. Minden összhang az Ő
bölcs rendjéből és szervezéséből fakad. Ahol nincs összhang, ott nincs rend, nincs
szépség és nincs tökély sem, hiszen a szépség és tökély lényege az összhang a sokféleségben.”
Georg Venzky nem ismerhette Saxon művészetét, de minden sora rá is vonatkozik,
hiszen Saxon Poliuniverzuma, vagyis képi világa is egység a sokféleségben, a sokféleség egysége. Saxon munkásságában az Univerzum harmóniája, az absztrakt-geometrikus formákat felépítő, összetartó struktúrák esztétikai tökéletességében lelhető
fel, mérhetetlen precizitással kivitelezve. Ahogy az itt kiállított képeken láthatjuk. Az
alkotó elmondása szerint az aranysárga szín a fehér viszonylatában nagyobb kontraszttal adja vissza a lét és a nemlét, a valami és a semmi érzetét, mint a megszokott
fekete-fehér.
Saxon Szász Jánosra gyerekkorától elementáris hatással volt J. S. Bach zenéje, bár
ő maga sohasem zenélt, Bach mégis művészi, szellemi példaképe is egyben.
Hogyan lehetséges ez?
Úgy − amit már Bach zenéjében évszázadokon át megtapasztalhattunk −, hogy az
igazi művészet a teremtett világ tökéletes harmóniájának tiszta forrására lel, abból
merít nap mint nap, és inni ad a rászorulóknak, mert az igazi művésznek ez a hivatása, Saxon szavaival élve „elhívatása”.
Köszönöm figyelmüket!
(Elhangzott a váci Bartók Béla Zeneiskolában, a Johann Sebastian Bach 325. születésnapja alkalmából rendezett ünnepi hangverseny koncert- és kiállításmegnyitón,
2010. március 18-án, csütörtökön 18 órakor.)

„A művészet ünnep, olyan „szünnap”,
amely egyesíti, összegyűjti az embereket.
Az ünnep idejétől egyszerű az átmenet a művészethez,
és onnan a személlyé váláshoz, a megélt élethez.”
(Tarkovszkíj: Andrej Rubljov)
Blocflöte, cselló, hegedű, csembaló, barokk bőgő, koboz, tekerőlant, viola da gamba,
orgona és ének, ének, ének, ének…
Öt napon át hét helyszínen, hat teltházas koncerten vettem részt a Dunakanyar és a
Börzsöny apró falvaiban: Szokolyán, Berkenyén, Nógrádon, Kismaroson, Magyarkúton és Verőcén az immár nyolcadik alkalommal megrendezett Börzsöny Barokk
Napok régizenei fesztivál keretében.
Jeles hangszeres és énekes zenészek a zeneirodalom gyöngyszemeit adták elő a református és katolikus templomok szakrális tereiben. A művészet lélekemelő atmoszférája feledtette velünk a tomboló augusztusi hőség fizikai megpróbáltatásait.
Augusztus 23-án, a Szokolyai Református templom kiváló akusztikájú termében, a
házigazda Lachegyi Imre, a Consort Zenei Alapítvány vezetője, a fesztivál szervezője köszöntette a Dunakanyarból és a messzibb országrészekből idelátogató hallgatóságot. A nyitó hangversenyen hét énekessel (Szakács Ildikó, Murányi Márta,
Nagy Bernadett, Galbács Gabriella, Mikecz Kornél, Philipp György, Varga Donát),
valamint négy hangszeressel − akik Lachegyi Imre mellett ezúttal a művész gyermekei voltak − színpadra lépő Sebastian Consort műsora az angol zene évszázadain
vonult végig, s kötött ki két kortárs zenei kompozícióinál. Thomas Weelkes, Robert
Lucas de Pearsall, Ludwig Senfl, Henry Purcell, Thomas Morley 16. századi angol
zeneszerzők madrigáljai, a megzenésített rövid szerelmes versek 3, 4, 5, 6 szólamban csendültek fel, telve humorral, érzékenységgel és érzékiséggel.
Az előadók a szólóéneklésben és együttes éneklésben egyaránt rendkívül magas
színvonalat ütöttek meg. Karvezetőjük, Philipp György, finom testi és lelki mozdulatokkal irányította a kibontakozó előadást, miközben ő maga is énekes és ütőhangszeres résztvevő volt. Mi több a közönséget is bevonta az egyik vers természeti
hátterének illusztrálására. Ritmusos lábdobogással és ujj csettingetéssel megpróbáltuk előcsalogatni az esőt, a mennydörgést, a vihart, amelyekre a természet oly régóta
szomjazik…
A szünet után Lachegyi Imre és gyermekei, Anna, Róza és Máté Magyarországon kevéssé ismert korabarokk angol szerzők, Jenkins és Gibbons darabjait játszották el, furulyán, csellón, hegedűn és orgonán. A részben szokolyai hallgatóság „lakálpatrióta”
örömmel fogadta a szemünk előtt felcseperedő fiatalok zenei tehetségének egyre teljesebben kibontakozó ismételt megnyilvánulását.
A nyitókoncertet követő napokban Berkenye, Nógrád, Kismaros, Magyarkút, Verőce és Vác templomterei és a csillagos égbolt fogadták a Börzsöny Barokk Napok
koncertjeire érkező szépszámú érdeklődőket.
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A Berkenyei Római Katolikus templom gyönyörűen restaurált falai között Lachegyi
Imre (blockflöte), Papp Dániel (hegedű) és Oláh Ainó (csembaló) három magasan
képzett, a régizenével aktívan foglalkozó zenész, Francesco Turini, Dario Castello,
Georg Philipp Telemann és Johann Sebastian Bach műveiből válogatva korabarokk
és barokk triószonátákat játszott nagyfokú zenei érzékenységgel és virtuozitással.
Itt jegyezném meg, hogy Berkenyén nemcsak zenei, hanem esztétikai élményben is
részünk volt, ugyanis minden ház előtt gyönyörűen gondozott virágoskert látható.
Mint megtudtam, ez a falu polgármesterének érdeme, aki minden egyes háznak virágmagokat és palántákat ajándékozott, arra kérve a lakókat, hogy ültessék el azokat. Ha erre valamelyikük nem volt hajlandó, a polgármester saját kezűleg cselekedett − s a falu immár nemcsak világok világa, hanem virágok virága is lett!
Nógrád 18. századi, barokk stílusú Római Katolikus templomában az Európa-szerte
elismert Voces Æquales énekegyüttes lépett fel, akik 2009-ben, itt nálunk Szokolyán, a református templomban adtak felejthetetlen szépségű hangversenyt a Villő
Énekegyüttessel közösen. Az idei fesztiválon Dante korához kacsolódó olasz szövegű vallásos népénekeket, úgynevezett laudákat szólaltattak meg. A szakrális környezet, a tiszta szólóhangok és a többszólamú együtténeklés aktív csendjében,
mintha megállt volna az idő...
Kismaroson, a Ciszterci apátsági templomban immár sokadszorra lehettünk élvezői
Ábrahám Márta hegedűművésznő briliáns előadásának! Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach és Arcangelo Corelli darabjai hangzottak el. A nagy melegben
folyamatosan lehangolódó csembaló sok korrekciós feladatot adott az orgona-, és a
régi billentyűs hangszerek Európa-hírű virtuózának Spányi Miklónak, a trió második tagjának. A „basso continut”, barokk csellót/nagybőgőt Schweigert György szólaltatta meg − e különös hangszer időnként önállósodott, kilógott a hármas egységből, máskor viszont határozottan színesítette azt.
A komolyzenei koncertsorozat „üdítőjeként” ugyanaznap este Magyarkút természeti
környezetében sok-sok kisgyermekkel és felnőttel fáklyafényes nyári esten hűsölhettünk. Nyitott szívvel és nyitott füllel fogadtuk el Buda Ádám énekesmondó meghívását: „Néktök emléközöm, ha meghallgatjátok”. A szervezők szándéka szerint
méltó, hogy a barokk fesztiválon ne csak Nyugat-Európa barokk-kori zenekultúrája,
hanem az ebben a korszakban magyar földön keletkezett zene is bemutatást nyerjen.
Buda Ádám műsora alatt valóságos időutazáson vettünk részt a történelmünkben kalandozó régi balladák, históriás énekek, népdalok és megzenésített versek által.

László, Kocsis Csaba, Lachegyi Imre, Lachegyi Róza, Lachegyi Anna és Bednarik
Anasztázia voltak.
Ugyanezen nap esti óráiban a Dunakanyar egyik legszebb és leghíresebb településén, Verőcén a Katolikus templomban került sor a Börzsöny Barokk Napok záró
hangversenyére. A Sonora Hungarica Consort: Lachegyi Imre (blockflöte), Szászvárosi Sándor (viola da gamba) és Dinyés Soma (pozitív-orgona) Itália és Spanyolország korabarokk és barokk zeneszerzői, Francesco Rognoni da Tæggio, Bartolomé
de Selma y Salaverde, Dario Castello, Giovanni Battista Fontana és Antonio Vivaldi
műveiből adott gazdag válogatást.
Blocflöte, cselló, hegedű, csembaló, barokk bőgő, koboz, tekerőlant, viola da gamba,
orgona és ének, ének, ének, ének…
A fesztivál alatt emlékeim közül újra és újra felbukkant Alain Corneau. Minden áldott reggel/Tous les matins du monde című filmje, amely a két legjelentősebb francia barokk zeneszerző Sainte-Colombe és Marin Marais életébe ágyazottan mindvégig a zenéről a cselló barokk őséről, a viola da gambáról szól. A film forgatókönyvírója, Pascal Quignard gondolatai tudósításom végére kívánkoznak:
„A képzelet világa kilövelli petárdáit a valóságos létbe − idővel a két világ elvegyül,
fokozatosan eggyé lesz, kiárad. A művészet oly természetfeletti. A túlélés oly természetfeletti. Tárgyias világunkban hallucinációktól övezve élünk, melyek alig-alig
elégítik ki lelkünk hiányait. Mindannyian bizonytalanok és összhang nélküliek vagyunk. Mindent túl korán kezdünk el. Mindannyian úgy halunk meg, hogy még nem
értünk meg teljesen.”
Mit lehet ehhez még hozzátenni? A művészet oly természetfeletti, a zene pedig minden határt, minden korlátot legyőz. A magam és több ezer hallgató nevében is bízván mondhatom, örülök, hogy ismét részese lehettem e felemelő eseménysorozatnak.
(VIII. Börzsöny Barokk Napok, 2011. augusztus 23 − 27.; Megjelent a Szokolyai
Híradóban.)

Szombaton Vác Piarista templomában, a Börzsöny Barokk Napok programjában
immár hagyományosan helyet kapó tridenti rítusú barokk szentmise volt. Úgy tudjuk, hogy a két világ − a látható és a láthatatlan, a földi és a mennybéli között nem
lehetséges közvetlen kapcsolat. Mégis, ezen a latin nyelven, kötött rendben folyó, érthetetlen, de mélyen befogadó szertartásfolyamban, a jelek és szimbólumok, a határozott jelentést hordozó gesztusok és szentségek közvetítésével egyre közelebb
kerülhettünk a hit lényegéhez…
A szertartás zenei anyaga ezúttal nem barokk, hanem egy nagy reneszánsz szerző,
William Byrd ötszólamú miséjén alapult. Ehhez járult az adott napra eső liturgikus
ünnep, Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítójára való emlékezés gregorián
énekei, amelyek kiegészültek barokk motettákkal és hangszeres darabokkal.
A zene a karzatról szállt alá és természetfeletti érzékenységgel töltötte be a templomteret, az előadók: Werner Ágnes, Nándori Judit, Kruppa Bálint, Gesztesi-Tóth
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ŐSI MESTERSÉGEK
Vesszőfonás
A korai kőkorszakból származó sziklarajzok a növényeket gyűjtő asszonyt fonott
kosárral ábrázolják. A kutatók a kelet-afrikai barlangokban is találtak olyan égetett
cseréptöredéket, amelynek lenyomatai fonásmintát mutatnak. A tároló és szállító kosarakra már a zsákmányoló időszakban is szükség volt.
A termelőgazdálkodás idején a kosárfélék és a fonott technikával készült eszközök
iránt a kereslet tovább növekedett. A durvább munkájú, hámozatlan vesszőt használó
kaskötést a folyók, vizes területek és erdők közelében élő, falusi lakosság házimunkaként végezte. Kaskötéssel készült a sövénykerítés, a kaputábla, a szekéroldal, a gabonás és kukoricás kas. Nagyobb szakértelmet igényelt a kerekded alakú kéménykürtő, a tyúkborító, a fás kas, az oroló, a halkas, a tapogató, a méhkas, a szakajtókosár
megfonása. Vékonyabb, hámozott, gyakran hasított vesszőből készültek, a különféle nagyságú és rendeltetésű kézi kosarak és fonott bútorok.
Az önálló gazdálkodás visszaszorulása óta a használati tárgyak legnagyobb részét
kisiparosok és gyárak, tömegáruként állítják elő. Napjainkban az ősi eszközkészítés,
szinte kizárólagos művelői a cigányok. A kosárkötés, a teknővájás utódaként másodlagosan megjelenő cigány mesterség.
A századforduló után a teknővájásból egyre kevésbé lehetett megélni, mert a szokásos piacra termelést felváltó falujáró cserélgetés kevés, rendszertelen és bizonytalan
jövedelmet hozott. Ki kellett egészíteni, lehetőleg fához kötődő tevékenységgel. Így
lépett a teknővájás helyébe a cigányok által ma is szívesen végzett kosárfonás. A
helyi viszonyok kitűnően megfeleltek, hiszen fűzfavesszőhöz könnyen hozzájuthattak a mocsaras fás területen. Hogy hogyan? Arról Galyas János, vilmányi kosárfonótól kaphatunk hiteles képet:
Galyas János ― Itt van tőlünk nem messze a Hernád. A parti füzesben a szép egyenes vesszőket leszedjük, vékonyakat és vastagokat egyaránt. Az öregektől tanultuk
meg, melyik mire jó. Ha télen megyünk, legelébb tüzet rakunk, oszt megmelegítjük
a kezünket, aztán kezdjünk csak gyűjteni. Kötélbe szedjük, fölkötjük a vállunkra, és
ha elég nehéz, hazatérünk. Ha nagy a hó, felváltva nyomjuk az utat előre. Otthon
aztán a kötegeket megfőzzük, hogy könnyebben lejöjjön a héjuk. A tavaszi és nyári
vesszőket nem kell főzni. A meghántolt fehér szálakat szárítjuk, és attól függően melyik mire használható, kiválogatjuk és csomóba kötjük. Ezt követően jön az áztatás,
hasogatás, festés. Itt vannak a szerszámaim, egy éles kés, kalapács, a szurkáló, a
hántó, a hasító és a fülező. A magyarok kutyafát használnak a kosárkötéshez. Mi
csak az ölünkbe vesszük, és a lábunkkal rögzítjük. Másfél óra alatt megvan egy kerek
kosár. Legelsőbben a fenekét készítem el. Veszek három szál hosszú karót. A közepén behasítom, a másik hármat beledugom. Ötven centis vékony vesszőből dupla
rózsát csinálok. Ha elfogy a vessző, hozzáteszek másik kettőt, úgy ahogy az asszonyok valamikor szőttek. Karónak beszurkálok körbe huszonnégy szálat. Leszegésre
behajtom, és a rámán felül összekötöm.
Elkészült a kosár feneke. János bácsi nekem adja ajándékba. Olyan, mint az ezer
ágról sütő napocska.
(Romano Nyevipe / Cigány Újság, 1987. november 3.)
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szalagot kötöttek, figyelték, méregették egymást. A vasárnapok kezdték kiemelni
őket műveletlenségükből. Amelyik népnek nincsenek ünnepei, az van a legmélyebben.

Az elhanyagolt cigánysorok széljárta viskói, a fiatal rokkantnyugdíjasok, a szüntelenül szoptató anyák, börtönviselt férfiak, fogatlan mámik, kócos, ragacsos arcú gyerekek között mindig elgondolkozom. Mi lesz velük? A társadalom adta szép remények mellettük elsuhannak. Ők nem tudják teljesíteni a legegyszerűbb elvárásokat
sem. Bénultan süppednek a nyomorba. Ki rázza fel őket, ki emeli tekintetüket a fény
felé, bíztatja indulásra?

A kápolna egyben kultúrház is volt. Belső falait szent képek helyett elfoglalták az
ábécés iskolatáblák. Az egyiken a nyomtatott kis betűk, a másikon az írottak, a harmadikon a nagybetűk. Néhány év leforgása alatt megszületett a könyvtár is. Kérő soraimmal bemerészkedtem nyolc-tíz könyvkiadóhoz, ahonnan százszámra küldték a
vadonatúj mesekönyveket, regényeket. A könyv a cigányok kezében fogyó anyagnak bizonyult. Sokszor csak a felét hozták vissza a János vitéznek, vagy a Hamupipőkének…, de még így is megérte, mert olvastak.

…ÉS A HODÁSZI NÉPNEK LETTEK ÜNNEPEI

Egyetlen ilyen embert ismerek Sója Miklós főtisztelendő atya személyében, aki fél
évszázadon át élt a cigányok között. Tanította, nevelte, óvta őket, hitet öntött beléjük.
Hívei csengő, tiszta hangjától zengett a városmajori templom, a november 8-án tartott aranymiséjén.
Sója Miklós ― 1941-ben kerültem Hodászra, a Szabolcs-Szatmár megyei faluba,
mint görögkatolikus lelkész. Sok cigány élt ott. Nagy érdeklődéssel mentem közéjük.
A falu végén elképesztő látvány fogadott.
Tömérdek tákolt, düledező kalyiba, földbe ásott kunyhó tömve emberekkel, ruha jóformán csak néhányon látható, sehol egy kút, egy WC. Ez a terület volt egyben a falu
dögtere is.
A fertőző betegségek veszélye miatt a nép Kolerásnak nevezte. Úgy éreztem, Dante
poklát járom. Mindeddig sem a falu népe nem ismerte föl a cigányokban az emberi
méltóságot, sem a cigányok önmagukban. Ott a pokol mélyén elhatároztam, nem az
Istenhez vezetem őket, hanem emberi méltóságuk felismerésével először az emberi
társadalomba.
A telep lejtős déli részén az összegyűlt pocsolyában gyerekek lubickoltak. A zsebemben talált limlommal kicsalogattam őket. Nem is voltak meztelenek. A víz nyálkája zöldes egyenkosztümbe öltöztette őket. Összebarátkoztunk. Lassan odamerészkedtek az asszonyok és a férfiak is. Hazafelé nagy ricsajjal kísértek a telep széléig.
Megígértem, másnap ismét eljövök. Az egyik férfi erre így szólt:
― Ugyan, ne tessék már magát annyira fárasztani, hiszen most itt a telepen nincs se
halott, se keresztelni való pulya.
― Hát én mégiscsak eljövök − válaszoltam, mert nem csak beszélni még-, vagy már
nem tudókhoz akarok szólni, lejárni a telepre, hanem a beszélni tudókhoz is.
Attól kezdve majd’ mindennap találkoztam Koleráson az árokpart-katedrám mögé
kuporodó, választott népemmel. Néhány év múlva tető alá kerültünk. Megvettünk a
telep mezsgyéjén egy házas telket. A vályogépületet kápolnává alakítottuk. Így jött
létre a dögtér szerény bazilikája, a világ első cigány temploma.

Emlékezetes esemény volt, amikor a lányok egy mise végén egyenruhát kaptak. Sújtásos sötétkék mellényt, halványkék hosszú ruhát és kék színű sapkát. Az egyenruhás lánygárdával felékesült nem csak a cigánytelep, de a község is. Hát még a
Máriapócsi zarándokcsoport, a vasárnapi misék vagy a temetések tömege.
Nagy lépés és világelsőség volt, amikor bevontuk a cigány nyelvet az istentiszteletbe. Bibliai részleteket, liturgikus és népi énekeket fordítottunk le. Az első cigányul
tartott misén az emberek könnyeikkel küszködve belesültek az éneklésbe. Mint később elmondták, azért, mert eszükbe jutott, hogy az ő nyelvüket eddig magyarok és
cigányok egyaránt az ocsmány beszéd, a káromkodás nyelvének tartották, s lám,
még misézni is lehet rajta. Ebben különösen kiérezték az ő megbecsülésüket, felemelkedésüket.
A keleti szertartás, mint amilyen a görög katolikus is, különösen illik a keletről származó cigány népnek. Amikor a gitár is bekerült a kápolnába, az éneklésben művészi fokot értek el. Beleénekelték a misébe szívük-lelkük minden rezdülését. Mélyen
vallásosak. Vallástalan cigány nincs Európában, de még a világon sem. A szíve mélyén mind hívő. S a gyerekek…, egytől egyig ministrálni akartak. Ha valamelyikük
nem került sorra, az anyák jöttek hozzám veszekedni.
A cigányokkal való foglalkozásom kezdetben megbotránkoztatott papot, hívőt és hivatalnokot egyaránt. Nagy ellentét volt a magyar és a cigány híveim között is. Az
egyik májuson a magyar kántornak iskolába kellett járnia. Helyettesítésre felhoztam
a telepről tizenkét cigányfiatalt, akik kívülről tudták a májusi ájtatosságot. Két-három
alkalommal szerepeltek a magyarok templomában, gyönyörű, tiszta hangjuk egészen megható volt, amikor az asszonyok egy csoportja megállított a templomajtóban.
― Tessék ide figyelni, ha magyar kántorunk nincs, akkor mi lemondunk a májusi ájtatosságról, csak nekünk ne énekeljenek cigányok. Nagyon lassan oldódott a magyarok ellenszenve. Egy-egy elsőáldozási nap már magyar tömegeket vonzott, sőt
kényszerített a telepre, mert egyre több cigánygyereknek volt magyar keresztanyja
és keresztapja, akiket illett meghívni. Az új püspök atya sem folytatta elődje közömbös magatartását. Sokszor és szívesen jött a hodászi cigányok kápolnájába. Vendégeket is hozott Rómából, Oxfordból, Párizsból, Berlinből. A pápák áldásaikat
küldték ránk. A BBC filmet készített. Az állami szervek, az egyházi hivatal is elismerte a munkánkat. Jó kapcsolatba kerültünk a tanáccsal, a pedagógusokkal. A telepen felépült a cigánygyerekek óvodája.

Ahogy a kápolna kiemelkedett a hodászi putrik tömegéből, úgy emelkedett ki a cigányok vasárnapja az örökös hétköznapok sorából. Ezután a szakadt rongyok helyett ünnepi ruhába kellett öltöztetni őket. Így indultam én el a koldulás útján. Az
ország minden pontjáról jöttek a csomagok. Felöltöztek, megmosakodtak, a lányok

Szememben a cigánykápolna sohasem volt olyan nagy, olyan fenséges, mint amikor
nem közvetlenül az Isten és az istentisztelet, hanem az ember szolgálatában állt.
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Betlehemezés Hodászon (részlet)
Gyűjtötte Sója Miklós
Első angyal:
József és Mária, hűséges jegyesek,
Ím, egy istálló vár, ti odamenjetek!
Ne zúgolódjatok békével menjetek,
Mert Isten kegyelme leszen majd veletek.
Mária:
Uram, köszönöm, hogy magunkra nem hagytál,
Hogy rajtunk van szemed, rólunk gondoskodtál.
Eredj fényes angyal, jelezz egy csillagot,
Fel a magas égre fényesen ragyogjon.
Mutassa az utat jámbor embereknek,
Kik a megváltónak látására jönnek.
Második angyal:
Pásztorok, keljetek, nagy csodát hirdetek,
Kis Jézus született, hozzá siessetek!
Ez lesz nektek a jel: rongyos istállóban
Az Istennek Fia barmok jászolában!
A három király:
Csakhogy feltaláltunk, felséges nagy Urunk!
Keletről fáradtunk, hogy Téged láthassunk.
Királyok vagyunk mi keletnek tájáról,
De te vagy nekünk is Istenünk, királyunk!
(Romano Nyevipe / Cigány Újság, 1987. december 15.)

Apró gyermek voltam, mikor egy verőfényes reggelen, húsvét napján kibújtam a
meleg ágyból, s csak úgy mezítláb, bokáig érő hálóingben kiszaladtam az udvarra,
hogy megkeressem a nyuszi ajándékát.
A zöld fűben színes ceruzákat, tojásokat, pöttyös labdát találtam… és virágokat.
Szedtem egy kis csokrot, és boldogan futottam vissza szüleimhez, ám a bezárult ajtó
előtt egy csapat színes ruhába öltözött, sötétbőrű asszony és férfi álldogált. Remegve
dörömböltem, vékony hangon sikoltoztam, eresszenek be! Az ajándékok szanaszét
potyogtak mire anyukám védő karjaiba vethettem magam… Először kerültem szemtől szembe cigányokkal.
Félelmeimet lassan elmosta az idő, és szüleim előítélet-mentes nevelése.
Egy éve dolgozom a Romano Nyevipe szerkesztőségében. Azóta egy új világ nyílt
meg előttem. Naiv lelkesedéssel indultam el a magyarországi cigányokhoz vezető
zegzugos ösvényen. Szeretetről, egymásra találásról, az értékek felismerésével együtt
járó örömről álmodtam. Nem gondoltam másságra, elfeledkeztem évszázados sérüléseikről, amelyekhez gyermekkori ijedelmemmel én is hozzájárultam. Romantikus
felelőtlenség vezetett.
Ahogy a napok gyarapodtak, úgy mélyült bennem a gond, keveredett a tapasztalat
örömével, fájdalmas valóságával. Jártam putrikban és palotákban, leltem nyomorba
szédülőkre és sorsküzdőkre, bűnösökre és áldozatokra, igazság-bolyongókra és tétlenül várakozókra. Beszéltem istenhívőkkel és kommunistákkal, borzongtam a tehetség szavaitól, zenéjétől, festményeitől.
Ahogy a háromszázhatvanöt nap elcsordogált, úgy fokozódott bennem a zavar. Egyre
nehezebben ismerem ki magam a hivatalos cigánypolitika szándékaiban. Egyre kevésbé értem a megalakult, cigányokkal foglalkozó szervezetek tétovaságát. Már meg
tudom ugyan különböztetni a cigánytanácsot és a kulturális szövetséget, a cigányügyi
koordinációs bizottságot és a népfőiskolát…, de ma sem értem, hogy a cigányság
ügyét képviselő intézmények, szervezetek, emberek miért dolgoznak egymás ellenében? Hiszen a magyarországi cigányok − egyre súlyosbodó − problémáinak minden részlete összefügg, koncentrált erőbedobást, egységes megoldást sürget.
Szétforgácsolt klikk-harcok helyett mindennapos szívós munkát igénylő, óriási feladathalmaz.
A közelmúltban új intézmény alakult. A Fővárosi Cigány Szociális és Művelődési
Módszertani Központ. Sokrétű és konkrét segítséget kínál a Budapesten élő − mintegy nyolcvanezer − cigány lakos mindennapi gondjainak megoldásában. Elsősorban
szociális, oktatási, foglalkoztatási, kulturális területeken. Korai lenne az eltelt rövid
időszak munkáját értékelni. Egyes szimpatikus kezdeményezésükről viszont szólni
kell. Egyik törzshelyükön, a Kozák téri, továbbtanuló fiatalok klubjában minden
péntek este kötetlen beszélgetést szerveznek. Ennek során a jelenlévők kemény csatát vívnak a cigánysággal foglalkozó szervezetek jeles képviselőivel. Fiatalok, akik
cigányságukat, származásukból adódó hátrányaik ellenére vállalják, s éppen ezért
választ várnak, sőt követelnek, nyers egyértelmű kérdéseikre. A költőt cigányságtudatáról faggatják, a felelős szerkesztőt a Cigány Újság felelősségéről, a kulturális
szövetség titkárán saját, kihunyt lázadását kérik számon. Kritikusak, őszinték, keményen vádolnak, egymás szavába vágva érvelnek…
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Szeretem ezeket a beszélgetéseket, még ha néha szokatlan is a hangzavar, mert a lényegről szólnak. A „lét dadog” mindaddig, amíg és ahol nem hangzik fel a tiszta beszéd, hogy rendet teremtsen. Nem a szót kell számon kérni, akkor sem, ha nyers.
Ezek a fiatalok tiszták, várják az igaz gondolatot, a jó szót, hogy segítse őket az elindulásban.
Lám, újra húsvét van, s én, a bátorító szavakért és az ezekre épülő tettekért szállok
síkra. Újra és újra felcsiholom magamban a hit tüzét, hogy érdemes cselekedni, van
remény, létezik emberi közösség, s ha még nem is jutottunk el egymáshoz, a kitaposatlan ösvényen már kavarodnak a lábnyomok.
(Romano Nyevipe / Cigány Újság, 1988. április 12.)

VANNAK-E MÉG CSÉPLŐ GYURIK?
A jó dokumentumfilmnek nincs kora. A művészi alázattal filmszalagra rögzített valóság − az igazság − felmutatása mindig időszerű. Csak a múlt tudatával élhetjük
igazul a jelent, gondolkodhatunk közösen a jövőn. Bizonyság mindezekre a „Meztelen vagy” cigány témájú filmsorozat, amelynek rendező-szerve a Fővárosi Cigány
Szociális és Művelődési Módszertani Központ. A vetítéseket követő közönségtalálkozókon az alkotókkal és a szakértőkkel izgalmas, eleven viták folynak a Honvéd
moziban. Túlsúlyban egy-két évtizeddel ezelőtt készült dokumentumfilmeket láthatunk (Mit csinálnak a cigánygyerekek?, Faluszéli házak, Cigányok, Cséplő Gyuri…),
de szerepelnek a válogatásban magyar és külföldi játékfilmek is (Feldobott kő, Találkoztam boldog cigányokkal, A cigánytábor az égbe megy).
A dokumentumfilmek fölzaklató tanúságtevői a magyarországi cigányok tíz-húsz
évvel ezelőtti sorsának, reformjáért, jobbításáért, sürgető változásáért kiáltanak. Túl
azon, hogy filmművészeti alkotásokként megméretnek, alkalmasak a mai valósággal történő összehasonlításra is.
Ma, a nyolcvanas évek második felében sajnálattal tapasztalhatjuk, hogy a filmekben ábrázolt jelenségek folyamatokká erősödtek, kibomlottak, a forradalmi változások elmaradtak. A gazdasági nehézségek tovább fokozták a népcsoport hátrányait
és létbizonytalanságát. A gazdaságpolitikai döntések szociálpolitikai vetületének figyelmen kívül hagyása következményeként, a cigány lakosság hetvenöt százaléka
vált segédmunkássá, gyerekeik fele pedig, tizenhat éves koráig nem fejezte be az általános iskolát. A cigányság nyolcvan százaléka él rossz egészségügyi, település- és
lakásviszonyok között.
Napjainkra a gazdaság segédmunkaerő-éhsége kielégült. Változóban a fizikai munka
szerepe, értéke. A tanulatlan, szakma nélküli segédmunkás társadalmi csoport tagjai
− nem kis része cigány − fokozatosan kiszorulnak a munkahelyekről. Gyermekeik
öröklik családjuk réteghelyzetét, a hátrányos lét csapdában tartja őket, a menekülés
útjai kifürkészhetetlenek. Szembe kell néznünk tehát ezekkel a szociológiai tényekkel. A törvényhozás, a szociálpolitika és az oktatás, az a három eszköz, amelyeknek
a segítségével koncentrált, központosított erőfeszítéssel talán sikerül a sokdimenziós egyenlőtlenség konzerválódását megakadályozni.
Cséplő Gyuri kitörésének még volt realitása. A meleg emberi közösség nyomora helyett választhatta a téglagyárat, a munkásszállót, a nagyvárosi űrt − egy másfajta
szegénységet.
Magyarországon a szegénységről hosszú ideig nem lehetett nyilvánosan beszélni.
Kemény György szociológus − a dokumentumfilmek tanácsadója − volt az első, aki
1971-ben átfogóan vizsgálta azt. Következtetései szerint a cigány ügy a szegény kérdés része. Vajon igaza van-e Kemény Györgynek? A mindennapokban mindenesetre
a két fogalom átfedése eldőlhet egy gyárkapuban is. Ha hasonló szegény emberek
mennek munkát keresni, a portás ránézésre eldöntheti, melyikük jusson el a munkavállaló irodáig. („ Kéket nem kérünk”) A cigányság nem akarja magának kisajátítani a szegénység státuszát, de a hátrányos helyzeten belül, az etnikai másság
súlyosbító körülmény.
Az előítéletes gondolkodás erősödésével nap mint nap találkozunk falfeliratok, CPG
(Cigányokat Püfölő Gárda), röpiratok formájában, taxi-rendeléseknél:
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„Csak fehéreket szállítunk”, vendéglátó egységek portájánál és más érintkezési helyeken, utazás közben, vásárláskor is.

KÍNVALLATÁS ÉS TERRORIZMUS

Honnan van ez a negatív értékítélet? Az egyik vitán részt vevő szociálpszichológus,
Csepeli György szerint az ok olyan érdekkonfliktus, ami logikussá és szükségszerűvé
teszi, hogy a többség a kisebbséget negatívan értékelje. Ugyanis a közöttük lévő
egyenlőtlenségi viszonyok (születési gyakoriság; iskolázás; települési elhelyezkedés; a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely; a kulturális javakhoz való hozzáférhetőség…) feszültségét nem lehet másként levezetni, mint ideológiaképzés
útján.

Hidegzuhanyként ért a történet! Ám, amikor házigazdám, Tonio − baszk-francia humanista-anarchista − újságokat, könyveket meg fotókat rakott elém, rájöttem, a dolognak fele sem tréfa!

Ehhez járul hozzá napjainkban Kossuth-díjas írónk, Moldova György is. Riportsorozata − amit a Magyar Nemzet közöl −, a megértő olvasóban fokozza az önmagával való elégedettséget − de jó, hogy én nem ilyen vagyok! −, s felszabadultan
nyugtázhatja, hogy a megalázottak, a „páriák” önmaguk tehetnek saját sorsukról.
Ez a gondolkodásmód azért is káros, mert az olvasóban kialakított hamis fölényérzet lehetőséget ad arra, hogy saját felelősségünk felismerése nélkül szabaduljunk
meg bűneinktől, hibáinktól. Mindezek lehetetlenné teszik a közös sorsvállalás, a szolidaritás érzésének kialakulását.
A cigányok egymással szemben megnyilvánuló előítéleteiről is vannak tapasztalataink. Sokan megtagadják cigányságukat − láthattuk a filmeken −, kategorikusan elhatárolják magukat a lét legalacsonyabb szintjén vergődő embertársaiktól. Ennek is
oka van. A negatív értékítélet naponta éri a cigány embereket. Ez megzavarja őket,
hogy önmagukat, cigány voltukat természetes módon elfogadják. A negatívumok
súlya alól menekülni szeretnének, beolvadni, hasonlóvá válni a többséghez, azokhoz,
akik szerintük minden nap megfürödhetnek a másik ember elismerésében, bizalmat
tükröző tekintetében, részesülhetnek a társadalom megbecsülésében.
A többségből áradó negatív előítélet-sorozat vezet el önmaguk, a cigány-lét meggyűlöléséhez, és váltja ki bennük a beolvadás kényszerét. A boldog révbe érés, a várt
jutalom, a társadalmi presztízs azonban legtöbb esetben még elmarad. Pedig nagy
árat fizettek érte. Elvesztették önmagukat, közösségüket, sorstársaikat.
Nem hiszek abban, hogy az azonosságtudat vállalhatóságáról, illetve a róla való lemondásról, mint választási lehetőségről beszélhetnénk. Csak önmaguk, cigány voltuk elfogadása adhat belső tartást, erőt a világ érdességével szemben.
Tudom, hogy ma cigánynak lenni nem könnyű. A cigányságot tudatosan vállalók elkülönülése, a csoport-nárcizmus, az én- és öntudat fejlődésének szükségszerű, fájdalmas lépcsőfokú, de nem hozhat igazi feloldódást, hiszen Nárcisz saját tükörképét
szemlélve belefulladt a tóba. Másokban kell meglátni, megtalálni önmagunkat. Ha
majd olyan társadalommá válunk, amelyben az önazonosulás lehetőségei olyan gazdag képet mutatnak, mint a virágba borult mező, és szorongás nélkül, szabadon választhatjuk meg, kivé, mivé akarunk válni, teljes szélességében kinyílhat egymás
számára a kisebbség és a többség ma még zárt világa. Remélem, valaha ilyen társadalommá válunk.
(Romano Nyevipe / Cigány Újság, 1988. május 10.)
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Baszkföldi tudósítás

Ősszel mindkét részében jártam e kis álomországnak, amelynek területe körülbelül
negyedrésze Magyarországénak, lakossága mintegy 3 millió − az erőszakos betelepítések miatt ez a szám folyamatosan növekszik. Tonio túl van egy féléves párizsi
börtönbüntetésen, amit a bírói ítélet szerint, mint a „terroristák segítőtársa, közveszélyes, társadalomellenes bűnöző” kapott 75 évesen. Valójában politikai menekülteknek adott szállást a házában. Nem győzi bizonygatni: − Baszkföldön valódi népi
szabadságmozgalom folyik, a Mouvement Basque de Liberation National (MBLN)
keretében. Baszk nyelviskolák, hagyományőrző kulturális közösségek, ifjúsági szervezetek, politikai menekültek és deportáltak családjával foglalkozó intézmények,
tortúraellenes és amnesztiabizottságok, emberi jogi szervezetek, drogstop szolgálatok, illegális és legális pártok, rádió-, tévéhálózatok és az írott sajtó kötelékében több
százezer ember tevékenykedik, föld alatt és föld felett. Aztán ezt az össznépi erőfeszítést egyszerű képletbe foglalja a világ: baszkok = ETA = terrorizmus.
A két ország szocialista párti vezetői 1984-ben határozták el, hogy együttes erővel,
illetve a hatalomba beemelt PNV− a legrégebbi jobboldali baszk nacionalista párt −
aktív részvételével leszámolnak a „baszk terrorizmussal”. Maguk mellé vették a
GAL-t (Les Groupes antiterroristes de Liberation), a Bataillon Basque Espagnolt és
a bérgyilkosokkal dolgozó Guardia Civilt − amely idén ünnepelte fennállásának 150.
évfordulóját −, netán ha szükség lenne rájuk. Lett. Az elmúlt tíz évben 72 000 alkalommal. Ennyi volt a célirányosan vagy csak úgy, országúti ellenőrzés során letartóztatott baszk emberek száma. 50 százalékukat terhelő adatok híján néhány nap
múlva elengedték; 667 politikai fogoly börtönökben ül ma is, 70 Franciaországban,
a többi Spanyolországban, szétszórva az ország 99 börtönében, családjuktól a lehető
legtávolabb, köztörvényes bűnözők között.
Az Observatoire International des Prisons 1994-es jelentése szerint azok a börtönök,
amelyek a legtöbb baszk politikai foglyot őrzik, többszörösen túlterheltek − három
kirakathelytől eltekintve −, a lepusztult, düledező épületek nedves falai között patkányok terjesztenek betegségeket. És a drog. A foglyok 75 százaléka toxikomán lesz,
több mint felük HIV-pozitív, sokan halnak meg AIDS-ben (1993-ban 165 halott
közül 105-en), túladagolás és öngyilkosság miatt, májgyulladásban, tuberkulózisban, de olyan is előfordult, hogy valakit köztörvényes cellatársa ölt meg.
A letartóztatottak közül mintegy százat olyan országokba üldöznek el (Venezuela,
Panama, Togo, Santa Domingo, Kuba, Cap-Vert, Equador, Mexikó), amelyek gazdaságilag lekötelezettjei Spanyolországnak. A kiutasítottaknak nem adnak módot
arra, hogy az őket tisztázó bizonyítékokat a bíróság elé tárják.
Az Amnesty International idei, 151 országra kiterjedő vizsgálata szerint Európa két
országában alkalmaznak kínvallatást: Törökországban a kurdokkal és Spanyolországban a baszkokkal szemben. 1992-ben 66 embert, 1993-ban 84-et, 1994-ben 90
körülit a spanyol kormány tudtával megkínoztak. Minderről azonban a sajtó hallgat.
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A vörös pap
Ősszel négyhetes éhségsztrájk zajlott Baszkföldön: első héten a börtönökben; a másodikon a volt politikai foglyok körében; a harmadikon mintegy 1000 településen;
a negyediken parlamenti képviselők, a Herri Batasuna Párt tagjainak részvételével.

hozzá menedékért fordulókat. De Isten mindig is ezt tette, az egyház az, aki Isten nevében oly sokszor kollaborált a gonosszal.
― A baszk nép komoly véráldozatot hozott a fasizmus, francoizmus elleni harcban.
Ma viszont a baszkok kemény nacionalisták.

A csak „vörös papként” emlegetett Mattin Carrere, az arbonne-i katolikus templom
plébánosa rendszeresen helyet ad az éhségsztrájkolóknak. Temploma bal hajójában
éhségsztrájkoló fiatalok hálózsákba burkolózva alszanak, üldögélnek, beszélgetnek
vagy olvasnak. Az éberebbek a jobboldalon sakkoznak, Kepa, 20 év körüli főiskolás fiú suttogva mondja: „Már régóta használjuk az éhségsztrájkot tiltakozási módszerként, sajnos mindeddig eredménytelenül. Talán ez a nagyszabású sorozat végre
felkelti a közvélemény figyelmét. Azért választottuk a templomot, mert ez az egyetlen védett hely. Ha valahol az utcán ülnénk, a rendőrök már régen bevittek volna
bennünket, mint ahogy erre számtalanszor volt példa. Vannak itt diákok, akik ezen
a héten betegszabadságra mentek, munkások, akik a „nyári vakációjukat” töltik itt,
és munkanélküliek, többségükben fiatalok…”

― A nemzet szó a naittre, születni igéből származik. A mi nacionalizmusunk azt jelenti: a Földnek azon a kis sarkán akarunk élni, ahol születtünk. Fogadják el, hogy
mi is egy nép vagyunk, vannak tradícióink, van nyelvünk, van kultúránk. A dráma a
nyelv körül zajlik. A baszk nyelv, Európa legősibb nyelve, agonizál. „Emlékezz a
nyelvedre, amíg van mire emlékezni.” „Emlékezz, mit veszítettél el.” Ez a mi nacionalizmusunk, emlékezünk arra, ami eltűnik, amit el akarnak venni tőlünk.

Mattin atya Baszk Házat épít híveivel a semmiből; kulturális esteket szervez, ahova
meghívja a Franciaország egészét behálózó nemzetiségiek merészebb álmodóit; és
egyben kolléga is: az Euskadi baszk információs havilap és a Bayonne-ban működő
alternatív Baszk Rádió munkatársa…

― De hát Spanyolországban Baszk Parlament működik, van már egyetem, több középiskola, baszk tévécsatorna, újságok stb. Franciaországban is érvényesülnek a
baszkok kisebbségi jogai?

Dárdai Zsuzsa ― Vörös, hogyan viszonyul ehhez a színhez?
Mattin atya ― Én semmilyen politikai pártnak nem vagyok tagja, nem is akarok
pártban politizálni. De ha baloldalon a munkások igazságát érti, a kisebbségek védelmét, a másság elfogadását, a kirekesztés, a fajgyűlölet, az antiszemitizmus elleni
fellépést, akkor ez természetesen rám is vonatkozik. Tehát, ha a baloldal és az őt
reprezentáló párt az emberi jogokat védi, minden emberi jogot, beleértve egy nép
szabadságának elismerését is, amiért mi itt harcolunk, akkor balra vagyok én is.
Hogy ma a baloldalon pontosan ezt értik-e, nem tudom biztosan, de normálisan, történelmileg ezt jelenti.
― Mikor érezte meg, hogy ez itt az ön harca is?
― 27 éves koromban, a 60-as években születtem újjá. Akkor találkoztam először
politikai menekültekkel. Egyiküket megölték. Fel kellett tennem a kérdést, miért
ölték meg, mi ez az egész, hol az én helyem? Választottam, úgyis, mint pap.
― Arra gondol, hogy az egyháznak kötelessége támogatni egy nép függetlenségi
harcát?
― Nem egészen. A papok minden egyes helyszínen egyéni kockázatot vállalnak. A
Baszkföldön jelenleg tartó éhségsztrájk egyik helyszíne a templom. Mert a templom a középkortól kezdve menedék, minden fenyegetett helyzetben lévő emberé,
függetlenül attól, hogy a pap egyetért-e velük vagy sem. Helyet adunk, mert érzékeljük, hogy ez egy eszköz a hiányzó dialógus megindulásához. Nagyon erős politikai bojkott van a baszk problémával szemben. Ez az éhségsztrájk talán megtöri a
sajtó némaságát is.
Isten távollétében az egyház állandóan Rá hivatkozik: Isten megtiltja, Isten engedi…
Hát most itt a konkrét alkalom arra, hogy Isten valóban cselekedjen, megvédje a
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― Ma, amikor a határok eltörlése, az Egyesült Európa létrejötte az óhajtott cél?
― Mi is hozzá akarjuk tenni az európai népek színes forgatagához a magunk eredetiségét. Csodálatos lesz a különbözőségek egységére épülő Európa. De sajnos az
első feladat a különbözőségek elfogadtatása.

― Egyáltalán nem. Franciaországban a nemzetiségi kérdés tabu. A franciák, Európában szinte egyedülállóan, egyetlen nemzetiség speciális jogait sem hajlandók elismerni, nyilván történelmükből fakadó jogos félelmeik miatt. Hiába követeljük már
hosszú évek óta a baszk nyelv hivatalossá tételét − ami Délen, harcunk eredményeként valamilyen szinten már megtörtént −, nem mozdulnak. Azt mondják: csupán egy
kisebbség akarja, a tömeg nem érzi ennek szükségét. De hát mindig is a kisebbség
csinálja a történelmet! Kisebbség a király, a királynő, a kormány, a hadsereg.
― Mit jelent önnek a terrorizmus?
― A terrorizmus a „terre” szóból ered, aminek a jelentése: föld. Aki félelmet csinál
a földön, rettegésben tartja az embereket, rémületet okoz, az terrorista. És hát fel
lehet tenni a kérdést, ki csinál félelmet, rémületet? Akinek hatalmában áll ezt megtenni. A francia és a spanyol államhatalom rettegésben tart, rémületet okoz, katonaságával, rendőreivel brutálisan szembeszáll egy nép függetlenségi harcával. És
amikor a nép védelmében megjelenik egy csoport, akik képesek felvenni a harcot
ezzel a monstre hatalommal, akkor rásütik a bélyeget.
― Hány halálos áldozata volt eddig ennek a harcnak?
Nem tudom pontosan. De ki részéről? A hatalom által megöltekre gondol, vagy az
ETA áldozataira? Mert itt piszkos háború folyik. Az ETA hadsereg, tagjai katonák.
Ezt a hivatalos hatalom, a „pouvoir lego” nem akarja elismerni. Mivel nyílt harc,
párbeszéd nem lehetséges, marad ez a bújtatott kényszerhelyzet. Én antimilitarista
vagyok, tehát anti-ETA-s is, olyan jövőt képzelek el, amiben nem lesz hadsereg, és
nem lesz hatalom. Eddig, szomorú, de nem tudom, mire jutottunk volna az ETA nélkül. Hosszú úton vagyunk, és követeléseink, bár nagyon lassan, mégis haladnak. De
sajnos, Baszkország még nem született meg.
(Beszélő 1990., 7. Évfolyam 7. Szám)
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KOCKADOBÁS
Beszélgetés Julien Blaine-nel
Julien Blaine alias Christian Poitevin költő, performer, lap- és könyvkiadó, művészetszervező, Marseille város kultúráért felelős főpolgármester-helyettese. Avantgárd művészként a posztmodern ellenfényében, kozmopolitaként a Nemzeti Front
ütközőzónájában él és dolgozik.
Dárdai Zsuzsa ― Művészet? Politika? Hogyan is kezdődött?
Julien Blaine ― Nagy találkozásokkal, barátságokkal, közös munkával a hatvanas
évek elején. Már túl voltam az első performansz-bemutatóimon, amikor találkoztam
Henri Chopin-nel, és megcsináltuk az „OU” (dadaista, hangköltészeti, dobozolt kiadvány) egyik számát, Pierre Garnier-val pedig a „Lettres” egy számát. Adriano Spatola-val, Jean-François Bory-val és másokkal létrehoztuk az „Approches” című
kortárs költészeti folyóiratot, amely összegyűjtötte a különböző stíluskezdeményeket, az „elementáris”, „szemiotikai”, „neo-konkrét”, „vizuális költészeti” alkotásokat, amelyek később a „konkrét költészet” fogalmában összegződtek. A konkrét
költészet manufaktúraként, költői céhként létezett a világban, minimális különbséget mutatva magyar, cseh, lengyel, brazil, francia vagy spanyol költői mű között.
Bory, Jochen Gerz-cel elindította az „Agenzia” című hasonló szellemiségű lapot, én
pedig Jean Clay-vel a „Robho”-t, amely elméleti síkon közelített a konkrét költészethez, kortárs művészethez. Óriási sikerünk volt! Hat-hétezer példányt adtunk el
belőle Párizsban! Egészen terrorista módon terjesztettük, ráerőszakoltuk magunkat
a kultúrára, a művészeti környezetre.
És akkor megérkezett ’68 májusa, amikor mindent megkérdőjeleztünk: az életmódot,
a szavak jelentését, a művészi munka fogalmát, a költészet funkcióját, és persze saját
magunkat is. Ebben a totális, mindenre kiterjedő vizsgálódásban bebizonyosodott,
nem az a fontos, hogy élen járjunk az experimentális kutatásokban, sokkal fontosabb, hogy megtudjuk, miért kell, kinek használ a művészet, a költészet. Egyfajta
agitpropos aktivitásra lyukadtunk ki. A free press, underground újságok felé fordulva
mindenféle kis lapot alapítottunk, aztán egy napilapot, amely később nagyon híressé
vált − ahonnan én nagyon gyorsan elmenekültem −, a Liberation-t.
’68 megállt, és vele én is. Ma sem értem miért, hiszen a költő problémája Rimbaudtól napjainkig mindig ugyanaz, a művészet elementáris erejébe vetett hit maradt.
Hinni abban, hogy ha elmozdítok egy kavicsot, attól az egész kozmosz felborul.
Ennek ellenére én totál depressziós lettem, nem tudtam semmihez kezdeni négy-öt
éven át.
Egy napon aztán megérkezett öreg barátom Adriano Spatola Olaszországból, és azt
mondta: − Julien, elég, vissza kell térned a munkához! Berakott a kocsijába, a Saône
és Rhone folyó völgyébe hajtott és csak beszélt beszélt. Lassan észhez tértem, nyilván a barátság segített…, és beindultam.

meg maguk körül a világot azok a régi brazil, chilei, uruguay-i, argentin barátaim,
akiket még a hatvanas évek elején ismertem meg.
Ekkor indult el a Doc(k)s világkörüli útjára. Latin-Amerikától Portugáliáig négy-öt
év alatt átfutott minden országon: Kína, a Szovjetunió, a kelet-európai országok, a
nyugat-európaiak, kivéve Afrikát, ahol speciális „hangzó” lapszámot akartunk készíteni kazettákkal, lemezekkel, de ez egyelőre elmaradt. A kalandnak lassan vége
lett, most mi legyen? Megcsináltuk a Doc(k)s nulladik számát, egy új lapot − a régi
névvel, majd 1991 augusztusában a Doc(k)s belekezdett a harmadik életébe is. Ez az
én sztorim a lapok vonatkozásában.
― Hogyan lettél Marseille kulturális főpolgármester-helyettese?
― Amikor 1986-ban egy autóbalesetben meghalt Gaston Defferre, Marseille híresen
„erőskezű” szocialista párti polgármestere, utódai között hatalmas belharc tört ki. A
kijelölt utódokat gyorsan kisöpörték, és − mivel akkor még nem voltak esedékesek
az általános választások a megyében − egy fiatal fickót, Robert Vigouroux-t jelöltek
ki polgármesternek az átmeneti időre. Vigouroux jól végezte a munkáját, kulturálisan védte a várost, és a sok botrány után egy kis nyugalmat hozott. Három év múlva
került sor az általános választásokra, s bár Vigouroux folytatni akarta a munkát, a
szocialista párt új jelöltet állított. Vigouroux „nem hivatalos” listán mégis elindult,
és többek között engem is felkért, vállaljam a jelöltséget. Miközben soha semmilyen politikai szervezetnek nem voltam tagja, és mindig a szélsőbaloldallal (extreme
gauche), a libertanizmussal szimpatizáltam (a libertanizmus intellektuális, anarchista
szabad megítélése a politikai történéseknek), hirtelen ott találtam magam a marseille-i szocialista párt jelöltje listáján, amely győzött.
― A művészek egy részének véleménye szerint az állam adja oda a pénzt a kultúrára, de mondjon le a szellemi, művészeti élet irányításáról. Mások szerint ilyen nincs.
Ha az állam támogatja a művészetet, elvárásai lesznek a támogatott művészekkel
szemben, és ha ennek megfelelnek, elvész a művészet szabadsága. Te mint művész, s
mint a kulturális hatalom részese, mit gondolsz erről?
― Avantgárd művészként, ha szervezel egy fesztivált, művészeti akciót vagy kiadsz
egy újságot, folyamatosan belebotlasz a gazdasági gondokba, ütközöl a hatalommal.
Mégis meg kell csinálnod, amit meg kell csinálnod anélkül, hogy engedményeket
tennél. Művészként soha nem fogott vissza semmi attól, hogy pénzt kérjek. Kértem
a megyétől, a várostól, a Jóistentől, miközben semmilyen alkuba nem mentem bele,
érinthetetlen maradtam. Most, hogy lehetőségem van a pénz elosztására, ugyanezt a
magatartást várom el a művészektől. Nem vagyunk imbecillisek, de soha nem szabad engedményt tenni a közhatalomnak, és ezt két kalapban mondom, mint művész
és mint kulturális polgármester.
― Milyen főbb kulturális történések folynak a te irányításod alatt Marseille-ben?
Változott-e munkád nyomán Marseille kulturális térképe?
― Az elmúlt két évben létrehoztuk a nemzetközi kortárs művészeti múzeumot
(Centre International de Poèsie Marseille − Le cipM), amely Le Refuge (Menedék)
néven is ismert.

Elmentem egy olyan kontinensre, ahol minden mozgásban volt, ellentétben az európai országokkal, ahol minden halódott. Elmentem Latin-Amerikába, és megcsináltam a „Doc(k)s” első számát (1976). Próbáltam megragadni, hogyan változtatják

A Centre többféle feladatot lát el: gyűjti és archiválja a modern francia költészet dokumentumait, a könyvtár megvásárol minden kortárs művészetre, kortárs költészetre
vonatkozó könyvet, rendszeresen vannak felolvasó estek, performansz-bemutatók,
szimpozionok, évi tizenkét vizuális költészeti, illetve képzőművészeti kiállítást ren-
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dezünk. Cahiers du Refuge címmel kéthetente irodalmi folyóiratot adunk ki és versesköteteket azoknak a költőknek a munkáiból, akiket két-három hónapos periódusban vendégül látunk, hogy nyugodtan alkothassanak.
Francia rezidensek voltak: Bruno Montels, François Zenone, Eric Audinet. Külföldiek: Franco Beltrametti, Tom Raworth, Frederic Vandelaire, Jerome Rothenberg
(és nemrég Petőcz András − D. Zs.) Bármilyen hihetetlen, a centrumban eddig csaknem tízezer ember fordult meg.
Másfél év múlva kerül sor a harmadik kortárs művészeti fesztiválra Tarasconban.
Szerves folytatása lesz az első kettőnek, amelyek két-két művészeti ág: a festészet
és a filmművészet, illetve a festészet és a fotó kapcsolatát dolgozták fel. Témája a
képzőművészet és a költészet.
A performanszok, művészeti akciók, a biennálé, a költészeti múzeum mellett legfőbb prioritást a fiatal emigráltak kulturális nyitásának biztosítok, mindannak, ami
a „hétezres” Marseille körül (panelházak hétezres tömegéről van szó − D. Zs.) forog.
Marseille a kozmopolitizmust jelenti. Olyan műsorokat, eseményeket szervezek,
amelyek valamennyi etnikai kultúrát keverik, egyesítik a parlagon heverő kisebbség, a bevándorolt olaszok, lengyelek, jugók, arabok, feketék kultúráját.
Egy teljesen elhanyagolt gyártelepből kialakítottunk egy közös helyet, ahol rai-,
rock-, rapbulikat szervezünk, éjfélig jönnek az emberek a gitárjaikkal, billentyűs
hangszerekkel, dobszerelésekkel, és ott új kultúra születik „a külvárosok házai között, a durva káromkodások testvériségében” (Kassák Lajos). Mintegy kompenzációként természetesen folyik a szokásos kulturális élet is: színház, mozi, opera.
― Mit jelent neked az avantgárd fogalma?
― Az avantgárd művész három alapfunkciója az alkotás, a szervezés, a közösségalakítás. Ez már így működött a század elején is az orosz futuristáknál, és én most
hirtelen ugyanolyan pozícióban találtam magam. Az avantgárd a történelem részét
képezi, nálunk Stéphane Mallarmé-val kezdődött a „coup de dés-vel” (a kockadobással): „Un coup de dés jamais n’abolira le hasard” / „Egy kockadobás nem törölheti el a véletlent”.
Az avantgárd ugyanakkor olyan történet, amely érthetetlen okok miatt − amelyeket
még nem analizáltam − minden nap újraindul. De ha elgondolom, hogy a delphoi
Püthia félig öntudatlan állapotban micsoda hangokkal üzent az i.e. 6−7.században −
megfejtésére papokat hívtak −, akkor megkockáztatom, az avantgárd olyan régi történet, mint az időszámítás.
Ma az minősül avantgárd kritikusnak, aki azt vallja, hogy nincs avantgárd, meghalt,
kifújt: van helyette posztmodern meg új figuráció. Marhaság, én visszakövetelem
magamnak az olyan kifejezéseket, hogy költő vagyok, avantgárd költő. A történelem
csak azok számára áll meg, akiknek már nincs semmi mondanivalójuk, lerágott csontot szopogatnak. Akikből már nem virágzik ki termékeny gondolat.
A költészet területéről sokan vállaltak hatalmi megbízásokat a görögöktől napjainkig: hogy csak az utolsó évekből hozzak példát, Vaclav Havel, Leopold Sédar Senghor, Aimé Césaire vagy a te Göncz Árpádod. Szóval, nem vagyok egyedül.

HIVATALNOKOKKAL NE BARÁTKOZZ!
Interjú Fajó Jánossal
Fajó János festőművésznek egy éve volt életműkiállítása a Műcsarnokban, portréműsorát néhány hete sugározta a televízió. Több mint tíz évig vezette az ország
egyetlen konstruktív galériáját, a Józsefvárosi Galériát. Alapította és szervezte a Pesti
Műhelyt, amely Kassák-, Vasarely-, Max Bill-, Nicolas Schöffer szitamappákat adott
ki. Művészeti pályáján a konstruktivizmus és Kassák szellemi örökségét viszi tovább. Festő, szobrász, designer, művészeti szervező, nyári művészeti szabadiskola
vezetője, tanít az Iparművészeti Főiskolán.
Dárdai Zsuzsa ― Múlt év novemberében szokatlan tartalmú levelet írt a Magyar
Köztársaság Országgyűlésének és a kulturális kormányzatnak, épp úgy, ahogy azt a
Tanácsköztársaság idején Kassák Lajos is megtette Kun Bélával szemben. A levél
így szól:
„Tisztelt Miniszter Úr!
Szeretném remélni, hogy az ön által vezetett kulturális kormányzat egyszer s mindenkorra lemond a szellemi élet, a művészetek, az irodalom irányításáról. Hogy minden bürokratikus hatalmi központot feloszlat, betiltja a lektorátusokat, a zsűriket, a
bizottságokat és nem működtet többé cenzorokat, mert ezek a bürokratikus kövületek egyénellenes, korrupciót gerjesztő konstrukciók – s mint ilyeneket törvényen
kívül helyezi. Az intézményi szolgahad helyett a társadalom központjába az egyént
állítja, és ezzel lezárja az állami intézményes „népboldogítás” sötét korszakát. Az
összes állami intézményt újragondolja és számukat a legminimálisabbra csökkenti.
Emlékmű-szobrászati stopot rendel el, hogy szobrokat állítgatni közterekre csak a
teljes államadósság kiegyenlítése után lehessen.
Budapest, 1990. november 12.”
― A levél mellé egy javaslatot is csatolt. Ez is rövid és meghökkentő:
„JAVASLAT
A Magyar Köztársaság Országgyűlése foglalja törvénybe − az emberi szabadságjogok részeként −, hogy a mindenkori államhatalom egyszer s mindenkorra lemond a
szellemi élet, a művészetek, az irodalom irányításáról. Ne lehessenek soha többé
ideológiai alapon preferált irányzatok. A stílus magánügy! Mindenféle irányítás-diktátum egyén- és szabadságellenes, és mint ilyen szükségképpen kontraszelekciót,
fordított értékrendet, teljes értékvesztést és erkölcsi összeomlást eredményez.
Budapest, 1990. november 12.
Fajó János”
― Komolyan gondolja, hogy ezekre a javaslatokra odafigyelnek az Országgyűlésben, tartalmát megszívlelik a minisztériumban?
Fajó János ― Halál komolyan gondolom. Az emberi szabadság legszervesebb része
az alkotó munkában gyökerezik. Ha az alkotásban bárhonnan bármilyen párt, ideológia, vallás, nemzet vagy internacionalizmus nevében beleszólnak, az menthetetle-

(Magyar Narancs, 1991. november)
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nül összeomlik. Ugyanakkor nem vagyok naiv, tudom, hogy javaslataim idealisztikusak, soha egyetlen hatalom sem fogja megvalósítani.
― Tehát erkölcsi kötelességének tartotta megírni ezeket a leveleket?
― Aki látja a veszélyt, kötelessége kiabálni. Annak idején a Németh-Glatz féle kormány elment az Írószövetségbe és ünnepélyesen bejelentette, hogy egyszer s mindenkorra lemond az irodalom, a művészet irányításáról. Ennél többet az államtól
nem várhatunk el.
― Sokan viszont azt mondják, az állam mondjon le a szellemi élet irányításáról, de
azért a pénzt adja csak oda a művészetre.
― Illuzionizmus. Hogyan? Kinek? Miért? Valamilyen szervezetnek fogja átutalni,
annak korrumpálható választott vezetője, vezetősége lesz, aki a haverjainak fogja
adni a pénzt, és ismét a tehetség maradt ki mindenből. Mert a tehetséget otthon tartja
a munkája az anyagok mellett, de a tehetségtelen, aki nem tud elmélyülni a munkájában, az tülekszik majd az államhoz, a pénzforráshoz, bizottságról bizottságra jár,
hivatalnokokkal barátkozik. A hivatalnokokkal pedig nem szabad barátkozni, mert
szolgák, az állam katonái, parancsra lőnek. A pénz csak utánunk jöhet. A tehetséges
embereknek kell elől menni.
― Az alkotó embernek nem az alkotás az egyetlen dolga? Az államé pedig, hogy
gondoskodjon az alkotáshoz szükséges feltételekről? Műteremről, anyagokról, kiállítási lehetőségekről, megbízatásokról?
― Sem az állam, sem a magánember nem fogja a művész ügyeit önzetlenül, pusztán a tehetségéért intézni. Ezt felejtsük el. A művészet az élet élésének sajátos formája, amivel együtt jár, hogy az ügyeit az ember maga intézi. Ez így tárgyszerű, így
normális.
Ha semmi mást nem érnénk el ezzel a rendszerváltással csak annyit, hogy az állam
a jövőben soha többet, semmilyen körülmények között művészetet, művészt nem
támogat, hanem a gazdasággal törődik, akkor én már elégedett lennék… Sajnos,
erről egyelőre szó sincs.
A magyar demokraták emlékplakettjét ma ugyanaz a művész csinálja, aki az elmúlt
rezsimben is emlékplakettet gyártott. A szobrokat ugyanaz a Varga Imre fogja elkészíteni, aki nemrég még Lenin-szobrokat, Kun Béla szoborcsoportot csinált… Vagy
Melocco. Ugyanúgy vannak lektorátusok, zsűrik, a minisztérium már megint irányítani akar. És egyetlen nagy művészeti intézmény igazgatóját sem cserélték le…

A Képzőművészeti Szövetség szakmai érdekvédőként nem állt mellé, örült, hogy
megszabadulhat egy mostohagyerekétől… Nem kell azt hinni, hogy van érdekvédelem. Ez az illúziók világába tartozik: olyan mintha...
― De hiszen éppen abban a korban élünk, amikor mindenki keresi, hova tartozhat…
Sorra alakulnak az újabb és újabb érdekvédelmi csoportosulások!
― Ez a folyamat a munkavállalók esetében természetes dolog. Ott a szakszervezetekre, az érdekegyeztetésre valóban szükség van, láttuk a benzinkrízisnél. De a szabad szellemi munka esetén, mint amilyen a művészet és a tudomány, kivel szemben
kell fellépni? Ki ellen kell megvédeni, mondjuk Szent-Györgyi Albertet, hogy felfedezze a C-vitamint?
A művészeknek, az igazi tudósoknak nincs munkaadójuk. Kitől kellene megvédeni
engem? Legfeljebb a feleségemtől… Kávéházi asztaltársaságok kellenek, ahol írók,
költők, filmrendezők, szobrászok, grafikusok, mindenféle művészek vannak együtt,
akik szellemileg összetartoznak, mert rokonok. A legjobb magyar irodalom „kávéházi irodalom” volt. Ezek a társaságok nagy erkölcsi erőt jelentettek. Akit Kassák
egyszer az asztalától kiátkozott, mert valami erkölcsi vagy esztétikai disznóságot
követett el, az egy sivatagban találta magát, szellemileg éhen és szomjan halt. Bortnyik csaknem megbolondult emiatt az elszigeteltség miatt. A rákosista korszakban
olyan dolgokat vállalt, amit erkölcsileg nem lett volna szabad, emiatt többé nem ismerték meg a barátai.
― Ha lemondunk az állami mecenatúráról, ha nincs szükség az érdekvédelemre, ha
a művész csak önmagára számíthat, akkor miből éljen meg, hogyan induljon útnak
egy pályakezdő alkotó?
― Minden művészetre érzékeny tehetségnek valamilyen iparesztétikai tevékenységre kell szert tennie, hogy saját pénzéből finanszírozhassa saját művészetét. Az
államot, mint mecénást el kell felejteni. Külső ösztönzést, esztétikával foglalkozó
embernek nem szabad elfogadnia. Sem művészettörténésztől, sem párttitkártól. Az
esztétikának ugyanis van egy nagyon nagy titka. Csak az anyagon, a munkán keresztül adja meg magát. Ezt kell megértenie egy induló fiatalnak. Kötelessége olyan
életformát kialakítani, ami az ő érzékenységének megfelelően kapcsolódik egy ipari
tevékenységhez. Van, akinek ez a fa, másnak a szitanyomtatás, formatervezés, az
ékszer vagy a tipográfia. Amiből aztán mecénálni tudja önmagát, mint experimentális személyiséget.
― Aki tehát művész akar lenni, az kénytelen jó üzletemberré is válni?

― Nincs. Valaha nem volt, aki megvédje Kassák Lajost, sem a magyar aktivistákat.
Nemrég – a tévén, a sajtón kívül – nem volt, aki megvédje a Józsefvárosi Galériát.

― A piacszervezéshez legfontosabb az esztétikai igényesség! Mi hátrányos helyzetű nép vagyunk, ezért a világpiacon az azonos színvonal elérése kevés. Nekünk
jobbat, szebbet, olcsóbbat kell nyújtanunk. Nem elég, ha például a mi játékaink olyan
jók, mint teszem azt a Lego, legalább olyanoknak kell lenniük, mint Rubik Ernő játékai, amelyek versenyen felül vannak. A Földnek ezen a táján, Kelet-KözépEurópában minden műfajban versenyen felül kellene lennünk, ha a lefoglalt piacokon
helyet akarunk szorítani magunknak. Piacokat nem adnak, csak kikényszeríteni lehet.
Minthogy ettől még nagyon messze vagyunk, nekem az a véleményem, hogy jelenleg ebben az országban semmi szükség nincs tömény experimentális művészetre.
Ez a nép ma egyetlen művészt sem képes eltartani. Ezért mondom, hogy egy pályakezdő művésznek alkotói stratégiájának kell lennie. Én már negyedszázada tudom,
hogy számomra nincs állam. Csak magamra számíthatok. Ez most az én előnyöm.
Az állam nem mecénált engem, de mecénált − ideológiai alapon − olyanokat,
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― Kikre gondol?
― Például Rózsa Gyula továbbra is az Iparművészeti Múzeum élén van. Ő, aki nemrég még a Népszabadság hasábjain Varga Imrét a szocialista állam zseniális művészévé emelte…, ugyanakkor ’67-ben – Kassák székesfehérvári kiállítása alkalmából
– azt írta, Kassákról, mint festőről nem lehet beszélni. De sorolhatnám tovább a neveket, ha nem is ilyen, napnál világosabban dokumentálható esetek ürügyén, a tizenvalahány művészeti intézmény igazgatójáról.
― Ha jól értem, ön szerint nincs semmi szükség az érdekvédelmi szervezetekre, a
Művészeti Alapra, Szövetségre, Stúdióra…

akikkel az országhatáron túl már nem lehet megjelenni. Nemzeti művészet, helyi
művészet, járási művészet… mindez Hegyeshalom után már nem érvényes. Ha majd
valóban „Európa” részei leszünk, ha az összes jó helyen fekvő Képcsarnok-galéria
(lásd Váci utca, Vörösmarty tér…) egyszer magángaléria lesz, és igazán a kereslet
és a kínálat alapján működik, akkor majd az értékrend kezd helyrerázódni, mert a
piac csak azt preferálja, ami visszaváltható.
― Magyarországon ma még nem beszélhetünk valóságos műkereskedelemről. Ha
valaki műtárgyat vesz, azt baráti szívességből teszi, vagy a művészet szerelmese,
vagy idealista…
― Az ország nem felvevőképes, mert az értelmiség segédmunkás szinten volt honorálva. Aki potenciális vevő lehetett volna, mondjuk a hatvanas években egy jó
képre, az nem tehette, mert négyezer forintból élt egyik hónapról a másikra.
1965-ben a zürichi dada-kiállításra feladtam hat Kassák-kollázst, ezt előtte engedélyeztetni kellett a Nemzeti Galériában, rányomták a bélyegzőt, miszerint kereskedelmi értéke nulla.
A hat kép bejárta a világot, és ma egy ilyen kollázs hatvanezer svájci frankot ér. Ez
a pénz az országot illette volna meg. Ugyanezt megcsináltuk tíz meg száz festővel,
de az élet más területén is. Hamis, kontraszelektált értékrendünk volt, a jót rossznak,
a rosszat jónak láttuk, és ez természetesen társadalmi leépüléshez, zülléshez, válsághoz vezetett.
Ma egy Bortnyik- vagy Kassák-kép megér háromszáz, háromszázötvenezer svájci
frankot, vagy nyugatnémet márkát. Csakhogy, ehhez nekünk már semmi közünk.
A szellemi értéket, a tehetséget idejében észre kellene venni, s ha nem is segítünk
neki, de legalább hagyjuk, engedjük…
― Szóval, a galériavezetők konyítsanak a művészethez, ne csak kereskedők vagy −
a ön szavaival − hivatalnok katonák legyenek. Hogyan, miképpen választódjanak ki
az alkalmasok?
― Majd a piac fogja kiválasztani őket! Az eső felülről jön, illúzió alulról várni, ezt
egy nyugati állampolgár jól tudja. Nem a nála butábbtól vesz képet vagy szobrot,
hanem a nála okosabbtól. Akire felnéz, akiben megbízik. A Denise René Galéria −
amíg Vasarely mögötte állt − tudta ezt a szellemi fölényt produkálni vagy László
Károly bázeli műgyűjtő, menedzser és teoretikus.

alaptagok nyugdíjának termelőeszköze vész el. Ezek az emberek nem az állam társadalombiztosításában voltak, hanem az Alapéban. Ha megszűnik az a gép, amely
évről évre előteremtette ezt a pénzt, akkor egyszerre ötezer alaptag lesz kifosztva.
Csoportos rablás áldozatai leszünk. Ezért mozdultam meg Alap-ügyben, pedig már
vagy tíz éve nem voltam semmilyen szakmai gyűlésen.
― Ekkor született meg az, az Alaphoz eljuttatott javaslatterv, amelyben az Alap vagyonának teljes körű felmérését kérte, s a jelenlegi tagok vagyonrészének megállapítását?
― Igen. Ha a vagyon oszthatatlan, legalább legyenek részvényeink. Én, mint a 673mas számú alaptag, magam akarom megválasztani vagyonom kezelőit, akik kellő
hozzáértéssel kizárólag szakmai szempontok alapján gyarapítják azt.
― A szaporodó magángalériák, kereskedelmi galériák ellenére, egyre inkább érzem
a Józsefvárosi Galéria után maradt űrt…. Így utólag nem érzi, hogy könnyelműség
volt feladni ezt a harcot?
― Nem. Már akkor le kellett volna mondanom róla, amikor kitört körülötte a botrány. Kicsit túlélte önmagát. Abban a tulajdonviszonyi struktúrában a Galéria halálra volt ítélve. Ha ma működne, ugyanabban a helyzetben volnék. Ugyanazzal a
Zsigmond Attilával állnék szemben, mint akkor, hiszen továbbra is ő a Budapest Galéria igazgatója, továbbra is országgyűlési képviselő, mint a pártállamban. Megvették a demokraták, „a magyar” demokraták… Így ő is tovább él, ugyanúgy fog Nagy
Imre-szobrokat felállítani, mint a Lenineket vagy Kun Bélákat, meg az összes többi
emlékművet. Tehát ugyanazzal az erővel kerülnék szembe. Én meg csak egy festő
vagyok, egyszerű mezei festő, akinek nincs katonai fölénye, tankjaim sincsenek.
Vesztes csatába pedig nem indulok.
Majd, ha lesz magángalériám, a saját örömömre és azok számára, akiket fontosnak
tartok, esetleg fogok csinálni kiállításokat megint…
(Kurir, 1991. március 1.)

A műkereskedőnek ugyanolyan szuverén, szuggesztív egyéniségnek kell lennie, mint
a festőnek, a szobrásznak vagy bármelyik művésznek. Produkálnia kell a szellemi fölényt a pénzes vevővel szemben. Vagy arisztokratának kell lennie, akinek a családja
garantálja az érték visszaválthatóságát. Mindehhez természetesen társul az anyagi lét,
hogy van miből visszafizetni mondjuk egy hatmillió frankos Juan Grist, vagy egy ötvenezres Kupkát. Ezzel szemben nézzen körül nálunk! A Képcsarnok ma is monopolhelyzetben van… Elvonult a vihar! Ugyanazokat árulja, mint harminc évvel
ezelőtt. Csak most nem háromezer forinttal csapják be a vásárlókat, hanem harmincnyolcvanezer forinttal, mert amit ott megvesznek, soha többet vissza nem váltható:
az érték nem konvertibilis.
― Mit lehet ilyenkor tenni?
― Arra kell vigyáznunk, hogy ezek a képcsarnoki galériák ne csússzanak ki végképp
a művésztársadalom kezéből, mert ha kisíbolják a Művészeti Alaptól, akkor az
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LINDRA = ÁLOM
Cigánytáncművészet − Balogh Béla portréja
A tánc
Nálunk Nagyecseden a gyerekek már három-négy éves korukban táncolnak. A lakodalmakban délután, estefelé megjön a hangulat, és elkezdődnek a nagy versenyek.
A cigánytáncban, ha a nő a férfi háta mögé kerül, akkor legyőzi, sikerül becsapnia.
Egyszer egy ilyen mulatságon − lehettem úgy kilenc éves − egy asszonnyal álltam
ki, de nem bírt velem. Csatlakozott hozzá egy másik is, de együtt sem győztek le,
hiába voltam olyan kicsi. Mérgükben fölkaptak és kivittek a körből. Akkor nyertem
meg az első versenyemet.
A cigány férfiak nagy részének az ötvenes évektől mind a mai napig az ingázás lett
a sorsa. Édesapám is így járt el a fővárosba dolgozni egy építőipari vállalathoz.
Az általános iskola után hiába akartam továbbtanulni, nem lehetett. Négyen voltunk
testvérek, egyszoba-konyhában laktunk, muszáj volt segíteni a pénzkeresésben.
Apám vállalatához kerültem a festők mellé. Kezdetben segédmunkásként, majd betanított festőként dolgoztam. Persze innen is vannak élményeim. A mozgás mindig
létszükségletem volt. A létráról festés közben sokszor leugrottam, megcsináltam egykét figurát, majd vissza a létrára dolgozni. Munka után ifjúsági parkokba, télen klubokba jártam. Nem volt kedvem bennmaradni a munkásszállón, mert húszan voltunk
egy szobában. Csak aludni tértem haza, mikor már nagyon elfáradtam. Hetvennégyhetvenötben divatba jött a mambó, a rockyval pedig megszületett egy olyan változata, amit a cigányok találtak ki. Én is benne voltam az első tízben, akik ezt a
legjobban tudták a fővárosban. Egyszer volt egy balhém Pestlőrincen egy ifjúsági
klubban, ahol az M7-es együttes játszott. Egy ismerős lánnyal táncoltam, amikor a
lőrinci fenegyerekek körülfogtak. Elhatározták, leverik a kis cigányfiút. De nem így
történt. A vége felé már nevettek, mert olyan figurákat csináltam, élvezték nézni. A
legjobb haverok lettek.
A vadrózsák
Hetvennégyben a Metró Klubban jött létre az első cigányklub, Csemer Géza − ma
rendező − vezetésével. Sokan jártak oda művészek, színészek, táncosok, zenészek,
mert buli volt találkozni cigány énekekkel, táncokkal, a cigány nyelvvel. Egyszer
eljött Mucsi János néptáncos − ma koreográfus −, és elhívott a Vadrózsák együttesbe. Bemutatkoztam, felvettek és nyolcvanötig, Erdélyi Tibor lemondásáig ott is
maradtam. Munka után naponta mentem próbákra, fellépésekre, hetvenhatban pedig
az együttessel Spanyolországba utaztam. Én, aki még a Balatonnál sem jártam addig,
hirtelen a Földközi-tengerben fürödtem − a tánc által. Gyermekkorom nagy vágya,
hogy híres ember leszek, megvalósult. Nyolcvanban megnyertem a Népművészet
Ifjú Mestere versenyt, nyolcvanegyben Aranysarkantyús Táncos lettem, nyolcvanháromban pedig megnyertem a Ki Mit Tud szólótáncos kategóriáját. A döntőben magyart is táncoltam, hogy kiderüljön, táncos vagyok, nem csak „folklór”.
Hogy miképp lehetne eltáncolni?
Már amikor a Vadrózsákban táncoltam, érlelődött bennem egy előadás terve. Öszszegezni akartam mindazt, amit a cigány művészetről: táncról, zenéről, népmeséről,
versről gondoltam. Barátok, ismerősök, rokonok segítségével − nyolcvannégyben a
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Vigadóban − megrendeztem a „LINDRA” című estet, ami lovári nyelven azt jelenti,
hogy „ÁLOM”. Sikerünk annak köszönhető, hogy az előadás valamiről szólt, nem
csak énekelgettünk, táncolgattunk. Azóta bennem van − lehet, hogy nagyképűen
hangzik − az alkotás. Elképzelek valamit, vagy elolvasok egy könyvet, és máris azon
gondolkodom, miképp lehetne eltáncolni. Nyolcvanhatban létrehoztam saját társulatomat: Balogh Béla és együttese. Huszonöten kezdtük, hattól-harmincévesekig.
Első közös táncunk a „botoló” volt. A botoló fegyvertánc, párosan is járhatják, de két
férfi egy nő is. Az én botolómban azonban az ellenfél nem volt jelen a színpadon.
Maga a külső világ volt az, amitől az enyéimet meg kellett védenem. Következő előadásunk az „Élünk és álmodunk”, Gorkij: Makar Csudra című novellájából készült.
Filmváltozata „A cigánytábor az égbe megy”. Ismerős a téma, ugye? Összeakad két
erős egyéniségű ember, nem adják meg magukat egymásnak, aminek a vége − halál.
A darabban egy öreg, részeg, bolond cigány embert elevenítettem meg. Nehéz volt
érzékeltetni a részegség és a bolondság közötti különbséget. Úgy próbáltam megoldani, hogy először Louis Armstrong zenéjére táncoltam egy dzsesszest, aztán a Hatytyúk tavából egy klasszikust, végül egy spanyol grandot. A novellában a halott
szerelmespár a felhőkben találkozik. Az én elképzelésemben egy varázsló asszony
felébreszti őket, közben indiai zene szól, és a nép megkoronázza a fiatal párt, ők
lesznek a király és a királynő.
Egy álom arról, milyen jó lenne, ha nekünk is lenne királyunk és királynőnk
Sokszor visszatérő gondolatom, hogy kéne egy hely, ahol az emberek úgy fogadnak
el bennünket, ahogy az nekünk is jó. Korábban azt gondoltam, ez megvalósítható.
Három lehetőséget képzeltem el. Az első − valahol a tengerből vagy óceánból egyszer csak kiemelkedne egy sziget, amit nekünk adnának, és utána ott élhetnénk. Végre
lenne helyünk a világban, egyenlők lennénk azokkal, akiknek van. A második − a
nagyhatalmak fölszámolnának egy katonai támaszpontot, és mi odamehetnénk. A harmadik variáció − Indiában kapnánk egy területet, ahol létrehozhatnánk saját országunkat, a Romano themet, a Cigányországot. Egyszer azt álmodtam, hogy fent az
űrben kialakítottunk magunknak egy bázist. Egy nagy csövön a földről bárki feljöhetett és lemehetett. A mai napig megmaradt bennem, milyen csodálatos volt ott fenn
élni.
Én a népművészetet tartom a gyökereinknek. Nem akarok beleolvadni egy másik
nép kultúrájába, ha annak az az ára, hogy elveszítem a sajátomét. Nyugat-Európában egyre kevesebb cigány dal, tánc maradt fenn, fölszívja a nagyobb nép kultúrája.
Ez a tragédia nem csak bennünket sújt, ott vannak például a kurdok is. Kegyetlen
dolog, ha egy népnek nincs saját hazája, kultúrája. Akkor lesz csak béke a világon,
ha a különböző gyengébb népeknek az erősebbek életet, lehetőséget adnak.
Vannak cigány emberek, akik már beletörődtek abba, hogy ahogy élünk, az jó nekünk. Van lakásunk, munkahelyünk, van mit ennünk (már amelyikünknek). Én azt
gondolom, ha cigányként jöttem a világra, az engem egész életemben elkísér. Nem
szabad elfelejtenünk, hogy esetleg, egyszer majd lehetőségünk lesz egy önálló állam
létrehozására, hiszen mi valamikor polgárként éltünk, amíg szét nem szóródtunk a
világban. Hogy miért történt így, nem tudom, nem vagyok történész. Ha nincs meg
bennünk ez a tudat, a vágy − vagy ha mire valósággá válhatna, elmúlik −, akkor
soha nem fogunk Cigányországot csinálni. Már most el kellene kezdenünk gyarapítani magunkat szellemileg és anyagilag is.
(Magyar Narancs, 1991. június 27.)
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SZENT FÖLD ÉS (NŐI) EGYENJOGÚSÁG
Beszélgetés Omar Massalha palesztin kultúrpolitikussal
Omar Masssalha a Palesztin Felszabadítási Front parlamenti képviselőjeként Palesztina állandó megfigyelője, kulturális nagykövete az UNESCO-ban. „Palestiniens,
Israeliens: la paix promise. La véritable dossier des négociations” (Palesztinok és
zsidók: a megígért béke. A tárgyalások valóságos dossziéja) címmel írt összefoglaló
munkája a közelmúltban jelent meg a párizsi Albin Michel kiadónál. Az eredeti foglalkozása szerint pszichológus kultúrpolitikussal a Francia-Palesztin Baráti Társaság által a Föld napján szervezett rendezvényen beszélgettünk, amit később rendkívül
szigorúan őrzött hivatali helyiségben folytattunk.
Dárdai Zsuzsa ― Hogyan jellemezné a palesztin nép kultúráját?
Omar Masssalha ― A cionisták szerint palesztin kultúra nem létezik. A palesztin
kultúrát úgy fogják fel mint „Izrael arabjainak” kultúráját. Ezzel szemben a palesztin kultúra markánsan leírható. Két nagy egységből áll: egy paraszti, népi és − mivel
Palesztina a világ négy sarka felé nyitott − egy toleráns, pluralista kultúrából. Mi
olyan demokratikus államot képzelünk el, amelyben a keresztény, a muzulmán, a
zsidó kultúra egymás mellett, egymást erősítve tud élni. A palesztin kultúra ugyanakkor természetesen részét képezi az egyiptomi, szíriai, tunéziai, egyszóval az arab
kultúrának is.
― Mit jelent palesztinnak lenni?
― Palesztinában a föld nem egyszerűen gazdasági egység vagy földrajzi fogalom.
Palesztina az itt élők számára a Szent Föld. Harcunk ezért a metafizikus, misztikus
földért folyik. Úgy kell közelíteni a verseinkhez, regényeinkhez, zenénkhez, táncainkhoz… és a politikai megnyilvánulásainkhoz is.
― Politika és kultúra kapcsolata hogyan működik egy folyamatos politikai harcban
élő nép esetében? A mostani rendezvényen látott dalok, táncok hangulatát a tettrekészség, az erő, az életrevalóság kemény, kissé katonás légköre hatja át. Ez a fajta
harciasság jellemző vonása az önök kultúrájának?
― Részben igen. De fordítva is igaz ez: harcunk nagy részében a kulturális identitásra tesszük a hangsúlyt, hiszen − mint már említettem − a cionisták Izraelben azt
hirdetik, hogy a palesztin népnek nincs kultúrája, sőt egyáltalán nem létezik palesztin nép sem.
Egy nép kulturális identitása egyben szabadságaktus is. Elnyomás során a spontán,
organikus kulturális mozgalom átalakul, szerepe megváltozik: általa juttatjuk kifejezésre, hogy visszautasítjuk az asszimilációs elképzeléseket. Ha egy népnek nincs
kulturális identitása, akkor nincs nemzeti identitása sem. Következésképpen nem
lesz önrendelkezési elképzelése, nem lesznek politikai követelései. A palesztin nép
esetében a kultúra szerepe jelenleg lényegesebb, mint a politikai követeléseké.

― A Föld Napján bemutatott táncok, zenék a paraszti társadalmat reprezentálják. A
paraszti világban sokkal nagyobb az egyenlőség férfi és nő között. Azonos súllyal
vesznek részt a földművelésben, az állattartásban, a paraszti munka minden területén.
De az egyenjogúság kérdése sokkal inkább kötődik nálunk is a városi életmódhoz. A
fiatalok elsajátítják az iszlám mozgalmat, amely nem ismeri el a férfi és a nő közötti
egyenlőség eszméjét. Az a tradíció, mely szerint a férfi felsőbbséget élvez a nővel
szemben, ma már nem tartható. Hiszen a nők ugyanazokon az egyetemeken tanulnak,
ugyanazzal a tudással bírnak, és általában ugyanannyit keresnek, mint a férfiak.
― Ön a PFSZ vezetőségi tagjaként egy „valóságosan” nem létező „álom”-ország
kulturális nagykövete. Hogyan tud így dolgozni?
― A PFSZ képviseli Palesztinát mindenütt a világon, és mint azt bizonyára ön is
tudja 1988. november 15-én, Algírban kikiáltottuk a Palesztin Államot. Ezt a státuszunkat az ENSZ közgyűlése határozatban elfogadta, tehát Palesztina nem csak politikailag, jogilag is létező államnak tekintendő.
― Hol van jelenleg a PFSZ parlamenti központja?
― Ammanban, de ülései vannak Algírban, Tunéziában és más arab országokban is.
― Hány palesztin ember él a világon?
― Erről nincs pontos statisztikai adatunk, hiszen nehéz egyértelműsíteni, ki a palesztin, de körülbelül öt-hat millióra tehető a számunk.
― Milyen vallásúak a palesztinok?
― Nagy részük muzulmán, mintegy húsz százalékuk keresztény és körülbelül tíz
százalékuk zsidó.
― A különböző országokban, diaszpórában élő palesztin népet hogyan lehet „egyként” képviselni? Hogyan tartja a kapcsolatot honfitársaival?
― Tudom képviselni az egész népet, mert szerencsére sokan sokfelől keresnek fel
folyamatosan.
― Kelet-Közép-Európában néhány éve megváltozott a politikai helyzet. Azok az országok, melyek 1988−89-ben elismerték Palesztinát, nagykövetséget nyitottak, mára
teljesen más politikai arculattal rendelkeznek. Hogyan érinti ez az önök ügyét?
― Azok a megjegyzések, amelyek 1988−89-ben születtek, ma is érvényben vannak,
a mostani politikusok betartják őket. A mi feladatunk most az, hogy ezekben az országokban jobban megismertessük a palesztin problémát, mivel erősödik a cionizmus, a zsidó lobbi ebben a térségben, Magyarországon is, és az ő interpretálásukban
a palesztin probléma egészen más hangsúlyt kap, eltávolodik a valóságtól.
― Magyarországon is?
― Igen, Magyarországon is. A zsidó lobbi tagjai előnyös helyzetben vannak, hiszen
beszélnek magyarul és általában a kelet-európai országok nyelvén, ellentétben a palesztinokkal, akik nem beszélik ezeket a nyelveket. A palesztin diákokra vár az a feladat, hogy az adott ország nyelvét megtanulva felvilágosító munkába kezdjenek.

― A palesztin néptáncban nő és férfi − ritka módon − ugyanazokat a motívumokat
táncolják, azonos hangsúllyal szerepelnek. Ez az egyenjogúság nyomon követhető a
mindennapokban, a házasságban, családban és a harcokban is?

― Ön azt állítja, hogy a zsidók félrevezetik a világot a palesztinokat illetően? Nekem
vannak olyan zsidó barátaim, akik együttéreznek önökkel, sőt palesztinnak vallják
magukat. Önnek nincsenek hasonló tapasztalatai?
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― De, természetesen… sőt Európában a palesztinok legnagyobb barátai a zsidók. Ők
a legbátrabbak. Itt a nagykövetségen is legalább tíz közvetlen munkatársam tartozik
közéjük.

ARCCAL LEFELE!
Steinmetz kapitány felemelkedése és porbahullása

― A Szovjetunió megszűnésével nem maradtak túlságosan egyedül?
― A palesztin nép harcának klasszikus vonulata ma már nem ugyanaz, mint tegnap
volt, hiszen a világ is megváltozott. A harc átalakult. Ma elsősorban kulturális síkon
folyik a küzdelem. A fegyveres harc, amely oly sokáig jellemző volt, háttérbe szorult. Amíg léteznek ilyen problémák, mint a palesztin népé, nem lehet stabilitás a világnak ezen a részén. A hidegháború utáni új politikai helyzet, a megoldásra való
törekvés tehát reménységgel tölt el bennünket.
(Magyar Narancs, 1992. szeptember 3.)

― Melyik tetves zsidó újságtól tetszett jönni? − szegezi nekem a kérdést váratlanul
egy idős férfi a Steinmetz-szobor lebontásánál, szeptember 24-én.
MUK-kocsi, nemzetiszínű lyukas zászlók, nemzetőr karszalaggal sürgölődő skinheadek, az Antifasiszta és Antibolsevista Szövetség (amelyről a fent említett úr hasonlóan nyílt szellemben elmondta: szó sincs arról, hogy ők antifasiszták lennének,
csak a bírói bejegyzés miatt vették föl ezt az előtagot, ők kizárólag antikommunisták), az 56-os Szövetség, a POFOSZ, a Nemzetőr Szövetség képviselői jöttek össze,
hogy gyűlöletből kovácsoljanak ünnepet az újabb „bronzfej porba hullásának”napján.
A gála verekedéssel indult. Egy idős férfi ugyanis védelmébe vette a szobrot, mondván, neki negyven évig jó volt, miért kell lebontani, Csurkát akarják ide tenni? − Mi
maga, kommunista? − Na és, ha az vagyok, kinek mi köze hozzá! A „provokátort”,
válogatott szitoközön kíséretében nyakánál, nadrágjánál, karjánál fogva rángatták, cibálták, lökdösték át a túlsó oldalra. A megalázott férfi, miután föltápászkodott a földről, fordulatból úgy tarkón legyintette az egyik rendcsinálót, hogy az kis híján
összeesett. Ezután lépett színre a rendőrség. Az ismeretlen férfit garázdaságért őrizetbe vették, és beszállították a pestszentlőrinci őrsre. A másikat, aki történetesen
Werner László a Magyar Szabadságharcos Nemzetőr Szövetség elnöke volt, kórházba vitték, leletvételre és kivizsgálásra. A tömegverekedés elmaradt.
Érdekes, előző nap Vecsésen a kérdezettek többsége a szobor mellett voksolt: „A
Steinmetz szobor hozzátartozik a városképhez”; „Ugyan már, miért bontsák le szegénykét?”; „Akik a múlt rendszerre emlékeztetnek, azokkal mit csinálnak, agyonlövik őket?”; „Minek bontják le, ez itt meghalt, nem egy aljas szobor, nincs
utunkban”; „Legalább valaki integetett, amikor hazafelé jöttem”; „Tájékozódási pont
volt, senkit sem zavart”; „Balesetveszélyt jelentett”; „Nem kellene politikai szobrokat csinálni”; „Sajnálom, hogy lebontják”; „Olaszországban még Mussolini szobrát
is meghagyták, a történelem része”… És beindul a panaszáradat a munkanélküliségről, az áremelésekről, az ország adósságairól, a nyugdíjakról, a fiatalok helyzetéről, a kormány tehetetlenségéről, a két év múlva esedékes választásokról, a tanácstalanságról.
Egy idős asszony, Jehova tanúja, jobb világra vár. Nem lentről, fentről! „Az ember
készítette szobrok nem mentenek meg senkit, sem a szentesek, sem a politikaiak…”
A szakszerű szállítást nemzeti öntudatból ingyen vállaló kft. az előkészítő munkák
befejeztével kiemeli a kapitányt a talpazatról. „Arccal lefele, arccal lefele!” skandálják. „Nézd a tenyérbe mászó vörös pofáját!”; „Piszkos szarháziak, menj a többi
szemét közé!” Egy idős nemzetőr fürgén fölmászik a posztamensre, kezében a lyukas zászlóval büszkén veszi be az erődítményt. Ő áll a kapitány helyére.
Győzelem, taps.
(Magyar Narancs, 1992. október 1.)
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TÖLGYFA ÉS KATONASAPKA
Baszkföld: autonómia vagy önrendelkezés?
A sevillai világkiállítás megnyitása óta folyamatosan hallhattunk a baszkföldi nacionalista gerillaszervezet, az ETA vezetőinek letartóztatásáról. A baszkok többsége
ugyan nem támogatja a fegyveres erőszakot, de a kulturális és területi autonómiáról
sem hajlandó lemondani. A közép-kelet-európai gyűlölködő nacionalizmushoz képest mindenesetre üdítő látvány a baszkok nem kirekesztő nemzettudata.
Euskadi (Baszkföld) − kis ország a Pireneusok lábánál, az Atlanti-óceán és az Ebro
folyó között. Teljes területe körülbelül 20 ezer négyzetkilométer, lakóinak száma 3
millió. Tartományai Franciaország területén Labourd, Basse, Navarre és Soule; Spanyolországban Guispuscoa, Biscaya, Alava és Navarra.
A baszkok az Ibériai-félsziget és egyben Európa őslakói. A paleolit és neolit kori leletek forráshelyei közül legismertebbek Istaritz és Altamira barlangjai. Figurális és
absztrakt rajzok, apró állatszobrok, faragott elefántcsont husáng, madárcsontból készült furulya, istenasszony szobor: a vadászó ősember megannyi emléknyoma. A
barlangok falain mindenütt a szvasztika, a baszk nép egyik szimbóluma. A szanszkrit eredetű napjel a folyamatosság, a körforgás, a természet, Isten rendjének jelképe.
Megtaláljuk sírköveken, templomok, házak falain, karikagyűrűn.
A baszk nyelv − euskara − a kontinens legrégibb nyelve, mely egyetlen nyelvcsaláddal sem rokonítható. Néhány magyar és baszk szó azonos. Ilyen például a kicsi,
a kocsi és a Kati.
A ma élő baszkok − elődeikhez hasonlóan − közel maradtak a természethez. A falvak nagy része a hegyoldalakon szétszórt tanyák csoportjaiból és a faluközpontból
áll. A tanyáknak attól függően, hogy építésükkor milyen növény nőtt vagy milyen
állat fészkelt azon a területen − házszám és utcanév helyett− saját nevük van, mint
például Astigarraga (a juharfa), Lizarra, (a kőrisfa), Espela (a puszpáng) vagy Txanttxantgorria (az énekesmadár).
Guernica neve szimbólum a baszk történelemben. A kisváros szent tölgyfái alatt esküdtek fel évszázadokon át a tartományi urak és olykor a királyok is a baszkok saját
törvényeire, a „fuerókra” Ezzel jelezték, hogy elismerik a nép különállását, függetlenségét. Ennél közismertebb az, ami a spanyol polgárháború alatt 1937-ben történt:
A Condor-légió − a Hitlertől Franco megsegítésére küldött repülőegység − porig
bombázta Guernicát. Csodával határos módon egy tölgyfa (haritza), a baszk szabadság jelképe épségben maradt. Franco kegyetlen bosszút állt a baszkokon, ám a
politikai küzdelem tovább folytatódott; ebben részt vettek a munkásmozgalom politikai szervezetei és a Franciaországba menekült emigrációs kormány is.
Az 1959-ben létrejött ETA (Euskadi Ta Askatasuna), a közhiedelemmel ellentétben,
kezdetben nem katonai, hanem kulturális és politikai eszközökkel harcolt a terület
függetlenségéért. 1968-ban a csendőrök agyonlőtték a mozgalom egyik vezetőjét, a
22 éves Txabi Etxebarrieta-t. Az ETA válaszul erőszakos módszerekhez nyúlt, így
alakult ki a spanyol rendőrség és az ETA különháborúja, amely mindkét oldalon több
száz áldozatot követelt. Az ETA-tól formailag független, széles körű támogatást élvező Herri Batasuna, a Népi Egység Pártja törvényes, parlamenti eszközökkel küzd
a baszk függetlenségért.
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Franco halála után (1975) megváltozott a politikai kép. Spanyolországban győzött a
polgári demokrácia, a pártok előjöhettek az illegalitásból. A madridi kormány Baszkföld felé is nyitni próbált: 1978-ban engedélyezte a baszk nemzeti zászló kitűzését
és az anyanyelvhasználatát, végül megadta az autonómiát a terület számára. Ám alig
két évvel később a madridi kormányfő kormányzókat nevezett ki az autonóm területekre. A közrend fenntartására, a megyehatárok rögzítésére, a „politikai szabadság” biztosítására. Madrid azóta is újabb és újabb hadtesteket küld. A baszk
autonómia elválaszthatatlan tartozéka lett a katonasapka. Európa más államaihoz viszonyítva itt a legnagyobb az egy főre jutó rendőrök száma. Míg Európa egyes országaiban ötszáz lakosra, Baszkföldön százhúszra jut egy rendőr.
Madrid a baszk kérdést egyetlen szóval intézi el: antiterrorizmus; pedig a baszkok
szabadságmozgalma nemcsak katonai, hanem békés ellenállást is jelent, spanyol és
francia földön egyaránt. Míg a Madrid által megadott autonómia spanyol állami kereten belül marad, addig a baszk önrendelkezés teljes állami függetlenséget jelent a
legtöbb nemzeti mozgalmár számára. A baszkok nincsenek egyedül, szimpatizáns
spanyolok és franciák tartanak velük. A májusi nagy letartóztatási hullám idején több
francia családot is bebörtönöztek, amiért a Pireneusokon átkelt baszk politikai menekülteknek − nem terroristáknak! − ideiglenes szállást adtak.
(Magyar Narancs, 1992. október 1.)

NINCS OLYAN NAGY SZÍVEM
Porubszky István, Potyka
Porubszky István, „Potyka bácsi” fél éve kezdett el foglalkozni a skinheadekkel.
Eleinte a Jurta Színházban találkoztak. Az egyre szervezettebbé váló tevékenységhez azóta csatlakozott a Magyarok Nemzeti Szövetsége, a Magyar Nemzeti Párt és
a most alakult Antibolsevista Szövetség. Potyka közelében nehéz szóra bírni a skinheadeket.
Porubszky István ― Megmondom én, miért nem mondják el a véleményüket?
Azért, mert én megtiltottam nekik, hogy olyat mondjanak, amivel saját maguknak
esetleg ártanak.
Dárdai Zsuzsa ― Ön a vezetőjük?
― Én. Büszkén, nagyon büszkén, ország-világ előtt vállalom. Én vagyok a nagyon
drága magyar anyák édes gyermekeinek a vezetője. A különböző szabadkőműves
sajtó, olyan amilyenhez maga is tartozik, olyan hazugságokat fog ezekre a gyerekekre, aminek a fele sem igaz, csak azért, hogy kiszolgálják a kenyéradójukat.
― Melyik szövetségben és hogyan foglalkozik velük?
― Az 56-os Antibolsevista, antifasiszta szövetségben. Ezek a gyerekek mind antifasiszták és antibolsevisták. Vallásos, istenhívő, hazaszerető, konzervatív gondolkodású magyar gyerekek. Már hat hete a magyar történelmet tanulják, de nem azt,
amit az iskolában tanítanak, hanem az őszinte, tiszta magyar történelmet. Ők a valódi magyarok, mert őket még nem tudta megmételyezni az elmúlt negyven év.
A szövetségben hetente kétszer, szerdán és csütörtökön délután találkozunk. Aki tag,
bármikor lejöhet, persze nem kötelező. Körülbelül 60−70 fiatal jár le, fiúk, lányok,
vegyesen.
― Mit ért azon, hogy magyar?
― Azt, hogy hazaszeretet.
― Beletartozik a magyarba a cigány is?
― Tessék idefigyelni, ők mindig is külön akartak lenni. Ezek a gyerekek nem azért
bántják a cigányt, mert cigány, hanem azért, amit csinál. Ha a cigány próbál asszimilálódni a magyarokhoz, megtanulni magyarul, mint például a zenész cigány, és becsülettel keresi a kenyerét, az soha az életben nem lesz bántva. De csak az, aki
frankó! Én a szeretetre nevelem őket, a jóságra.
― A szeretetbe beletartozik a más színű, a fekete, arab, cigány emberek szeretete
is?
― Őket szeresse az ő édesanyjuk. Engem szeressen az én édesanyám. Nekem nincs
olyan nagy szívem, hogy mindenki beleférjen. Elég, ha szeretem az én drága, aranyos
magyar népemet. Azzal kellene inkább foglalkozniuk, hogy ezeket az aranyos gyerekeket hogy agyonverték a tótok, a mi saját hazánkban csak azért, mert magyarok.
― Párizsban például sok a színesbőrű.
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― Aranyoskám, mi nem vagyunk franciák. Az, hogy Franciaországban mindenki
úgy járhat az utcán, azt ennek a kis országnak köszönhetik, mert mi állítottuk meg
a tatárjárás óta az összes barbárokat. Ha én annyira szeretném a feketéket és a cigányokat, mint maga, akkor elmennék Cigányországba, meg Afrikába. Én a magyarokat szeretem, és itt akarok lakni. Ezekből a gyerekekből én nekem egy többet számít,
mint 650 ezer néger, vagy 290 ezer cigány. De verjen meg a Jóisten, ha fajgyűlölő
vagyok.
Porubszky István egyik, magát megnevezni nem akaró munkatársa magyarázta el,
miért fontos foglalkozni a skinheadekkel.
― Mi kezet nyújtunk ezeknek a fiataloknak, megfogjuk a kezüket, mert magyar gyerekek. Ha egy fiatal bakancsot vesz, és rövidre nyírja a haját, remek katona lesz.
Nem fogják kiszuperálni, mert fegyelmezett, egészséges életmódot folytat. Amikor
a Maccabi Zsidó Sportegyesület küzdősportra tanítja a fiatalokat, arra, hogyan kell
embert verni, agyoncsapni, akkor nekünk fel kell vennünk a felénk dobott kesztyűt,
hasonló sportokra kell tanítani a fiúkat.

EZ A HARC LESZ A VÉSŐ!
― Miért viszik el innen a tizenhárom aradi vértanút? Hiszen itt haltak meg a Vérmezőn! − az öregember méltatlankodva csóválja a fejét. − Mit beszél itt nekem Kun
Béláról, meg Tanácsköztársaságról, ezek az aradi vértanúk, én tudom, tanultam az iskolában!
A daru továbbemeli a szoborcsoportot, a forradalmárok és a nép jobbra-balra dülöngélve a levegőbe emelkednek, a hátsó sorban menetelő esernyős asszony fennakad egy faágon, az ág recsegve letörik, a kiszabaduló alak meglódítja társait.
A szemben lévő iskolában vége a tanításnak, a gyerekek a térre tódulnak.
― A suliban mindig azt hittük, hogy a szuronyos harcosok bennünket akarnak megtámadni.
― Múltkor bekötötték Kun Béla szemét, és leöntötték piros festékkel.
― Bugyit is húztak rá, meg nadrágot, meg zoknit is! − kuncognak kórusban.

(Magyar Narancs, 1992. október 8.)

***
― Rendszerváltás volt, vagy nem? Mit keres akkor itt egy orosz? Oroszországban
van Kossuth vagy Széchenyi szobor? Be kell olvasztani, ennek a népnek nem Steinmetz volt a jelképe.
― Kit szeretnének látni a helyén?
― Mártírjaink közül valakit, olyat, akit kivégeztek.
― Nagy Imrét például?
― Nem, nem őt, egy fiatal srácot, aki magyarságból őszintén adta életét ezért a hazáért, elegünk van az amerikai, az orosz, meg mindenféle segítségből, az ilyen Tom
Lantos-félékből.
Aki magyar, az diktáljon itt! Magyar a magyar kezét fogja meg, és itt csinálja meg
a magyar hazáját a Kárpát-medencében. (56-os Szövetség)
― Kik voltak az első szobordöntögetők? Hát a kommunisták, akik ’19-ben Kun Béla
vezetésével eltávolították a királyszobrainkat. A három koronázott királyi szobrot
vissza kell állítani. Ennek a népnek ezeréves története van, és reméljük, hogy a Szent
Korona nevében tudjuk folytatni. (Legitimista Párt.)
― Ez a szobor kettős történelmi hazugság hordozója volt − állítja az 56-os Antifasiszta Antibolsevista Szövetség történésze. (Ő tanítja a skinhaedeket.)
― Ami Steinmetzcel történt ’44-ben, nem szándékos német-magyar gyilkosság volt,
hanem az a szerencsétlen aknára futott. Ez az Osztapenkóéhoz hasonlóan azt a célt
szolgálta a kommunista propaganda részéről, hogy elhitesse a magyar néppel, a világgal, hogy ’44 decemberétől ’45 januárjáig egy gyilkos társaság védte Budapestet. Holott a világtörténelem legszentebb harcai közé tartozott Budapest 51 napig
tartó hősies védelme. A szobor eltávolítása hadüzenet az igazságért.
***
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― A véletlen játéka dönti el, hogy kiből lesz nagy ember és kiből lesz kis ember −
idős, ősz úr repetitív megnyilatkozása.
― Európa egyetlen avantgárd Marx-Engels szobrát elvinni kulturális botrány!
(Szabó András György)
― Nietzschét nem lehet felelősségre vonni Hitlerért. Marxot sem Sztálinért. A torz
szocializmusban gyakorta hivatkoztak Marxra és Engelsre, közben bűnös politikát
folytattak, éppen az ellenkezőjét annak, amit ők hirdettek. Marx és Engels munkássága az egyetemes filozófia része. (BIT)
― A marxizmusból államvallást csináltak, ami nem használt neki, mint ahogy a kereszténységnek sem, hogy világvallássá lett. Mégsem verjük szét a feszületeket.
„Világ proletárjai egyesüljetek!” helyett ma a Balkánon a proletárok egymás belét tapossák! A szobrot most elviszik, még szégyenkezni fognak emiatt, de a humanista
szocializmus eszméjét az emberiség szívéből kitépni nem lehet. (Szalai Pál)
― Ha osztrák hercegek és grófok szobraival együtt tudunk élni, akkor Marxékkal
miért nem? Bibó, Jászi, Mónus utca sehol nincs, pedig a liberális pártok és általában
mindenki rájuk hivatkozott a választások idején. Ki indította el a szoborügyet? A
Pofosz, tehát ők kormányozzák a várost. (Ifjú Szocialisták)
― Ez nem esztétikai vita, hanem azoknak az értékeknek a nyilvánosságból való kiűzetése, amelyeket egy-egy szobor érint: az antifasizmus, a munkásmozgalom, a
marxista elmélet, a szolidaritás értékeinek. Ehhez még hozzáadódik, hogy egyúttal
kidobják a magyar történelem bizonyos darabjait, ami bűn. Még csak nem is értéktisztázásról van szó, hanem egyoldalú munkásmozgalom-ellenes, jobboldali, konzervatív, a nácizmus gyanújával keveredő irányzatok kialakulásáról. (MSZMP)

― Nekem semmi kifogásom ellene. Két hete lakunk itt, nem tudok mit mondani.
Van három gyerekem, ragyogóan fognak szórakozni. Legalább rendezett lesz a környék. A Fővárosi Önkormányzat több külső kerületet megkeresett, mi voltunk a legelsők, akik áment mondtunk. A honvédség ingyen átadta a területet, a szoborpark
felépítésének teljes költségét a főváros fedezi, a kerületnek csak előnye származik
mindenből. Egy ilyen látványosság, ha megépül, felhívja ránk a figyelmet, nyilván
minden szinten elsőbbséget fogunk élvezni − véli Hajós Ervin XXII. kerületi polgármester.
***
A szoborpark koncepciója Eleőd Ákos építészé.
Lényege: Az út a park bejáratánál indul, és legtávolabbi pontjához érkezik, két oldalán ellipszis alakzatban három-három sziromöböl. Az utat kísérő hatvan centiméter magas téglafal egy-egy szoborhoz érve posztamensként funkcionál, ha kell,
karcsú pillérré emelkedik, ha kell, óriási tömbbé szélesedik vagy lépcsővé tagozódik. Az első ellipszisbe a felszabadulási és a szovjet hősi emlékművek, a másodikba
az ideológia prominens képviselői, Kun Béla, Landler, Szamuely, Ságvári, Szakasits,
Dimitrov, Malinovszkij, a harmadikba az elmélet fogalmi manifesztumait − munkásőrség, néphatalom, munkásmozgalom, internacionalizmus − hordozó emlékművek kerülnek. Legvégén áll majd Osztapenko és Steinmetz kapitány. Elhaladva
mellettük, az út hirtelen belecsattan egy hatvan méter hosszú, három méter magas
téglafalba.
A bejárat − a kulisszafal − negyven méter hosszú, tizenöt méter magas, egy méter
vastag lesz. Kilencszer négy méteres kapunyíláson kell majd áthaladni. A falfülkében jobb oldalon Marx, Engels, bal oldalon Lenin szobra kerül elhelyezésre.

A bontás napján, október 8-án a MISZ-esek által szervezett megmozduláson több
tucat ember szerette volna elhelyezni − utoljára − a tiszteletadás koszorúját. A rendőrség biztonsági okokra hivatkozva lezárta a szobor környékét. A sajtó munkatársai
sem juthattak a kerítésen belülre. Ki tudja miért, a tilalom a parlamenti képviselőkre
nem vonatkozott.

A központi kis térre a Clark Ádám téri vörös csillag kertészeti rekonstrukciója kerül.

***

***

A bekerített, mintegy húszhektárnyi területet − Budapest határában, a Balatoni és a
Szabadkai út között − biztonsági kft őrzi, harapós kutya közeledik. Osztapenko,
Steinmetz, Kun Béla és Szakasits a fűben hasalnak. A spanyolországi nemzetközi brigádok magyar harcosai ökölbe szorított kézzel tiltakoznak. Dimitrov Georgi − a bolgár állam ajándéka − nagykabátban fekszik. A felszabadulási emlékmű „Fegyverbe”
alakján − jobb karja lefűrészelve − piros, zöld, sárga festéknyomok. B.ú.é.k 1992. A
Köztársaság téri mártír emlékművön üzenet: „Hóhéroknak állítottak emlékművet
önök.”. A hűvösvölgyi munkáskezek műanyaggolyója elgurult. Marx és Engels egy
időre elváltak egymástól.

A megkérdezett érintett alkotók közül egyedül Kiss István volt hajlandó nyilatkozni.

― Idehoznak a mi nyakunkra ötvennyolc szobrot. A belvárosban egyet-egyet nem
tudtak elnézni, mi meg nézegethetjük valamennyit. Ez emberi méltóságunk megcsúfolása! Százötvenen vagyunk, akik nem akarjuk. Tiltakoztunk már mindenhol,
de eredménytelenül. Jelenleg a köztársasági megbízottnál van az ügyünk. A polgármester szerint örülnünk kellene a várható fellendülésnek, parkoló, külföldi-belföldi
forgalom, büfé, falatozó, italozó. Nem lehet majd kinyitni az ablakot, a bűztől ennek
a klassz kis kertvárosnak vége. Egy év múlva nem lesz olyan ház, ahova ne törnének be! Politikai csatározások színhelyévé válunk.

546

Bár Eleőd Ákos a parkkal a szobrokat állító ideológiai kritikáját fogalmazta meg,
semmiképpen nem akart gúnyt űzni a szobrokból és a szobrászokból. Úgy érzi, alkotásaival részt vállalt a könyvégetés elmaradásában.

― Becsületes dolog, hogy nem pusztítják el ezeket a szobrokat, majd az idő eldönti,
egy mű szempontjából mi az érték, elvégzi a szelekciót. A politikai szempontú, erőszakos rombolás bűn. A nemzetközi szerzői jog alapján a művészek pert is indíthatnának. Persze Stróbl, Páczay, Kerényi már nem tudja megvédeni magát.
A Budapest Galéria igazgatója, Zsigmond Attila − akit többször támadtak már, hogy
a szobrokat ugyanaz bontja le, aki felépíttette − így érvel: az, hogy a múlt rendszerben milyen szobrokat kellett felállítani, nem a Fővárosi Tanácsnál dőlt el, legtöbbször a helyszín és az alkotók kijelölése sem, hanem a − most képviselők által lakott
− Fehér Házban, a Párt KB-ban. A fővárosnak csak a megvalósítás és a kifizetés örömei maradtak.
Fajó János festőművész szerint az elmúlt negyven év politikai szobraiból − beleértve a nemrég felállított „Bajcsy-Zsilinszky akármit” is − a hatalom elárulta, milyen
minőségű esztétikát képviselt.
A leggazdagabb tőkés országok állami szinten nem költöttek annyit politikai szob-
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rokra, mint mi. Mátyás király korának legnagyobb nemzetközi művészeivel dolgoztatott, amíg volt miből, mi a nemzet legkisebbjeivel, amikor nem volt miből.

A Szabadság téri obeliszk, amely alatt nincsenek hamvak, a fővárosi közgyűlés döntése értelmében a helyén marad.

Egy korszak lezárult, az önkormányzatoknak elébe kellett volna menniük a szobordöntögetéseknek, hozzáértő embereknek megvizsgálni, melyek azok, amelyek esztétikailag vállalhatók, a többit egyszerűen be kellett volna olvasztani.

Persze, csak, ha Pongrácz Gergely is úgy akarja.

Fajó szerint újabb politikai emlékmű-mutációkra számíthatunk, a folyamat mindenféle ideológiai előjellel megismétlődik. Talán nem is kellene lebontani a szobrokat,
elég a fejeket csavarozhatóra készíteni és alkalmasint lecserélni. Ez a megoldás azért
is hasznos, mert az emlékműszobrászok legtöbbje ott folytatja, ahol nemrég abbahagyta. Javaslata: emlékmű-szobrászati stop. S ha egy művész mégsem tud ellenállni
ilyen irányú vágyainak, hát állítson fel emlékművet saját pénzén, a saját házában.

KERETES

Jovánovics György szobrászművész az elmúlt rendszerben egyetlen köztéri szobrot
sem alkotott. Első − s talán utolsó − politikai emlékműve az ’56-os vértanúk tiszteletére belső kényszeréből született, eddigi munkásságára jellemző absztrakt megfogalmazásban.
A művészi érték támogatása, annak elősegítése, hogy a köztéri szobrászat, politikai
illusztrációk helyett végre plasztikai problémák megoldására vállalkozzon, véleménye szerint ma szinte senkinek nem áll érdekében.
Azok az alkotók pedig, akiknek eleve arra jár az agyuk − hiszen arra járatták be az
idők folyamán −, hogy a pályázati feltételeknek hogyan kell megfelelni, már kiszimatolták az újabb divatot, Lenin helyett Szárnyas Nikét, Szűz Máriát, Nagy Imrét ábrázoló művet készítenek.
EPILÓGUS
A hírek szerint az obeliszkek alatt eltemetett szovjet katonák exhumálása nagyüzemi
módon folyik.
A kegyelet minden jele nélkül dobálják fel a csontdarabokat a teherautókra. Az orosz
nagykövetségen folytatott háttérbeszélgetésen az illetékes urak, Alekszandr Oliszov
első titkár és Andrei Oszipov kulturális attasé ezt cáfolták. Mint elmondták, a lépést
a magyar fél kezdeményezte, ők tudomásul vették: a halottaknak valóban a temetőben van a helyük, nem a köztereken.
A Főpolgármesteri Hivatal döntése értelmében öt helyről − Gellért tér; Rákoshegy;
Rákoskert; Soroksár, Hősök tere; Pesterzsébet, Emlékezések tere − gyűjtik össze a
hamvakat.

A Közgyűlés eredetileg ötvenmillió költségkeretet szavazott meg az inkriminált szobrok eltávolítására, és szoborparkban való újbóli felállítására. Hadházy Levente a
munkákat irányító Budapest Galéria előadója szerint azonban az állandó határidőmódosításoknak súlyos anyagi vonzata van.
Az ötvenmillió szép summa, csakúgy, mint amit annak idején az igen tisztelt művész
urak bekasszíroztak. A Képző- és Iparművészeti Lektorátus igazgatójától, Keszthelyi Ferencnétől kaptunk ebből egy kis ízelítőt: harminc évvel ezelőtt egy bronzból,
kőből megmunkált életnagyságú figura, szerzői és kivitelezési díja ötvenezer forintra
rúgott. Ennek az összegnek a fele a szobrászt illette. Ma egymillióért legfeljebb mellszobrot kapni, valami kubistát, olcsó fémből.
A lektorátus csak az 1963 után felállított emlékművekről rendelkezik megbízható információkkal. Kaló Viktort ’65-ben 1,6 millió forint ihlette a Béke téri felszabadulási emlékmű megalkotására, ’69-ben pedig ugyanő 150 ezerből kihozta a Landlert,
Szamuelyt és Kunt együtt a volt Ludovika előtti Kun Béla térre.
A Váci úti Sallai-Fürst kettős 576 ezer forintot kóstált ’73-ban, az alkotó géniusz
Farkas Aladár volt. Ugyancsak Kalló domborította anyagba a néphatalom hőseinek emlékhelyét kétmillióért 1985-ben.
A legnagyobb dobás azonban Varga Imre nevéhez fűződik, aki a népet magát álmodta vasba és a Vérmezőre, Kun elvtárssal egyetemben 1986-ban.A Budapest Galéria 12 millió forintos szerződést kötött a mesterrel.
Ezek az alkotók természetesen nem csak a fővárosban zengték, helyesebben − lévén
szó üreges fémtestekről − kongták a néphatalom dicséretét műveikkel. Számos vidéki város büszkélkedhetett vlagyimiriljicsekkel, kunbélákkal, néphatalomvédőmunkásokkal. Debrecenben például az elsők között éppen Kaló és Kiss egy-egy művét
döngölték agyagba a nyugodt erősek. (Pheidiasz)
(Magyar Narancs, 1992. október 29.)

A Fővárosi Temetkezési Vállalat szakemberei a Genfi egyezmény alapján dolgoznak:
a felső, félméteres síkban gépi munka folyik, azt követően kézi. Körülbelül hatszáz
halottról van szó, de pontos számadat csak a munka elvégzése után várható.
Az újratemetés és az emlékműkomplexum felavatása egyelőre várat magára, moszkvai levéltárakból pontosító adatok érkeznek, bár a legtöbb katona neve ismert.
Az emlékmű színhelye a rákoskeresztúri Újváros temető 215-ös parcellája lesz. Fotózási tilalom nincs, de mint az Esti Hírlapban megjelent, koponyát ábrázoló illetéktelen fénykép is bebizonyítja, az emberek kihantolása nem mutatvány, nincs
szükség szenzációhajhászásra.
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MEGTANULTAM VÉDEKEZNI
Portré Fejszál Mózes palesztin zsidóról
― Koraszülöttként jöttem a világra. Az orvos megkérdezte apámat, melyikünk maradjon életben.
― Mi lesz?
― Fiú.
― Akkor inkább mentsük a gyereket − válaszolta. Két lánya volt.
― Szerencsére anyám is túlélte a szülést, de apám döntése miatt engem soha többé
nem fogadott el, elváltak.
Édesanyám palesztin, édesapám zsidó. A családi szóbeszéd szerint lengyel vagy
német őseink is vannak, de apánk erről soha nem beszélt. Tel Avivban, illetve Japánban élünk több nemzedék óta. Nálunk szégyen, ha egy ember ebből a két fajtából van keverve. Az egyik oldalon szidják az anyja miatt, a másikon az apja miatt,
bármelyiket választom, az valakinek biztosan nem tetszik.
Nem tudom, mennyire vagyok palesztin és mennyire zsidó, talán a vallás, Isten tartja
össze bennem ezt a két népet. Bár nem neveltek hitre, a zsidó szokásokat betartottuk. A briszt néhány hónapos koromban végezték el rajtam, amikor már megerősödtem egy kicsit.
Négy évesen kerültem iskolába, ahol héberül és angolul tanultunk. Hat általános,
három szakközép és három gimnáziumi évvel jutottunk el az érettségiig. Aki sikeresen veszi az első akadályt, tizenhat évesen leérettségizhet.
A tanulmányi idő alatt, kétszer négy hónapig kötelező katonai kiképzésben veszünk
részt, ezzel letudjuk a fegyveres szolgálatot. Nyolcévesen öltöttünk először katonaruhát. A hivatásosokkal együtt voltunk beosztva külön szálláshelyen; természetesen
kedvesebbek voltak hozzánk, más kaját kaptunk, de azért komoly feladatokat bíztak
ránk.
Az első nap bevittek bennünket egy óriási helyiségbe, ami teli volt fegyverekkel,
mindenféle harci eszközzel. Nézegettük, fogdostuk őket, kérdezősködtünk, a felnőtt
tisztek pedig figyelték, ki mihez nyúl, mire tekint, miről kérdez, és ennek alapján érdeklődésüknek megfelelően osztottak be bennünket.
Én az önvédelmi harceszközöket választottam: kés, gumibot, judo. Megtanultam védekezni. Legizgalmasabb teendőnk az volt, amikor nyolcas csoportokban kivittek
bennünket a hegyekbe, otthagytak, és teljesen egyedül, három napon belül haza kellett találnunk. Hátunkra kötöztek egy súlyos táskát, amit nem lehetett levenni. Útravalónak adtak egy nagydarab sajtot, hagymát és fél kiló kenyeret.

részt vettünk. Egy este, Peszah napján, amikor mindenki ünnepelt, a palesztinok −
ezt kihasználva − megtámadták a tábort. A kommandósok − a piros sapkás katonák
− azonnal kocsiba ültek, én is beszálltam az egyik barátom mellé, amikor kiderült,
hogy éppen ránk vadásznak. Lőni kezdtek bennünket, kiugrottunk, mindenki a földre
hasalt, a piros sapkások gázbombákat dobáltak a palesztinokra, majd elfogták őket.
Mi gyerekek örültünk, hogy részt vehettünk ebben a sikeres akcióban. Aztán az egyik
palesztin katona hirtelen úgy belém rúgott, hogy elájultam, sérvet kaptam, kórházba
kerültem.
Érettségi után apám tanácsára − aki kairói egyetemi évei alatt összebarátkozott egy
magyar zsidóval − Budapestre jöttem tanulni. ’90-ben végeztem a Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Karán. Utoljára ’89-ben voltam otthon, amikor az apám meghalt.
Később a mostohaanyám is. Egyedül maradt a kisöcsém, aki apám második házasságából született zsidó anyámtól. Ő most Tel-Avivban az én „édesanyámmal” él, aki
engem elhagyott, ő neveli. Képtelen lennék visszamenni hozzá. Apám volt a mindenem. Hozzá kötődöm, mindent megtettem volna érte. Nagyon szerettük egymást.
Van egy kislányom, Synthia. Ő az egyetlen, akiről biztosan tudom, hogy soha nem
fogok benne csalódni. Ő mindig az enyém marad. Hat éve élek itt Magyarországon.
Kezdetben nagyon nehéz volt alkalmazkodni, kiválasztani, ki a jó és ki a rossz ember.
Hosszú évekig teljesen egyedül éltem. Nem volt barátnőm, se barátom.
A magyarországi rasszizmusról nincsenek közvetlen tapasztalataim, csak hülye kölykökkel találkoztam, de a környezetből, a feleségem rokonai között, a munkahelyemen kimondatlanul is érzem, hogy más vagyok. Ezt tűrnöm kell. Mégis csak én
jöttem ide az ő országukba, nem ők hozzám. Én vagyok az idegen. Még az is lehet,
hogy szeretnek engem. A végeredményt tekintve itt boldogabb vagyok, mint Izraelben, ahol állandó a stressz, mindennap várható, hogy becsap egy bomba, valami felrobban, örök a félelem. Tel-Avivban nagyon sok az alkoholista. A gázai övezetben
óriási a szegénység.
De Jeruzsálem gyönyörű. Micsoda hangulat − télen, nyáron, éjszaka, reggel mindig
világos van. Cigarettázunk, gitározunk, énekelünk. Olajfák, datolya, narancs, gránátalma. Annyira boldog az ember, hogy három napig is meglenne kaja nélkül.
Ott születtem, ahol a palesztinok és a zsidók ölik egymást. Olyan népcsoporthoz tartozom, akiknek − más-más okok miatt − a világ minden táján akadnak ellenségei.
Hazamennél, de nem kérnek belőled, azt üzenik, maradj ott, ahol eddig lehetett.
Holnap leszek 22 éves.
(Magyar Narancs, 1992. december 3.)

Mi egy nappal később értünk haza, mert belekeveredtünk egy veszélyes zónába, ahol
az arabok támadásba lendültek: bomba, lövöldözés, meg minden. Egy repülővel
gyorsan elszállítottak bennünket, szerencsére nem lett semmi bajunk, reggel továbbmehettünk. A négy hónap után aszerint, hogy ki hogyan teljesített különböző katonai fokozatokat kapott.
A második katonai idő alatt tizennégy éves korunkban már komolyabb akciókban is
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PRO MINORITATE−KÖRKÉP
A szabadság záloga
A közép-kelet európai kisebbségek gondjainak enyhítésére létrehozott Pro Minoritate Alapítvány kétnapos konferenciát szervezett „Kisebbségek és a média” címmel.
A rendezvényt Göncz Árpád államfő, Mészöly Miklós író, Doncsev Toso, a Kisebbségi Kerekasztal elnöke és Orbán Viktor Fidesz-frakcióvezető nyitotta meg.
― Elnök úr, nem igazán ide illő kérdés, de hogyan fog most lépni médiaügyben?
Göncz Árpád ― Ha tudnám, se árulnám el.
― Mennyire tartja veszélyesnek a magyarországi rasszizmust?
― A rasszizmus mindig és mindenhol veszélyes, mert az esetek többségében egy
védtelen kisebbség ellen fordul. Megítélésem szerint nem főáramlat a fajgyűlölet,
mert amennyire én a magyar társadalmat belülről látom, itt a türelem és a békesség
igénye érvényesül. Nagyon nehéz volna tagadni, hogy van antiszemitizmus, de az ország nem antiszemita. Én azt hiszem, tovább-élő hagyományokról van szó, és bizonyos mértékig a határokon begyűrűző áramlatokról is. Azok egy részének, akik
zsidóellenes jelszavakat skandálnak, fogalmuk sincs, hogy mi az a nácizmus, amelynek a mintáját követik.
Ami a cigányellenességet illeti, az legalább annyira szociális kérdés, és nagyon veszélyes, hiszen halmozottan hátrányos helyzetűekkel szemben nyilvánul meg.
― A parlament eddig mindent megtett a cigányságért?
― Eddig a törvényhozás még semmilyen megfelelő választ nem adott. Az alaptörvényeink megvannak, de a rasszizmus nem tiltás és nem rendőri intézkedések kérdése. Ehhez hosszú nevelő munkára, mentalitásváltozásra van szükség, azon kívül
szociális biztonságot kell nyújtani azok számára, akik a legnehezebb helyzetben vannak.
― Ugye ön is úgy gondolja, hogy a köztársasági elnöknek ilyenkor nem kell semlegesnek maradnia.
― Ki mondta, hogy semlegesnek kell maradnom a türelmetlenséggel szemben? Én
világ életemben a gyengébb mellett, és az embertelenség ellen voltam. Ameddig
élek, ez így is lesz.
***
Choli Daróczi József, a Romano Nyevipe főszerkesztője, a MÚOSZ Cigánylapok
Szakosztályának elnöke.
― Mennyire elégedett a kormány kisebbségpolitikájával, a születő kisebbségi törvénnyel?

― Mit tart a törvény legnagyobb hiányosságának?
― A benne megfogalmazott képviseleti rendszert. A Cikóbit, a Cigány Koordinációs
Bizottságot, amely az elmúlt rendszer nagy találmánya volt, átkeresztelik Etnikai
Önkormányzatra. Hogy ki választja meg és hogyan, azt még senki sem tudja.
― Milyen érzése van az országban erősödő rasszizmussal kapcsolatban?
― Félek, és ha én azt mondom öregemberként, elsősorban nem magam féltem. Félünk mi, a cigányok. Félünk attól, amit már egyszer átéltünk: a fasizmustól, amelyik
felé most ismét tolódik az ország. Nem akarunk újra gettóba kerülni.
***
Szőcs Géza, az RMDSZ politikai alelnöke, Kolozsvár.
― Nem találja kicsit paradoxonnak a helyzetet: miközben a magyar kormány, nagyon helyesen harcol a határon túli kisebbségek jogaiért, hiányolja az adott ország
sajtószabadságát, a magyarországi kisebbségek nagy tömege fél az erősödő raszszizmustól, és veszélybe került a sajtószabadság is?
Szőcs Géza ― A hozzám eljutott információk alapján nagyon nehéz képet alkotni a
magyarországi állapotokról és történésekről. Sajnos szembe kell nézni azzal, hogy
egy társadalom felszabadulása a totalisztikus kontroll alól magával hozza a mocsok
feltörését is. Meg kell találni azokat a technikákat, amelyek lehetővé teszik a probléma keménykezű, de a demokrácia szellemét nem sértő kezelését. Az, hogy a magyar kormánynak ez nem sikerült mostanáig − hanem sikerült, amit én nem tudok
megítélni −, olyan kihívás, amin a léte állhat vagy bukhat.
***
Németh Zsolt, a parlament emberjogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságának, a Fidesz választmányának, a Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumának tagja.
― Van-e aktuális apropója annak, hogy éppen most került sor a Pro Minoritate
napok megrendezésére?
Németh Zsolt ― A cigányellenesség és az antiszemitizmus olyan kérdéssé nőtte ki
magát, amire a politikai erőknek válaszolniuk kell. Az alapítvány tevékenységi terve
a kölcsönös megbékélés szellemében készült. A médiának rendkívül nagy szerepe
lehet abban, hogy milyen kisebbségkép alakul ki. A média nem csak része az úgynevezett konspirációs elméleteknek, hanem gyakran kiváltója is az előítéleteknek.
― Orbán Viktor megnyitó beszédében említette, hogy kapcsolatot kerestek a szomszédos országok népeivel. Hogyan kezdtek ehhez?
― Hadd hívjam fel a figyelmet a Bálványosi magyar-román értelmiségi táborunkra,
amelyet immár harmadik éve rendezünk meg. Ez példája annak, hogy milyen típusú
párbeszédre gondolunk. Nem akarjuk a határon túli magyarokat megkerülni, sőt azt
szeretnénk, ha a szomszédos országok népeivel, a határon túl élő magyarokkal és a
hazai kisebbségekkel való együttműködés egy lélegzettel lenne benne ezekben a tevékenységekben.

Choli Daróczi József ― Borzasztóan kiábrándult és elégedetlen vagyok. Már semmit nem várok a kormánytól és a kisebbségi törvénytől, tudniillik nem rólunk,
cigányokról van benne szó, hanem a kormányról. Nekünk ehhez semmi közünk.

― Melyek a most létrehozott Pro Minoritate Alapítvány legfőbb céljai, hogyan fog
működni?
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― A kuratórium öt tagból áll, tiszteletbeli elnök, Mészöly Miklós. Szeretnénk külső

támogatást adni értékes kezdeményezésekhez a civil társadalom legszélesebb körében; koncentrálni a fiatal értelmiségiek: újságírók, közgazdászok, egyháziak képzésére, továbbá a témával foglalkozó konferenciákat, rendezvényeket szervezni. A
mottója ennek az alapítványnak Lord Actontól származik: „A szabadság sokféleséget eredményez, a sokféleség pedig a szabadság záloga.”
(Dárdai Zsuzsa, Seres László: Magyar Narancs, 1992. december 23.)

A SAJTÓ AZ ORSZÁG SZEME
Françoise Giroud
Françoise Giroud ismert francia újságírónő, az Express magazin alapítója; az Elle
egykori főszerkesztője; a Nouvel Observateur vezércikkírója; politikus: 1974−75-ig
a nők helyzetével foglalkozó miniszter; több híres személyiség (Alma Mahler, Marie
Curie és − legutóbb − Jenny Marx) életrajzírója.
Dárdai Zsuzsa ― Mit jelent önnek a sajtó?
Françoise Giroud ― A szabadságot. Közismert, hogy bárhol uralomra kerül egy
diktátor, az első dolga, hogy megszünteti a sajtószabadságot. A demokráciától elválaszthatatlan a sajtószabadság, azzal lélegzik. Persze a sajtó, az információ kemény
dolog, és nem szelíd lelkű ministránsgyerekek művelik. A sajtó a polgárok, az ország
szeme. Furcsa módon a demokratikus országokban is előfordul, hogy az emberek
nem szeretik a sajtót, zavarja őket a sok információ, a világban lejátszódó tragédiák.
Úgy gondolják, jobb, ha nem tudnak mindenről.
― A román forradalom, majd az Öböl-háború eseményeit folyamatosan közvetítette
a televízió. Az idő tájt született egy szlogen is: „A média velünk van.” Mi a véleménye a televíziónak az emberek, a társadalom életében játszott szerepéről?
― Tény, hogy a televízió külön világ, egy felelőtlen gépezet. Mindent közvetít, ami
a keze ügyébe kerül, és ez valóban veszélyes. Ennek ellenére, ami engem illet, ha választani kellene a cenzúra és a felelőtlenség között, én a felelőtlenséget választanám.
― Ön szerint hogyan lehetne közös nevezőre hozni a sajtó szabadságát, illetve felelősségét?
― Az írott sajtó esetében nagyon könnyen megvalósítható a szabad, ugyanakkor felelős tájékoztatás. Ez valódi funkciója és szerepe. Súlyos gondok a televíziónál mutatkoznak, amely mint említettem bármit fölvesz és sugároz. A probléma a
közvetlenségben, a gyorsaságban gyökerezik, emiatt nincs elég rátartás, gondolkodási idő. A televízió leadja az anyagot, aztán majd meglátjuk, mi lesz.
Ezzel együtt, mint legfontosabb információközvetítő, a televízió nem állhat sem az
egyik sem a másik oldalra: az igazság mellett van a helye.
― Hogyan alakult a nők helyzete az elmúlt időszakban Franciaországban?
― A hetvenes évektől forradalmi a változás a törvényekben, jogszabályokban. Igen
fontos volt a fogamzásgátló tabletta használatának és az abortusznak az engedélyezése. Megváltozott a nők önmagukról alkotott képe, határozottabbá, öntudatosabbá
váltak. A feminizmus célja szerintem az egyenértékűség további elismertetése, és
nem az egymás elleni küzdelem.
― Ami az abortuszt illeti, más-más álláspont alakult ki Amerikában, a nyugat- és
kelet-európai országokban is, ez utóbbiakban a kérdés most újra napirendre került.
― Franciaországban komolyabb mozgalmak nem alakultak ki az abortusz ellen.
Vannak ugyan kisebb csoportok, ezeket elsősorban az amerikaiak buzdítják, finanszírozzák, de fenyegető veszélyről nem lehet beszélni. Amerikában, érdekes módon
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az orvosok viszonyulnak elutasítóan az abortuszhoz, nem a törvényhozás. De mindezekben az egyház hatását lehet fölfedezni. Nálunk ebben a vonatkozásban semmi
vész, az egyháznak hosszú ideje nincs befolyása az ország mindennapi életére.
― Hogyan választja ki életrajzainak − amelyek egyben kordokumentumok is − főszereplőit? Hogyan dönti el, kinek az életrajzát írja meg?
― Nagyon szeretem Marie Curie-t, aki modern, kitartó, zseniális nő volt. Céltáblája
a századelő francia polgári társadalmának. Egészen addig „idegennek” tekintették,
amíg nem kapta meg a Nobel-díjat. Azóta persze ő a franciák büszkesége.
Alma Mahler éppen ellenkezőleg: hidegszívű hódító, nagyvilági dáma, kiváló szeretőkkel és férjekkel. Elsősorban az izgalmas korabeli bécsi szellemi élet miatt írtam
róla.

― Nem mondhatnám, hogy híres vagyok, inkább ismert. Kellemes érzés, rengeteg
apró előnnyel és kedvezménnyel jár, például könnyebben kapok helyet egy repülőgépre, egy-egy étteremben jobb asztalt adnak és így tovább. Nem találom viszont kellemesnek − ezt az idő tájt tapasztalhattam, amikor sokat szerepeltem a televízióban
−, ha az utcán felismernek. Bár az emberek kedvesek, ilyenkor úgy érzem, nem vagyok szabad.
― Mivel foglalkozik jelenleg?
― Könyvet írok a nőkről és a férfiakról egy írótársammal, de erről egyelőre nem akarok többet mondani.
(Magyar Narancs, 1993. január 7.)

Jenny Marx megint más. Vonzó, megkapó jelenség, a XIX század jellegzetes nőalakja. Élettörténete egyben szép szerelmi románc is. Mert Marx a családi életben
gyengéd szerelmes, gondos apa, szeretetreméltó ember volt, szöges ellentétben a
külvilág által ismert intellektuális terroristával. Jenny nemcsak „a nagy ember felesége”, de odaadó híve, szellemi partnere is volt, aki minden vonatkozásban férje
mellett állt.
― Ön volt miniszter, kipróbálta milyen a hatalom. Meg tudja fogalmazni a lényegét?
― A hatalom természeténél fogva rossz. Nincs jó főnök. Amikor ezt valamelyik
könyvemben leírtam, nagy botrány kerekedett, de a véleményemet ma is fenntartom, annak ellenére, hogy én is voltam főnök, egy nagy újság élén dolgoztam. A hatalom vonatkozásában a sajtó az ellenhatalom nagyon fontos szerepét játssza.
― Napjainkban Európa-szerte nemzetiségi, kisebbségi forrongásokkal találkozhatunk. Milyen különbséget tesz ön nacionalizmus, sovinizmus és kozmopolitizmus között?
― Ezek az „izmusok” a kommunista kényszer alól kiszabadulva az internacionalizmus helyébe léptek. Véleményem szerint a nacionalizmus teljesen normális érzés
mindaddig, amíg tiszteletben tartja az országhatárokat. De abban a pillanatban, amikor a nacionalizmus nevében háborút indítanak − mint ahogy azt teszik most Jugoszláviában −, iszonyú, megbocsáthatatlan bűn. Pontosan ezért vagyok Európapárti. Azt gondolom, a közös Európa felszámolja majd az ostoba sovinizmust. A kozmopolitizmust, mint a sovinizmus ellentétét szimpatikusnak tartom; megszabadít
bennünket az irracionális nacionalista szertelenségektől.
― Abban a könyvben, amit ön Günter Grass-szal együtt írt 1992-ben, szó van a kommunizmus felbomlásáról és az ezzel párhuzamosan kialakuló új baloldalról.
― Egy új baloldal léte megnyugtató lenne. Nem lehet meglenni baloldal nélkül,
ilyen nem létezik. A baloldalt ugyan szétzilálta a marxizmus hanyatlása, a kommunizmus bukása, de egész biztosan megjelenik újra. És abban is biztos vagyok, hogy
amennyiben az egyesült Európa létrejön, kell egy szociális oldalának is lennie. Mindig lesz olyan oldal, ahol a gyengék találhatók, és mindig lesz olyan párt, amelyik a
gyengék pártját fogja.A piacgazdaság nem azt jelenti, hogy az egyik oldal elnyomja
a másikat. A piacgazdaság egy olyan működési rendszer, amit bizonyos helyeken
korrigálni kell, ahogy ezt jelenleg az Egyesült Államokban teszik.
― Ön már ifjúkorában sok híres személyiséget ismert meg (André Gide, Paul Valery,
André Malraux), és ma ön is híres. Ez milyen érzés?
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A KICSIK MÚZEUMA
„A kis vitéz majd nagyra nő, s megvív a hazáért, vígan áldozza életét a hon és királyért. Csinnadratta bum, bum, bum.” Az óvodai csoportképen a harmincas évek „patrióta” nevelési gyakorlatának kelléktára: huszárruha, csákó, kisdob, fapuska, zászló.
A nyíregyházi Országos Óvodamúzeum kiállítási anyaga az angol kapitalizálódással párhuzamosan kialakuló „kisgyermekiskolák” mintájára Brunsvick Teréz által
létrehozott első kisdedóvó bemutatásától (1828. Budapest, Mikó u.), a napközi otthonos óvodák megjelenéséig ível. A csak németül beszélő grófnő megnyeri a magyar
főurakat újabb kisdedóvók alapításához. „Ez kell az én szegény magyar nemzetemnek.”
Festetics Leó odaajándékozza tolnai birtokának egy részét kisdedóvóképző és példányintézet céljából, ami 1837-ben, Közép-Európában először felépül. Nyíregyházán, a Csillag utcában 1846-ban kezdi meg működését az első óvoda, a szlovák
nyelvben is jártas, 23 éves Grenerczi Andor (óvó papa) vezetésével. A ’48-as ifjúság
és kormány is harcolt az óvodaügyért. Csaknem kétszáz főrangú nemes és gazdag
polgár levélben kérte Eötvös József kultuszminisztert, hogy az óvodákkal állami
szinten is foglalkozzanak. De erre csak 1891-ben került sor.
A kultúrtörténeti háttér, a kor Magyarországra is eljutó neves óvodapedagógiai iskoláinak bemutatásával egészül ki, felvonultatva azok zseniálisan kidolgozott készségfejlesztő eszköztárát: Fröbel-kockák, Montessori-harangocskák, zongora-hangfelépítéssel, térredukciós eszközök, arányérzék-növelő hangszerek. Montessori találta ki a kis bútort és a „napos rendszert”. A gyűjteményt gazdagítják még Waldorf,
Pestalozzi és más óvodapedagógusok munkáit reprezentáló dokumentumok.
Az első magyar nyelvű óvodai kézikönyv a „Flóri könyve” (reprint kiadásban, eredetije Tolnában van) tankönyv volt. Ének-zene, földleírás, térképolvasás, évszakok
változása, állatok ismerete, valamint erkölcsi nevelés. „Igaz legyen szíved, igaz a
beszéded… Aki csúfol nyomorultat, maga is oly sorsra juthat.” A vitrinekben folyóiratok, mesekönyvek tucatjai: Kisdednevelés, Magyar gyermeknevelés, A legrégibb magyar népmese, A három pillangó bábjelenete. Korabeli fotók idézik a régmúlt
hangulatát: gyermekruhák és frizurák, óvodai csoportképek. Egy-egy óvónőre átlagban 60−70, de sokszor 90−100 gyerek is jutott.
A gyermeknevelést és az óvodatörténetet sem kerülték el a politikai változások az ötvenes években. ’49-től napközis rendszerű óvodák, szovjet gyermekpedagógiai
minta (Fagyajevszkaja, Krupszkaja). ’52-ben Rákosi elvtárs a Gyermeknevelés című
óvodai szaklap címoldalán. Körlevélben olvashatjuk, hogy karácsony első délelőttjén kellett az óvónőknek a szülőkkel együtt vidám fenyőfa ünnepet rendezni, nehogy a család betévedjen a templomba. Egy másik körlevélben pedig ez áll: „Felhívom az óvónő figyelmét arra, hogy Sztálin elvtárs hetvenedik születésnapjára tegye
meg a felajánlását.” Ez azt jelentette, minél több gyereket kell az óvodában tartania,
hogy kikerüljenek a családi hatás alól.
A múzeum 1992. júliusától vált országos múzeummá és közgyűjteménnyé Harsányi
Józsefné, nyugdíjas óvónő jóvoltából, aki mindezt egy személyben gründolta. Saját
költségén évek óta járja az országot. Felkeresi a hetven fölötti óvónőket, különleges
rejtekhelyeken, pincékben, padlásokon kutakodik, hogy összegyűjtse a pedagógusmúlt ereklyéit.
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Mindezt havi nettó négyezerért. A két apró helyiségben az értékes anyag pedig egyre
gyarapodik.
Ha a polgármesteri hivatal rábólint a Körte utcai műemlék jellegű óvoda felújítására és óvoda-múzeummá alakítására, méltó helyre kerülhet majd − az egyik legszegényebb megyének nem kis dicsőségére − az országot reprezentáló nemzetközi
értékű közgyűjtemény.
Országos Óvodamúzeum, Nyíregyháza, Stadion u. 32/A
(Magyar Narancs, 1993. április 8.)

AZ AZTÉK FEJDÍSZ VONZÁSA
Emberjogi világkonferencia, Bécs
Egy fedél alatt jogsértettek és jogvédők, Bécs új városnegyedében, az 1987-ben átadott Austria Center 9500 négyzetméteres terének két szintjén. Hivatásos politikusok, emberjogi szakemberek és nem hivatásos aktivisták, emberjogi harcosok. Egy
ügyért. A Föld minden polgárának biztosított alapvető emberi- és szabadságjogok
helyzetének feltárásáért, javításáért.
De nincs átjárás. „Ím, itt a szenvedés belül, ám ott kívül a magyarázat.” Fent a hatalom, a pénz, a fegyver, lent a jogsértettek bábeli hangzavara.
Vörös, narancssárga, kék, bordó turbánok, hófehér leplek, színes felöltők, blúzok,
szoknyák, hajpántok, saruk, övek, csatok, szemek, orrok, szájak, hajfonatok, bőrszínek. A másság csodái. Jelen vannak a jelen nem lévők − halottak, eltűntek, bezártak, megerőszakoltak, megkínzottak, megnyomorítottak, utcasarkon strichelők,
AIDS-betegek, gyerekek, öregek − helyett. Hírt adni róluk Boszniából, Dél-Koreából, Indiából, Iránból, Törökországból, Palesztinából, az amerikai földrészről, a világ
számtalan pontjáról. Fényképek, könyvek, újságok, szórólapok. Szépség és borzalom. Tiltakozó akciók, előadások, network munkacsoportok. Remény és abszurditás.
A konferencia hivatalos része június 14-én kezdődött, nagyszabású ceremóniával.
Perceken belül megnőtt az egy főre jutó rendőrök száma. Kordonok, biztonsági emberek, civil nyomozók, Mercedesekből elegánsan kilibbenő nyakkendős politikusok. Hivatalnokok. Magabiztos hatalmi vircsaft. Pénz, paripa, fegyver egy kézben.
Sokszor éppen az emberi jogtiprások eszközeiként.
A mintegy félszáz NGO- (nem kormányzati szervezet) képviselő nem juthatott egy
emelettel feljebb, sorsukról továbbra is a fejük felett döntenek. Marad az utca, az
előtér és a folyosó.
A kurdok hangos szabadságkövetelésének, a tibetiek néma ellenállásának, az őslakók szolidaritási demonstrációjának színhelyeként. Az emberi jogokról hivatalból
tárgyalni iparkodó hatalmasok lába elé gáncsot vetni.
Nem kis feltűnést keltett Xokonoschtletl Gómora nahua nyelvű, azték indián, a Yankuikanahuak AC Mexico emberjogi egyesület elnöke, aki a konferencia kezdő napján teljes harci díszben besétált az első szint biztonsági emberektől hemzsegő előterébe, és hibátlan angolsággal elmondta a mexikói indiánok követelését.
Xokonoschtletl Gómora a Magyar Narancsnak elmesélte: azért jött hét évvel ezelőtt
Észak-Mexikóból a „hosszú és széles” közép-európai vidékre, hogy az osztrák kormánytól visszaszerezze fantasztikus értékű kincsüket, az ősi azték fejdíszt.
„Mexikóban születtem, de már hét éve itt élek Ausztriában. Megpróbálom hazajuttatni múltunk egy darabját, azt, ami a népemé. Ez nagyon fontos. Itt kell maradnom
mindaddig, amíg vissza nem kapjuk a fejdíszt. A legyezőként ívelő zöld madártollakból, zöld nefritből és aranyból álló fejdíszt csak a legfőbb azték főnökök viselték,
úgy, mint egy koronát.
1524-ben, V. Károly spanyol király uralkodása idején került át a fejdísz Európába.
Itt őrzik a bécsi etnikai múzeumban. Az elmúlt években hiába igyekeztem
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meggyőzni az osztrák kormányt, hogy mondjanak le a hagyományos azték ünnepi
öltözetről, amelynek értéke több mint 50 millió dollár. A kulturális miniszter ez ideig
nem adott módot a találkozásra.
Az elmúlt hét évben vidéki meneteléseim során sokan csatlakoztak hozzám, táboroztak velem az állami múzeumok előtt. Együtt tiltakoztunk, koplaltunk hónapokon
át. Összegyűjtöttem félmillió aláírást, három petíciót nyújtottam be. A konferencia
időtartama alatt is folyik az aláírásgyűjtés. A több mint százezer osztrák aláírás mellé
újak sorakoztak.
A konferenciát követő héten újabb petíciót adok be.
Én jobban beszélem a német nyelvet az angolnál és a franciánál. Mindenkivel tárgyalok. Addig nem mehetek haza, amíg nem kapjuk vissza jogos tulajdonunkat, népünk pótolhatatlan kincsét. Igazságot akarok azoknak a régi embereknek, akiké ez
az ereklye. Igazságot akarok Mexikónak. Az aztékoknak, a majáknak, a totonatóknak, sapotakoknak, otomiknak, seltaloknak. Nagyon fontos, hogy ez a fejdísz Mexikóé legyen újra, azé a földé, amelyhez eredendően tartozik.
Tavaly kétezer kilométert tettem meg gyalog Ausztriában, idén újra indulok, de a
szülőföldről már nem vagyok egyedül. Negyven honfitársunk csatlakozott hozzám,
be akarjuk járni Európa huszonkét országát. Elmegyünk Csehországba és Magyarországra is. Budapestre szeptemberben érkezünk. Az utcán, a nép között fogunk
lakni, nem akarunk olyan emberekkel beszélni, akik a kormányokhoz tartoznak. Számunkra „a lenti emberek” az érdekesek. A kultúránkról, az életmódunkról beszélünk
majd. A tradíciókról, táncainkról, ceremóniáinkról, a hitünkről. Csupa olyan dologról, aminek semmi köze a politikához.

parkban az aztékok kis csoportja, gyerekek, öreg és fiatal harcosok, tetőtől-talpig a
természetből merítkező öltözékben − madártollak, állatbőrök, kagyló lábperecek,
csont nyakékek, gyöngyök − járták egész nap táncukat. Szólt a dob, a füstölőből varázsillat szállt, a fűben ott pihent Xokonoschtletl nehéz fejdísze.
MEXIKÓI INDIÁNOK
A Mexikói Nemzeti Indián Intézet adatai szerint 56 indián csoport él saját nyelvvel
és identitással az országban. Eredetileg 140 nyelve volt az őslakóknak; ma körülbelül
40 nyelvet beszélnek. Kétmillióan csak saját nyelvüket használják, további kétmillióan a spanyolt is. Rendkívül gazdag a szókincsük. Egy-egy szó, attól függően, hogy
milyen magasságban ejtik ki, ötféle jelentést is hordoz. Az azték nahua nyelv huszonhétezer szót használ, Shakespeare huszonnégyezres szókészlettel alkotott, a Biblia hétezerötszázzal.
Mexikóban 86 millió lakos van, öt százalék tiszta fehérnek vallja magát, tíz százalék
tiszta indiánnak, nyolcvan százalék meszticnek.
(Magyar Narancs, 1993. július 1.)

A kultúra mindenkié, a politika nem.
Elmondjuk majd, hogy a problémák akkor kezdődtek, amikor a fehér ember eljött
hozzánk. Ezek a fehér emberek soha nem értették meg a mi kultúránkat, nekik csak
civilizációjuk van, nem kultúrájuk. Ezért rombolják szét a miénket már több mint 500
éve, amióta az európaiak nálunk partra szálltak. Ezek az emberek leigázni, gyilkolni
jöttek, pedig emberek voltak, és tudták, hogy mi is azok vagyunk, mégsem tekintettek minket embereknek. Azt próbálom mindenkinek elmondani, hogy védjék a Földet, védjék, ápolják a természetet. A természet nem tűnhet el, mert ha eltűnik, akkor
az élet megszűnik a Földön. Érted ugye? Nem lesz élet.
Én a kontinens déli részén, Mexikóban lakom, mi soha nem mondjuk azt, hogy Amerika, Dél-Amerika, Latin-Amerika. Soha. Mexikó a hazám, évente háromszor, négyszer hazamegyek, oda kell mennem, mert oda tartozom. Mexico-Citytől 650 km-re
északra születtem a magas hegyekben. Én nagyon szeretem ezt a vidéket. Ott szabad
vagyok. Itt nincs szabadság, itt csak civilizáció van. A civilizáció nem szabadság.
Számos szülőföldi politikai csoportnak vagyok tagja Mexikóban és az Egyesült Államokban, beleértve az Indiánok Nemzetközi Testületi- és az Amerikai Indiánok
Nemzeti Szövetségét.
Azt kérdezed, van-e gyerekem? Nincs. Még várnom kell. Amíg jobb idők jönnek.
Akkor talán lehet majd nekem is gyermekem. De nem most. Nincs szükségem arra
a helyzetre, hogy a gyerekeim Mexikóban legyenek és nem itt Ausztriában. Ez nem
lenne jó”.
Az Indiánok Kulturális Napján, a kongresszusi központ bevezető útszakaszán és a
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Az őslakók és emberi jogaik

3. Mivel őslakos népek a világon mindenütt laknak, s mivel az ENSZ-szel való kapcsolatuk csak most kezd kialakulni, tanácsoljuk, hogy az ENSZ őslakos népek jogaival foglalkozó regionális rendezvényeit hangsúlyozottan olyan vidékeken tartsák,
ahol az őslakosok nagyobb sűrűségben élnek.

1993 az őslakók éve. A kolonizáció, a háborúk, a járványok, az erőszakos hittérítés
áldozataié. A több száz millió kiirtott őslakóé, akik nem náci haláltáborokban, nem
hullámokban pusztultak el, hanem ősi földjükön.

4. Mivel a fejlődéshez való jog az őslakos népek fontos joga, azt kérjük az ENSZtől, hogy anyagi eszközeit, technikai feltételeit, a fejlődéssel foglalkozó programjait irányítsa az őslakos népek felé és dolgozzon együtt velük.

300 millió őslakos él ma a Földön, körülbelül 70 országban. Az amerikai indiánok,
az inuitok és aleuták, az észak-európai saamik, a Torres-tengerszoros ausztráliai
bennszülöttjei, az új-zélandi maorik stb. Egyedül Kínában és Indiában összesen 150
millió őslakó, törzsi közösség él. A katonai, politikai és kulturális invázió, a népirtás ma is folyik.

5. Felszólítjuk az ENSZ-t, hogy Az őslakos népek jogainak egyetemes deklarációja
szövegének lehető legszigorúbb változatát fogadja el. Az őslakos népek képviselőinek joguk legyen a kiáltvány megszövegezésében részt venni, hogy sorsát az Emberi Jogi Bizottságtól az ECOSOC-on keresztül a közgyűlés elé kerülésig figyelemmel kísérhessék. Felszólítjuk az ENSZ-t, hogy a már eddig is régóta húzódó folyamatot igyekezzen felgyorsítani és nyomást gyakorolni az egyes államokra, hogy
ratifikálják minél előbb ezt a dokumentumot.

ITT IS SZÁNDÉKOZUNK MARADNI

Az ENSZ közgyűlése az őslakos népek nemzetközi éve alkalmából speciális adózási
feltételekkel alapítványt hozott létre, az előkészítő tárgyalás során körvonalazódó
hat prioritás − emberi jogok, fejlődés és környezet, nevelés és kultúra, egészségügy,
önigazgatás és autonómia, információ és nyilvános megnyilatkozás lehetőségek −
elősegítésének finanszírozására. Az őslakos népek NGO-munkacsoportja az NGO
Fórum előtt az alábbiakat nyilvánította ki:

6. Kérjük az ENSZ-t, hogy ismerje el az őslakos népek különleges és időtlen idők
óta meglévő jogát földjük birtoklására és támogassa az ősi földek visszaszerzését.
A konferencia záródokumentumának szövegezése még tart. Káosz van. A remények
apadnak.

― Az őslakos népekre vonatkozó, általuk az utóbbi két évtizedben nyilvánosságra
hozott nyilatkozatok és helyzet-megállapítások közül a Föld őslakos népeinek chartáját és az ILO 169. számú törzsi népekre vonatkozó konvencióját fogadjuk el.

Köszönet Jojió Ljubisnak és Herceg Violettának, és az angol fordításban közreműködő Horváth Irának.

― Mi, őslakos népek már a kolonizáció előtt ősi földjeinken éltünk, és nemzetként
elismerve itt is szándékozunk maradni. A mi státusunk nem kisebbségi státus, jogunk van az önrendelkezésre.

Indiai kultúrák az „Újvilág” születése előtt:

― A legtöbb ország, ahol őslakos népek élnek, katonai uralom alatt áll, állandóak a
lázadások az őslakos népekkel szemben folyamatosan erőszakkal élő kormányok
ellen. Az erőszak formái: szisztematikus ellenkampányok, fajüldözés, etnikai tisztogatás, erőszakos kitelepítések, népirtás, agresszió, kényszerasszimiláció, invázió,
militarizáció, bebörtönzések, tortúra.
― Az őslakos népek életerősek és szervezett egységet alkotnak, nem csupán valamely tradíció vagy szokásrendszer maradványain vegetálnak. Az ENSZ-nek támogatni kell, hogy magunk oldjuk meg problémáinkat, különös tekintettel a kultúrára,
a földtulajdon kérdésére, a nyelvre, a tradíciókra, a szellemi életre, a művészetre és
más kreatív tevékenységre, szervezeti rendszerre, technikára.

− Araukánok (Chile, Argentína területén)
− Arawakok (Chile, Byugat-Argentína)
− Aztékok (Mexikó északi részén)
− Chibchák (Nicaragua,Ecuador, Kolumbia területén)
− Guaranik (Paraguai, Argentína, Brazília)
− Inkák (eredetileg a dél-amerikai kecsu indián nép egyik törzsének neve. Inka a
Nap fia). (Bolívia, Peru, Ecuador, Kolumbia területén)
− Karibok (Venezuela, Guayana, Brazília területén)
− Mayák (Yucatán-fésziget, Délkelet-Mexikó, Guatemala, Honduras)
− Patagóniaiak − chuche indiánok
− Pueblók ( Egyesült Államok délnyugati államaiban és Mexikó északi részén
− Tupik (Rio de Janeiro, Sao Paolo, Brazília)

― Eredendő kollektív jogunk van az önrendelkezéshez, az önkormányzatisághoz és
az autonómiához.

(Borsányi László: Az Újvilág, História 1992., 3−6. sz.)

Az őslakosok NGO-munkacsoportja a következő ajánlásokat terjesztette elfogadásra az Emberjogi Világkonferencia elé:

(Magyar Narancs, 1993. július 1.)

1. Az őslakos népek nemzetközi évére (1993) alapozva meg kell hirdetni az őslakos
népek nemzetközi évtizedét.
2. Miután az őslakos népekkel foglalkozó ENSZ-munkacsoport befejezte Az őslakos
népek jogainak egyetemes nyilatkozata szövegezését, a munkacsoportot át kell minősíteni az őslakosok jogvédelmének állandó ENSZ-szervévé. A munkacsoport
tagjait az ENSZ és az őslakos népek szervezetei közösen választják ki.
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EURÓPA−ÉHSÉG
Jacques Julliard
Jacques Julliard, a Nouvel Observateur főszerkesztő-helyettese, a párizsi Társadalomtudományi Egyetem tanszékvezető professzora, számos könyv, például a Negyedik Köztársaság és A közép köztársasága szerzője.
Dárdai Zsuzsa ― Mostanáig az volt az általános vélemény, hogy a francia értelmiség nagy többsége baloldali. A legutóbbi választások viszont óriási jobboldali győzelmet mutatnak.
Jacques Julliard ― Igen, de ezért nem az értelmiség felelős. Hiszen ők a nemzet
választó testületének csak icike-picike töredékét képezik. A kérdés tulajdonképpen
az, hogyan fejlődtek az értelmiségiek a kommunizmus összeomlása óta. Ez alapvető
problémája a keleti blokk országainak is. Kétségtelen, hogy a kommunizmus erőteljes vonzást gyakorolt a francia értelmiségiek egy bizonyos részére, de azt mégsem
lehet állítani, hogy az értelmiségiek általában baloldaliak voltak. Elég emlékeztetni
ebből a korszakból például Sartre-ra. Tény, hogy az 50-es, 60-as években sokkal
több szó esett olyan kiemelkedő írókról, mint Aragon vagy Éluard, akik tagjai voltak a Kommunista Pártnak, vagy nagyon közel álltak hozzá, mint más irányzatot
képviselő írókról, például Albert Camus-ről. A látszat csal. Az értelmiségiek nem
tolódtak jobbra, hanem megváltozott a szemléletmódjuk. Volt idő, amikor úgy gondolták, az elkötelezettség lényeges dolog, és magukat a kommunisták útitársainak tekintették. Elkötelezettségük ma is fennáll, csak más eszmék irányában. Általánosabb
eszméket tartanak fontosnak: az emberi jogokat vagy az egyetemes emberi értékeket, az igazság ügyét, a szabadság ügyét. Ma már nem hiszik azt, hogy bármely párt
letéteményese lehet ezeknek az eszméknek.
― Az értelmiségiek elkötelezettsége tehát minőségi változáson ment át. Befolyásolja
ez közéleti, politikai aktivitásukat?
― A jelenlegi helyzet, amelyre a nép hatalmán való töprengés és a baloldali eszmék
változásaival való foglalkozás a jellemző, nem érdekli a gondolkodó fejeket. Sok
értelmiségi elutasítja a politizálást, kiszállt. Erre vonatkozólag elmondok egy kis
példabeszédet. Harminc évvel ezelőtt azt gondolták a filozófusok, hogy filozofálni,
meditálni, töprengeni, okoskodni nem valami hasznos dolog, sokkal lényegesebb elkötelezettséget vállalni, és valóban tevékenyen részt venni az eseményekben. Egyre
konkrétabb tudományok felé fordultak, mint a szociológia, a néprajz és a szellemtörténet, amelyek konkrét feleleteket adtak a nagyon is konkrét kérdésekre.
Ezzel szemben most visszatérés tapasztalható az úgynevezett tiszta filozófia, tehát
a tisztán spekulatív tevékenység irányába. Az értelmiségiek visszatértek eredeti helyükre, ami elsősorban a gondolkodás és a kutatómunka, nem pedig a konkrét közéleti, politikailag elkötelezett tevékenység.
― Nálunk negyven éven keresztül létezett a sajtóban a cenzúra, de az új rendszerben is többet emlegeti a hatalom a sajtó felelősségét, mint a sajtószabadságot. Ön
szerint a sajtónak a szabadság vagy a felelősség a lételeme?
― Nem a kormány feladata, hogy ezt meghatározza, hanem az újságíróké. Az újsá-
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gíró felelőssége az, hogy az igazat mondja. Semmi több. Ha a kormányzat kijelenti,
hogy az újságíró legyen felelősségteljes, az egyenlő az öncenzúrával. Vagyis bizonyos információkat el kell hallgatnia, másokat közölnie kell, hogy mindez megfeleljen az „állam” érdekeinek, ami végeredményben a hatalom érdekével egyenlő.
Egy demokratikus rendszerben az újságírók nem felelősek, hanem szabadok. Semmiféle engedményt nem szabad tenniük a kormányzat felé.
Persze a sajtószabadság a demokratikus országokban sem magától értetődő. Franciaország régi demokráciának számít, de a televízió itt is az állam felügyelete alatt
volt negyven éven keresztül, tehát ebben a vonatkozásban itt sem valósult meg a sajtószabadság.
― A sajtószabadság tehát másképp érvényesül az írott és másképp az elektronikus
sajtó esetében?
― Nagyon nagy a különbség, hiszen a kép az érzelemhez szól, az írott betű az értelemhez. Két teljesen különálló szakmáról van szó. A tévések hatalma óriási! A képek,
események általuk választott sorrendben való bemutatásával azt az eredményt, azt a
hatást képesek elérni, amit éppen akarnak. Náluk a tisztességtelenség lehetősége
vagy csábítása igen nagy. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy az írott sajtóban nincs meg ez a veszély, csak más természetű. A kép ugyanis a pillanatot rögzíti, rögtön jön a következő pillanat, és ez nem teszi lehetővé a gondolkodást. Míg
egy újságcikk esetében az olvasó megállhat, leteszi az újságot, töpreng, visszalapoz,
teljesen más információs helyzetben van.
― Mi az ön általános benyomása Közép-Európáról, különös tekintettel Magyarországra?
― Számos közép-kelet-európai országban − Lengyelország, Szovjetunió, Románia,
Örményország − jártam már, Magyarországon most vagyok először, így a benyomásaim nagyon frissek és naivak. Az az érzésem, hogy ezen az országon a kommunizmus körülbelül úgy folyt keresztül, ahogy a Duna. Nem sok maradt itt a kommunizmusból, eltekintve néhány szörnyű épülettől, amelyek magukon viselik a szocreál
minden rondaságát. Az épületek sok mindent elárulnak. Ebben a szép városban megtapasztaltam azt, hogy a magyarok ragaszkodnak a történelmükhöz, a múltjukhoz, és
ez jó. Mert ahogyan azt Santayana, amerikai filozófus mondta, azok a népek, amelyek nem becsülik a múltjukat, arra kényszerülnek, hogy még egyszer megéljék azt.
A múlt valami olyasmi, amit kötelező ismerni és szeretni is kell. A magyaroknak az
a feladatuk, hogy ezt a velük megtörtént, zárójelbe tett kommunizmust elhelyezzék
a saját történelmükben, ne maradjon fekete lyuk a helyén. A második impresszió
pedig az, hogy Magyarország tényleg egy európai ország, csak sajnos ezt nem minden francia tudja. Egyfajta Európa-éhséget tapasztaltam, ez nagyon pozitív. Üzenet
a nyugat-európaiak számára. Azt mutatja, hogy Európa megkerülhetetlen.
― Mit jelent ön szerint orosznak, franciának, magyarnak vagy görögnek lenni?
― Sok mindent jelenthet. Egy nemzet számára az a leglényegesebb, mit tart kiemelkedőnek saját nemzeti létét, jellegét illetően. Minden nemzetnek van egy közös
történelme, közös múltja, de mi az, amit mindebből kiemel, milyen értékeket emel
ki, intellektuális értékeket, művészeti értékeket vagy tudományosokat? Aztán az állampolgárság ténye, tudata is lényeges. S ami ugyancsak fontos, hogy milyen elemeket helyeznek előtérbe, olyanokat, amik kinyitják a kapukat, vagy olyanokat, amik
bezárják. A különöst tartják fontosabbnak vagy az egyetemest, létezik úgynevezett
nyitott nemzeti érzés és zárkózott nemzeti érzés. A francia jobboldal állandóan azzal
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rémisztget, hogy a szupranacionális berendezkedés el fogja szegényíteni a francia
nemzetet. Ez nem így van, ellenkezőleg, a politikai szuverenitásnak nem kötelező
nemzeti keretek közt maradnia.

MEMENTÓ
Holocaust-emléknap

― Szégyellte már valaha azt, hogy francia?
― Igen, például az algériai háború idején. Pontosabban szégyelltem azt, ami történt,
de egy pillanatra sem gondoltam arra, hogy megtagadjam franciaságomat, és lemondjak róla egy szégyenletes dolog miatt. Most azért szégyellem, hogy francia vagyok, mert Jugoszláviában nem tettünk meg mindent, amit meg kellett volna
tennünk. De talán fontosabb úgy fogalmaznom, hogy a jugoszláv ügy láttán szégyellem európaiságomat. Az ugyanis bizonyos fokig érthető, ha valaki a nála erősebbel szemben meghátrál, de az, hogy enged a nála gyöngébbnek, megbocsáthatatlan.
(Magyar Narancs, 1993. június 17.)

„Az utóbbi időben erősödnek azok a történelemhamisító szándékok, amelyek megpróbálják kisebbíteni, esetenként tagadni a holokauszt tényét” − állítja Somlyó Zsuzsa, a Raoul Wallenberg Egyesület soros elnöke, aki levélben fordult az állami
vezetőkhöz, jelöljenek ki állami holocaust-, illetve Raoul Wallenberg-emléknapot.
Azóta fél év telt el.
„Mi akkor már a kijelölt csillagos házakban laktunk. A Vörösmarty utca egyik csillagos házában. A Szálasi-rémuralom bejelentésének napján kiküldtünk a ház elé egy
− történetesen zsidó − férfit őrködni. A szerencsétlent a nyilasok azonnal körülállták, levágták a nemi szervét és agyonlőtték. Úgy találtunk rá a kapuban holtan, meggyalázva”
A nyilas hatalomátvétel napját − 1944. október 15. − országszerte nyílt pogromok,
rablás, fosztogatás, erőszak, gyilkosságok kísérték. A németek nyilas segítséggel
ismét nekiláttak − a rövid időre, külföldi nyomásra elhalasztott − végső megoldás befejezéséhez. Október 20-án megkezdték a budapesti zsidó férfiak begyűjtését munkásszolgálatra, majd november 2-án szállítóeszközök híján nagy részüket gyalog
indították Hegyeshalom felé. A Gestapo a határnál közel hatvanezer embert vett át.
A fővárosi zsidókat novemberben − elősegítendő a gyors megsemmisítést − gettókba
kényszerítették. De a magyar zsidósággal szembeni kegyetlenkedés időszaka már
1944. március 19-én, a német megszállás napját követően elkezdődött. ’44. május
15-e és július 10-e között lezajlott a deportálások első hulláma. A vidékről elhurcoltak száma 427 ezer fő.
„A nyilasok hatalomra jutása előtt Budapesten szinte semmit nem tudtunk a vidéken
történtekről, mert be voltunk zárva a csillagos házakba. Ha voltak is kósza hírek,
nem akartuk elhinni. Ezért fordulhatott az elő, hogy sok ezer ember teljesen gyanútlanul ment a halálba. Nem is tudom, én miért szöktem meg. Talán csak az apám
miatt, akit meg kellett mentenem. Az Erzsébet királynő utca sarkán volt a KISOKpálya, oda kellett bevonulni több tízezer embernek. Ott álltunk a zuhogó esőben reggeltől estig, mivel nem volt elég nyilas, hogy a transzportokat útnak indítsa. Este
aztán − mert eláztak, elfáradtak a nyilasok − azt parancsolták, menjünk haza, és jöjjünk vissza másnap. Olyan balga már nem voltam, hogy reggel ismét odamenjek, de
sokan újra megtették. Mások − velem együtt − bujkáltak a gettóba hurcolás elől.
Október 15-e történelmünk gyásznapja. De vajon szó esik-e erről ebben az országban? A gimnáziumi negyedikes hivatalos történelemkönyvben mindössze két mondatot szenteltek a holocaustnak, az is arról szól, hogy a tudósok által megállapított
számadatnak alig több mint a fele „hiteles” csupán. Játékot űznek a számokkal, ahelyett, hogy a náci fajelmélet tragédiájáról tájékoztatnák a fiatalokat, és arra tanítanák
őket, hogyan kell a másságot elfogadni.”
Somlyó Zsuzsa, a Raoul Wallenberg Egyesület soros elnöke, ez év áprilisában hivatalos levélben fordult az állami vezetőkhöz, hogy jelöljenek ki állami holocaust,
illetve Raoul Wallenberg-emléknapot, hiszen ebben az országban csendőri és rendőri segítséggel állami szervek hurcolták el az embereket a haláltáborokba.
„Az utóbbi időben erősödnek azok a történelemhamisító szándékok, amelyek
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megpróbálják kisebbíteni, esetenként tagadni a holocaust tényét, aminek a világszerte ismert adatok tanúsága szerint hatmillió ember, köztük hatszázezer magyar
zsidó, több tízezer cigány és baloldali gondolkodású ember esett áldozatul. A tragédia emlékét újra és újra megidézik szerte a világon mementóként, hogy még egyszer
ne fordulhasson elő hasonló. Példaként őrzik azok emlékét is, akik megkíséreltek
szembeszállni az embertelenséggel, a gyilkos indulatokkal. Amerikában Reagan
elnök − Lafayette és Churchill után harmadikként − az Egyesült Államok díszpolgárává avatta Raoul Wallenberget. Bush elnök emléknappá tette az USA-ban azt az
októberi napot, amelyen Wallenberg megkezdte magyarországi tevékenységét. Több
mint tízéves az első olyan iskola Amerikában, amelyet a magyarokat mentő Wallenbergről neveztek el.
Franciaországban a köztársasági elnök javaslatára holocaust emléknappá nyilvánították azt a tragikus dátumot, amelyen a németek egyetlen napon tizenháromezer
francia zsidót hurcoltak el a haláltáborokba. Magyarországon is ideje a gyásznak
emléknapot emelni. Erre október 15-ét, a nyilas rémuralom kezdetének napját találtam alkalmasnak. Azt a napot, amikor nyílttá vált az állami terror, szabad kezet kapott az ártatlanok legyilkolása, haláltáborokba hurcolása. Azt a napot, amikor Raoul
Wallenberg magyarországi tevékenysége elkezdődött. Szerettem volna, ha még 1994,
a holocaust 50. évfordulója előtt helyet kap az emléknap az állami gyásznapok sorában.
Milyen konkrét intézkedések történtek az eltelt fél évben a holokauszt gyásznap,
illetve a Raoul Wallenberg emléknap ügyében?
Az állami vezetők válaszlevelükben nem zárkóztak el. Göncz Árpád szerint „a döntés a kormány − illetőleg a parlament kezében van −, én a magam részéről melegen
támogatom”. A miniszterelnök-helyettes igazgatási kabinetfőnöke, D. Szentgyörgy
András a miniszterelnök megbízásából kérte a soros elnök szíves türelmét a konkrét és összehangolt álláspont kialakításáig. Szabad György, az Országgyűlés elnöke
úgy vélte, a fél évszázados évforduló alkalmat nyújthat a felvetett javaslat rendezésére, bár a megadott dátumot, október 15-ét kérdésesnek tartotta. A Narancs kérdésére Szabad György elmondta: továbbította a Wallenberg Egyesület javaslatát az
illetékes emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsághoz. Ahol − információnk
szerint − Fodor Gábor, a bizottság elnöke felolvasta a levelet az egyik ülésen, ám a
bizottsági tagok reakciói elmaradtak. Így nem született állásfoglalás és a javaslat lekerült a napirendről. D. Szentgyörgy András sem tudott konkrét választ adni. Véleménye szerint a magyar nép történelmének 1944. évi drámai eseménysorozatára a
közelgő 50. évfordulón méltó módon fog emlékezni az ország, ám ez Katona Tamás
kompetenciájába tartozik.
Katona Tamás elmondta, hogy bár ennek eldöntésére nincs felhatalmazása, nem
hiszi, hogy erre sor kerül.
(Magyar Narancs, 1993. október 21.)

CSAK A TI VILÁGOTOK LÉTEZIK
Láthatatlan kiállítás
Interjú Erhardtné Dr. Molnár Katalinnal, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének főtitkárával készült.
Formák, illatok, hangok és Párbeszéd a sötétben címmel Andreas Heinecke ötletéből olyan installációs teret építettek ki − több európai nagyváros után − a budapesti
Palme Ház pincéjében, amelyben mozogva a látogató a valóságoshoz közeli élményt
szerezhet arról, hogyan élnek a vak emberek.
Dárdai Zsuzsa ― Gyerekkorom óta legnagyobb félelmeim egyike a sötétség, ami
egyrészt az eltűnéstől, a megsemmisüléstől − a haláltól −, másrészt a fény, a látás
elvesztésétől való félelmet jelenti. Ezzel a félelemmel léptem be − több napos pánikkészülődés után − a Láthatatlan című kiállításra. Egy utolsó pillantás a fény felé,
majd a mindent elborító feketeség. Vezetőnk, Gizike hangja, egy fehér bot és a kezem
tapasztalása irányított. Lassan oldódott a feszültségem. Egy másik világba érkeztem. Valóban másik világba érkeztem?
Erhardtné Dr. Molnár Katalin ― Te valószínűleg igen... Úgy élted meg, hogy ez
másik világ; én nem igazán érzem így. Nagyon érdekes, hogy te a sötétségtől félsz,
mert számodra ez egyenlő a megsemmisüléstől, illetve a fény elvesztésétől való félelemmel. Én is ugyanígy vagyok a sötétséggel: egyfajta semmibe veszést érzek
benne. De a sötétség fogalma az agy terméke, semmi köze ahhoz, hogy én a szememmel nem látok. Hiába nincs szemem, én nem érzékelem a sötétséget; nem sötétben élek.
― Tehát a sötétség, mint fogalom nem egyenlő a feketeséggel, ami egy látó ember
elképzelésében a vakság lényege?
― Ti úgy képzelitek, hogy akik nem látnak, azok általuk is érzékelhető sötétségben
élnek, de ez nem így van. Én ugyanúgy vagyok a szememmel, mint például az orrommal: ahogy az orommal nem látok, úgy a szememmel sem. A dolgok képi megjelenítése nem a szemmel történik, hanem az aggyal. A kiállításhoz kapcsolódó
Karátson Gábor előadás, a Látás és a festés hazugságáról nagyon felvidított. Arról
szólt − legalábbis nekem −, hogy a valóság megismeréséhez nem jelent abszolút biztosítékot a ti szemmel való látásotok...
― Én is úgy gondolom. Nekünk látóknak csak egy érzékszervvel van többünk hozzátok képest, és ez is kevés, hiszen annyi minden létezik, amiről érzékszervek híján
nincs semmilyen tapasztalatunk, tudásunk. Ebben a megtapasztalhatatlan világban
ugyanolyan vakok vagyunk, mint a nem látók fény nélkül, sőt, érzésem szerint, de
ezt te jobban tudod, éppen a látás hiánya miatt, az elmélyülés csöndjében ti talán inkább hozzáférhettek ehhez a közvetett világhoz.
― Ha így gondolod, örülök. Ha az ember a látás hiányával él, valószínűleg mélyebben gondolkodik. Rákényszerül, hogy jobban odafigyeljen a szavakra, a környezetére. A látó emberek szerint az információk több mint hetven százaléka szemen
keresztül érhető el. Lehet, hogy ez igaz, de úgy gondolom − bocsásson meg érte
minden látó ember −, hogy ezek nagy része felületes információ; egy pillantás a

570

571

televízióra, a kirakatokra, a másik emberre, és már mentek is tovább. Belelátni valakibe, igazán megismerni valakit vagy valamit időigényes dolog, kevesen vállalkoznak rá. Amikor az ember nem látva él, rákényszerül, hogy többször végiggondolja
a dolgokat: fontosabbak az elhangzó szavak, fontosabbak a gondolatok, fontosabb
a másik ember.
― Beszélgetésünk során, a mondanivaló pontosítására folyamatosan használjuk a
„ti” és a „mi” személyes névmásokat. Már az első kérdésem is erre a mesterséges
vagy valóságos kettészakadásra utalt. Valóban van „ti világotok” és „mi világunk”?
― Nincs. Csak a ti világotok létezik, amihez mi, vak emberek próbálunk alkalmazkodni, ez teljesen természetes. Most ezzel a kiállítással − és ezért nem tudok egyértelműen örülni − ti, látó emberek mesterségesen csináltatok egy olyan világot,
amilyen elképzelésetek szerint a vakság. Nektek ez a 45 perc kétségbeejtő, elgondolkodtató, megdöbbentő volt, következésképpen a mi egész életünk ilyen kellene,
hogy legyen. Csakhogy ez nem így van, a mi világunk nem ilyen tragikus.
― Engem ugyanez az elképzelés bátorított. A 45 perc alatt nem a vakság tragikumát
kívántam átélni, hanem egy másfajta boldogság-lehetőség, másfajta életteljesség
megtapasztalását.
― A kiszabott 45 percben nem igazán fogható fel, hogy így is lehet élni. Ez a kiállítás arra jó, hogy az emberek elgondolkodjanak a másságon. Akit valóban a vakok
élete érdekel, az csak ízelítőt kap; a kiállítás legfeljebb felkelti az érdeklődését, s
ezek után, ha úgy gondolja, személyes kapcsolatba léphet vak emberekkel.
― Vak ember. Nem sértő ez a jelző?
― Mindig ezt kell használni, sohasem a világtalant, hiszen világtalan bárki lehet, az
is, aki lát. A vak ember a világból ugyanúgy részt kér, neki is megvan a saját világa.
Általában nem szeretik kimondani ezt a szót, pedig aki vak, az sajnos vak, ezt lehet
ragozni ide-oda, de ez nem változtat a tényen.
― Te születésedtől fogva vak vagy?
― Nem, 5 éves koromtól, akkor műtöttek meg szürkehályog miatt, s a műtét nem sikerült.
― Addigi látásélményeid segítettek később a képi gondolkodásban?
― Bizonyára... Igen, én tudok képekben gondolkodni. Bár nem tudom neked megfogalmazni milyen a piros, a zöld, a sárga vagy a kék, nincsenek gondjaim a színekkel, el tudom képzelni őket. Úgy gondolom, a nem látók képalkotási, kreativitási
képességei jobbak, így próbáljuk pótolni mindazt, amit ti szemmel végignéztek.
― Ez vajon azokra is igaz, akik vakon születtek?
― Szerintem az intelligensebbekre, akik sokat mozognak a külvilágban − még egyszer mondom, a világ hála Istennek az ép embereké, nekünk közöttük kell megtanulnunk jól mozogni − igaz. Akinek sok látó barátja van, elég nyitott, abban
feltétlenül megjelennek a képek. Ezért nevetséges, amikor a látó emberek nem merik
azt mondani egy vaknak, hogy viszontlátásra. Pedig ez a természetes, én is azt mondom, hogy megnézem a televíziót…, ezeket a szavakat mi ugyanúgy használjuk.

ember nem érzékeli a fényt. Holott a fény maga, nemcsak a szemmel való látásból
adódik. A fény az, amikor az ember élete valami módon kiteljesedik, amikor a hitét,
vagy a boldogulás szálait megtalálja. Ha azt mondod, fény, bennem is valami meleg,
derűs, kedves, nagyszerű képzet merül föl, mint ahogy a sötétségről én is a szomorúságra, fájdalomra, bánatra asszociálok. Persze borzasztóan „irigyellek” benneteket,
amiért ti láttok: végigmehettek az utcán, megbámulhatjátok a kirakatokat. Nekem
meg kellett tanulnom azzal a tudattal élni, hogy nekem az jutott, hogy a barátnőmmel elmegyek és megfogdosom a ruhákat. Azért fontos, hogy az ember jó környezetben létezzen, jó közegben járjon iskolába, hogy megtanulja a vak állapotával való
együttélést, hogy ne az önsajnálat és a vágyakozás töltse be az egész életét.
― Ezek szerint ez a másfajta életlehetőség nem adja meg a teljes értékű létezés érzését?
― Aki szegény, az a pénz hiányát érzi, szeretné, ha több lenne belőle; aki szőke
barna szeretne lenni, s kínjában festi a haját; a kövér sovány szeretne lenni... Tudom,
ezek mind kicsiségek ahhoz képest, hogy a vak ember meg látni szeretne... Hát persze, nyílván szeretne. És azt hazudni, hogy ez nagyszerű dolog, és jól van így, nem
lehet. Ezzel a hiánnyal együtt kell élni, és ezt az ember úgy dolgozza fel, ahogy számára a leghasznosabb.
― Melyek a legfontosabb tapasztalatok?
― Először is az, hogy a világ így is megismerhető. A megismerés formáit, módjait
kell megtanulnunk, azt hogy például mikor segít a hallgatás, mikor a kérdezés, azt
hogy mennyire fontos a tapintás, a lábbal való érzékelés, a hangok világa. Például,
ha bemennénk együtt egy templomba, az első 5−10 percben nem kérdezném meg
tőled, mi, hogy néz ki, hanem magam érzékelném meg a teret, az épület monumentalitását, az illatot, a csöndet, a hűvöst... Meglepően sok jel érkezik felénk, amit fel
lehet dolgozni, de mindig kell látó társ, barát, barátnő, aki segít. Nagyon szeretek utazni, szinte minden évben elmegyek valahova, mert szeretek idegen városba megérkezni, egy parkban sétálni, megtapintani egy kaktuszt, a tengerparton ülni, hallgatni
a tenger hangját. Mindez ugyanolyan élményt ad nekem, mint neked, de bármennyire
is furcsa, mégsem megy el két vak ember egy ilyen kirándulásra; az a normális, hogy
veletek megyünk. Tehát számomra a legfontosabb tapasztalás az, hogy a világot fogyatékkal is meg lehet ismerni, teljessé lehet tenni, és megismeréshez vezető utak
gyakran nem is fizikaiak, hanem lelkiek. Én sokszor járok moziba, színházba (mostanában megpróbálok mindenhonnan ingyen jegyet szerezni, mert kinek van ma a
kultúrára pénze!?), és naponta nézem a televíziót.
― Képes vagy az emberi arcok felidézésére is?
― Az arcokat képzelem el a legnehezebben, azt hogy ahány milliárdan vagyunk a
földön, annyiféle arcunk van. A várost, a hegyeket, a síkságot könnyedén felidézem.
Tegnap megnéztem az Utolsó napnyugta című cowboyfilmet a Duna TV-ben, és teljesen el tudtam képzelni, ahogy a marhacsordát hegyen-völgyön át hajtják.
― És melyek számodra a legnagyobb akadályok?

― Ti úgy gondoljátok, hogy a fény az, ha ég a lámpa, vagy süt a nap, tehát egy vak

― Mi örökös információ-éhségben szenvedünk. Nagyszerű, hogy gondolkodunk,
meg elképzelünk, de te ránézel egy dologra és megvan. Ahhoz viszont, hogy én a
normálisan tájékozott ember színvonalán próbáljak létezni, hogy tudjam például,
mit ír a Seres a Narancsban..., ehhez egy év alatt annyi energiát kell felhasználnom,
amennyit neked 5 év alatt.
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― Egy vak ember, hogyan élheti meg a fény hiányát?

― Pedig éppen az elmélyülés lehetősége miatt úgy képzelném, talán több a filozófus, a hittudós, a pap a nemlátók között...
― Csak azt felejted el, hogy a hittudós, a filozófus, a pap könyveket olvas, sok-sok
ismeretanyagot kell elsajátítania, amiből táplálkozhat. Nagyon ritka az olyan ember,
aki saját bölcsességéből is megél. Én például sokáig azt gondoltam, hogy, ha a Jóistennel jóban volnék, megbeszélném vele, hogy rendben van, jó így élni, de minden
hónapban legalább két napra engedje meg, hogy lássak! Beraknának egy szobába, és
kiolvasnék minden újságot. Aztán rájöttem, örökké perben és haragban állnánk, mert
legközelebb egy hetet kérnék, hogy megnézhessek néhány múzeumot is, és így tovább.
― Azt mondod, ha jóba lennél a Jóistennel, ez azt jelenti, hogy nem vagy vele jóban?
― Nem vagyok hívő, bár hiszek abban, hogy abszolút determinált a sorsunk. Ha
bármelyik vallás híve lennék, sokkal kényelmesebb lenne az életem, a felelősséget
könnyebben el tudnám hárítani magamtól, belenyugodnék, hogy a Jóisten rendelte
így. De sajnos nem hiszek. Mert arra gondolok, ha lenne Jóisten, nem teremtene lábnélküli meg szemnélküli embereket. Szerintem annak a közmondásnak van igaza,
amelyik azt mondja, segíts magadon ember, akkor a Jóisten is megsegít.
― Hogyan lettél a Szövetség főtitkára?
― A vakok általános iskolájában végeztem Pesten, a Teleki Gimnáziumban érettségiztem, és az ELTE Jogi karán szereztem diplomát, jogász vagyok. Mivel nekem
korán sikerült feldolgoznom a vakság állapotát, és túljutni az önsajnálaton, már egész
fiatalon úgy gondoltam, köteles vagyok a sorstársaimért tevékenykedni. Egyetem
után ide kerültem a Szövetségbe gyakornoknak, ezt követően a Fővárosi Kefeipari
Kft-ben dolgoztam személyzetisként − nagyon sok vak emberrel foglalkoztam, megismertek, megszerettek, és ’88-ban a szövetségi tagok, a küldöttek útján megválasztottak. Néhány kipróbált, régi munkatársat hoztam magammal, mert ha az ember
nem látva akar eredményes munkát végezni, nagyon fontos, hogy legyen a környezetében 2−3 olyan látó ember, akire az életét is rá merné bízni.

goskönyvtárat, a Braille-könyvárat, a Braille-nyomdát, hangfelvevő stúdiót, a vakvezetők kutyaképző iskolát, a vakügyi segédeszközök árusítását, az országban egyedül mi próbálunk középiskolás vak fiataloknak tankönyvet adni... Hát persze, hogy
azt mondom, az Isten szerelmére, nem ennek a kiállításnak kellene a szponzoráláskor az első helyen állnia. A rendezők ugyanazokhoz a szponzorokhoz fordulnak,
akikhez mi is szoktunk. Jövőre komoly anyagi gondjaink lesznek, fogalmunk sincs,
hogyan alakul a költségvetésünk, amit eddig nevesítve kaptunk a Parlamenttől. Most
tárgyalunk a mozgás- és hallássérültekkel, hogy együttesen kérjük, újra nevesítve
jelenjünk meg, mert ha a többi társadalmi szervezet közé kerülünk az mindannyiinknak hátrányt jelent. Hiszen mi olyan feladatokat látunk el, amelyek a látó embereknek állampolgári jogon járnak: te bemész a boltba, és veszel egy órát, az én
vak tagtársam idejön hozzánk, itt vesz órát, itt váltja ki a fehér botot, mi próbálunk
gyógymasszőröket képezni stb-stb... Mindezt abból a nyolcvankét millióból... Így
aztán természetes, hogy egy kicsit soknak tartom a kiállításra fordított összeget. Hiszen ebben a nagyon nehéz anyagi helyzetben lévő, szegény országban ez úgy jelenik meg, hogy ezt a kiállítást is a vakokért csinálták, le van írva, kész, mit akarnak
már megint...
― Elfogadom a kritikát, valóban mi, látók csináltunk magunknak egy kiállítást a
vakságról. Mit gondolsz, mi lehetne ennek az ellenkezője, a fordítottja?
― Nem lehet megfordítani a dolgot, te nem tudod megadni nekem azt az élményt,
hogy 45 percig lássak. A jóság lehet az ellentételezés, az, hogy minden ember eldönti, ezen túl segít a vakoknak.
(Élet és Irodalom, 1995. november 17.)

― Hatalmas a Láthatatlan iránti érdeklődés, december 17-ig minden hely foglalt. 4
éves gyerektől a 70 éves öregúrig minden korosztály képviselteti magát. Szerinted,
minek tudható be ez a nagy népszerűség?
― Sok mindennek. A kíváncsiságnak, az önmegméretésnek, egy kis lelkiismeret
furdalásnak − ha ezek így kénytelenek élni, nekem is ki kell bírnom azt a 45 percet…
Akárhogy is, én is szeretném hinni, hogy az emberek attól, hogy megnézik ezt a kiállítást, kicsit jobbá válnak, talán...
― Nyílván te is végigmentél rajta. Milyennek találtad a kiépített teret, a megvalósult helyszíneket?
― Bevallom őszintén, egy kicsit primitívnek. Ha az én vak társaim közül néhányat
megkértek volna, hogy csinálják meg a városzajokat, a természet hangjait, olyan
sztereo változatot készítettek volna, hogy valóban bátorság kellett volna ahhoz, hogy
a látogató átjusson az utca másik oldalára. Tudod, ha meggondolom, hogy ez a német
ember négymillió forint jogdíjat kért, s hogy a kiállítás összesen tizenhat millióba került, akkor nem tudok maradéktalanul örülni, azzal együtt, hogy az ötletet zseniálisnak tartom, kár, hogy nem mi találtuk ki.
A Szövetség éves költségvetése összesen 82 millió forint, amiből fenntartom a han-
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AZ IGAZSÁG VÁRHAT NEGYEDÓRÁT
Interjú Patrick Pépinnel
A legnagyobb múltú francia újságíró-iskola, a több mint hetven évvel ezelőtt alapított lille-i École Superieure de Journalisme (ESJ) és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem 1996 októberétől közös, diploma utáni újságíró programot indít. A
11 hónapos képzés, amely különösen nagy hangsúlyt fektet az európai intézmények
történetének, működésének megismertetésére, a francia állam által elismert ESJ-diplomával és az ELTE szakirányú továbbképző oklevelével bocsátja pályára az újságírókat.
Dárdai Zsuzsa ― Magyarországon ma nem divat az újságírás, ellentétben a húszas,
harmincas évekkel, amikor szinte minden magyar író − lett légyen költő vagy regényíró − szívesen fejtette ki véleményét az újságok hasábjain. Újságírónak lenni komoly presztízst jelentett. Napjainkban az egy- vagy többdiplomás értelmiségiek, akik
beszélnek néhány nyelvet, jólmenő foglalkozás után néznek: jogász, közgazdász, üzletember, bankár lesz belőlük, nem újságíró. Hogy van ez Franciaországban?
Patrick Pépin, az École Superieur de Journalisme igazgatója ― Franciaországban
az újságírók helyzete társadalmi téren ma jobb, mint huszonöt-harminc évvel ezelőtt
volt: az újságírók az establishmenthez tartoznak, ami persze nem feltétlenül jelent jót.
A statisztikákból az derül ki, hogy a gimnazisták nagy része orvos, tanár vagy újságíró szeretne lenni. Az újságíró-iskolákba jelentkezők száma jóval meghaladja a felvételi lehetőséget. Például a mi iskolánkba Lille-ben átlagosan 750-en jelentkeznek
45 helyre.
Ez azt mutatja, hogy a fiatalok kicsit misztikus szakmának tekintik az újságírást, az
újságírókat a demokrácia ügynökeinek tartják. Ugyanakkor a közvélemény nincs rólunk ilyen jó véleménnyel.
A legutóbbi közvéleménykutatás eredményei szerint az emberek általában azt gondolják, hogy az újságírók meglehetősen függnek a pénztől, a politikai hatalomtól, és
az eseményeket nem feltétlenül úgy írják meg, ahogy azok történnek.

nyeket támaszt. Ez a két dolog, a függetlenség és a nagy példányszám többé-kevésbé
ellentmond egymásnak. Világosan el kell tehát különíteni a gazdasági aspektust a
szerkesztői vagy kiadói aspektustól. Ugyanakkor, ha megnézzük a sajtó történetét,
azt látjuk, hogy a szerkesztői sikerek egyúttal üzleti sikert is hoztak: a jó újságok, rádiók, televíziók mindig is nagy közönséget vonzottak. Úgyhogy jó, ha ez esetben is
árnyaltan fogalmazunk. Logikus, hogy egy kiadó szeretne beleszólni az újság milyenségébe, ugyanakkor az is logikus és természetes, hogy az újságírók harcolnak a
lap függetlenségéért. Ebből a konfliktusból véleményem szerint valami pozitív is
kisülhet.
― Néhány hónappal ezelőtt egy „Freedom House” elnevezésű amerikai intézet felmérést végzett a sajtószabadság kelet-európai állapotáról. Úgy találta, hogy Magyarországon a sajtó közepesen szabad, amiben van igazság. Éppen ezért valószínűleg tényleg fontos lenne egy francia minta szerint működtetett „közös Európa”szellemű újságíró iskola léte. Ön ellátogatott Magyarországra, tanulmányozni
az itteni viszonyokat…
― Négy napot töltöttem Magyarországon ’95 márciusában, amikor is meglátogattam néhány szerkesztőséget. Találkoztam kollégákkal, de arra a kérdésre, hogy mi a
helyzet a magyar sajtó szabadságával természetesen nem tudok válaszolni. Arról
azonban meg vagyok győződve, hogy szoros a kapcsolat az újságok produktumai
és az újságíróképzés között, s egy jó újságíró-iskola, amely jó szakembereket képez,
segít a sajtónak abban, hogy nagyobb függetlenségre tegyen szert. Egy újságíró-iskolának az a feladata, hogy olyan újságírókat képezzen, akik egyszerre jó szakemberek és professzionális állampolgárok. Mi itt azt szoktuk mondani, hogy az
újságírók egyszerre a mindennapok pedagógusai és a demokrácia alkalmazottai. Ez
tehát kettős hivatás: van egy technikai része, amelyet jól kell ismerni, és van egy
társadalmi szerepköre, amelyet be kell tölteni a demokrácia szolgálatában.
― Az ESJ ezelőtt hetven évvel a lille-i katolikus egyetem keretében jött létre. Az iskolának van-e közvetlen kapcsolata a katolikus egyházzal?
― Az ESJ teljesen független intézményként működő magániskola, semmiféle kapcsolatban nincs a katolikus egyházzal, de azoknak az értékeknek a sorában, amelyeket az iskola a magáénak vall, helye van a keresztény humanizmusnak is.
― Milyen különbséget lát a lille-i iskola és a többi francia újságíró-iskola között?

― Magyarországon az elmúlt években nagyon sok újságot privatizáltak. Az új tulajdonosok rejtett vagy burkolt formában iparkodnak nyomást gyakorolni az újságírókra, előírni nekik, hogy mit szeretnének viszontlátni „újságjaikban”. A
„tulajdonosok” lehetnek politikai pártok vagy alapítványok is, amelyek finanszírozzák bizonyos lapok megjelenését, vagy legalábbis „lobbiznak” életben maradásukért. Nagyon nehéz ebben a helyzetben objektívnek és függetlennek maradni. Ön
szerint ebben az összefüggésben mit jelent a sajtószabadság fogalma?

― Az újságíró-iskolák többé-kevésbé hasonlítanak egymáshoz, és mivel az ESJ volt
a modell, a különbségek elenyészőek. Mi találtunk ki először pedagógiai programokat az újságíróképzésre, amit aztán a többi iskola átvett tőlünk. Komoly szakmai
tapasztalatokkal rendelkezünk, annak, amit csinálunk, hosszú évek óta jó visszhangja
van, és azt hiszem, a pedagógiai fejlődés területén némileg a többiek előtt járunk. Az
ESJ sajátossága a benne uralkodó légkör, amely családias, ugyanakkor olyan újságírók képzésére törekszik, akikben erős a szakmatudat.

― Ez a harc a sajtó megszületésével kezdődött, és mind a mai napig tart. Angliában
a sajtószabadságnak nagyon régi hagyományai vannak, Franciaországban a II. világháború végén, 1944-ben születtek meg azok a rendeletek, amelyek nagy függetlenséget adnak a sajtónak és az újságíróknak. De többé-kevésbé mindannyian
ugyanazzal a problémával találjuk szembe magunkat: egyre több az olyan laptulajdonos vagy lapkiadó, aki maga nem újságíró. A piacgazdaság egyfelől kedvez a szabad sajtó létrejöttének, hiszen a sajtótermékek tucatszámra kerülhetnek a nyilvánosság elé, másfelől az eladott lapszámok vonatkozásában kőkemény következmé-

Azt hiszem, az egyik utolsó olyan iskolatípus vagyunk, amely az oktatásban nagy
hangsúlyt fektet az általános ismeretekre, a szakmáról való gondolkodásra és az etikai kérdések megtárgyalására. A technikai tudás megszerzése nem elsődleges szempont, bár az általunk alkalmazott pedagógiai módszerek révén mégis csak jó
technikai felkészültségű újságírókat képezünk, akik ugyanakkor tudatos szakemberek is. Ez tehát a fő különbség. A másik különbség az, hogy iskolánkban a képzés
minden területre kiterjed: van alapképzés, szakosodott újságírás, továbbképzés, nemzetközi újságíróképzés, valamint kutatás, amely kiterjed a szakma társadalomban
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betöltött helyére, az újságírás és az etika viszonyára, de az új médiumok, kommunikációs eszközök − például az Internet − alkalmazási lehetőségeire is.
― Miből él az iskola?
― Az elsődleges bevételi forrásunk az ún. „taxe d’apprentissage”, a „ tanulmányi
adó”, amelyet a vállalatok a bértömegükből fizetnek. Mi többnyire sajtóvállalatoktól kapjuk ezt a pénzt, akik ennek az adónak a révén bértömegük bizonyos százalékával finanszírozzák az újságíróképzéssel foglalkozó intézményeket. Ennek egy
részét kapja az ESJ. A másik jövedelemforrás a hallgatók által fizetett tandíj, amely
most évi 12 ezer frank: nem magas, mert nem a pénz alapján szeretnénk szelektálni.
A harmadik forrás az iskola fejlesztését szolgáló tevékenységekből táplálkozik,
amely a szakmai továbbképzésből és a kutatási programokból folyik be a költségvetésünkbe.
― Ez évente összesen hány millió frankot jelent?
― 1996-ban 20 milliót.
― Milyen különbség tapasztalható a francia és az angol, illetve amerikai, valamint
a német sajtó között?
― A francia sajtó valóban más, mint az említettek. Ami Európát illeti, itt a legfontosabb referenciaértékű napilapok nagyjából azonos szinten vannak Angliában, Németországban és Franciaországban. Nálunk azonban nemigen létezik a szenzációhajhász, úgynevezett bulvársajtó. Emiatt a francia sajtó úgy érzem homogénebb,
nincs meg benne a komoly napilapok és a pletykalapok kettőssége. Továbbá: a francia sajtó talán kevésbé szigorú, mint a két másik említett európai, és hiányzik belőle
a rájuk jellemző üzleti szemlélet; a francia sajtó csak mostanában kezd üzleti módon
gondolkodni, éppen ezért − főleg az írott sajtó − komoly problémákkal küszködik.
Ha a rádiókat vagy televíziókat hasonlítjuk össze, azt kell mondanom, hogy a francia tévé mindenképpen felér az angollal és a némettel, a rádió pedig inkább jobbnak
mondható.
Ami az amerikai sajtóval való összehasonlítást illeti, az amerikai sajtó kizárólag tényekből építkezik, ténysajtó: hajszálpontosan elmondják, mi történt. Ezzel szemben
a francia sajtó a tények közlése mellett kommentál is. Az angolszászok gyakran
éppen azt vetik a szemünkre, hogy a mi sajtónk értelmezi az eseményeket. Az amerikai sajtó valóban nagyon jó. Bár manapság már Amerikában is sokat beszélnek a
„journalism public”-ról, a közszolgálati, közéleti újságírásról, amely fölvállal bizonyos elkötelezettséget. Könnyen előfordulhat, hogy a hagyományos amerikai tényújságírás is elindul az elkötelezettebb újságírás felé, hogy segíteni tudja a
polgárokat problémáik megoldásában. Az amerikai sajtó tehát mindenképpen mintául szolgálhat mindenki számára a tények tekintetében. Ugyanakkor a sajtó egyúttal kulturális termék is, tehát az amerikai sajtó sohasem fog igazán hasonlítani a
franciához, vagy a magyarhoz, és vice versa. Minden ország a maga módján közvetíti az aktuális eseményeket.
― 1989-ben a televízió a nap 24 órájában sugározta a román „forradalmat”, szinte
cselekvő részese volt az eseményeknek. Az idő tájt született egy szlogen is: „A média
velünk van”. Azóta sajnos több háború is lezajlott, amelyeket a tévé jóvoltából szinte
a hálószobánkból követhettünk nyomon, és kétségeink támadtak afelől, hogy a média
valóban velünk van-e.
― A romániai események és az Öböl-háború valami fontos dologra irányították a

578

figyelmet. Mégpedig arra, hogy egy technikai eszköz birtoklása nem jogosítja fel rá
az embert, hogy azt minden esetben használja. Az Öböl-háború alatt a műhold révén
egyenesben követhettük a háború eseményeit. A műhold beállításával nagyon lerövidült az idő az események és azokra való újságírói reagálás között. Minél inkább
csökken ez az idő, véleményem szerint annál kevésbé újságírói munka az, amit végzünk, és ez valódi probléma. Egy barátom akkoriban nagyon találó címet adott az e
témáról írt vezércikkének: „Az igazság várhat negyedórát”, vagyis az információ
várhat negyedórát, mert nemcsak az a lényeg, hogy az információ gyors legyen,
hanem az is, hogy igaz legyen, és az újságíró képes legyen azt helyesen visszaadni.
Az élő, egyenes adás kicsit az újságírás végét jelenti.
― Mint azt bizonyára ön is tudja, Magyarországon a „kommunizmus” negyven éve
alatt nyíltan működött a sajtócenzúra. Ám az azóta porondra lépő új kormányok is
elsősorban a sajtó felelősségén lovagolnak, és csak szavakban deklarálják a sajtószabadságot. Ön szerint mi a helyes egyensúly a sajtó szabadsága és felelőssége között?
― Egy átmeneti helyzetben, mint amilyen az önöké is, mindenkinek állást kell foglalnia: politikusnak, üzletembereknek és természetesen az újságíróknak is. A demokrácia iránti elkötelezettségben nyilván másra fekteti a hangsúlyt a politikus és
másra az újságíró. A dolgok rendje azt diktálja, hogy a politika megpróbál nyomást
gyakorolni az újságírókra, nekünk pedig az a legfőbb feladatunk, hogy ellenálljunk
ennek a nyomásnak. Így valamennyire kiegyenlítjük egymást. Ez az a helyzet szerintem, amelyben a szabad sajtó működni tud. Ma Magyarország alakulóban van, és
ehhez sok idő kell. Ilyen helyzetben nem lehet felelőtlenül bármit mondani, hiszen
az újságíróknak is a fejlődést kell szolgálniuk, ugyanakkor, ha nem lesz szabad sajtó,
akkor nem lesz szabad Magyarország sem. Abban reménykedni, hogy van a sajtó
számára ideális helyzet, tévedés. Láttuk, hogy az Egyesült Államokban a vietnámi
háború idején a sajtó teljesen szabad volt. Minden információt közölhetett, mindenről beszámolhatott, ugyanakkor ezért azt az árat fizette, hogy elveszítette a háborút.
Azok az országok, amelyekben nagy hagyománya van a szabad információ-áramlásnak, kicsit óvakodnak a tömegtájékoztatás új eszközeitől, elsősorban a televíziótól, amely mint már említettem, bármit felvesz és sugároz. Az írott sajtó esetében
könnyebben megvalósítható a szabad, ugyanakkor felelős tájékoztatás, éppen azért,
mert az újságíró − ellentétben a tévével − kap egy kis gondolkodási időt.
― Legjobb esetben a sajtó feltárja a tényeket, leleplezi a bűnt, és ebbe beavatja a
nyilvánosságot. De Magyarországon minden eredmény nélkül teszi ezt: a bűnösök
nem kerülnek bíróság elé, a súlyosan hibázó politikusok nem mondanak le, miközben a világban a sajtót negyedik hatalomként emlegetik. Milyen hatalom az, amelynek semmilyen befolyása nincs?
― Franciaországban éppen fordított a helyzet. Ha egy újság elkezd kutakodni valamelyik közszolgálatot betöltő egyén életében, és felfedi az illető esetleges összetűzéseit az igazságszolgáltatással, vagy más kompromittáló eseményt tár fel az
életéből, nagyon gyorsan elveszíti a közmegbecsülést. Én nem szeretem az ilyen
„gyanakvó” újságírást, amikor egy felröppenő, esetleg megalapozatlan hír nyomán
„knock out”-ol a sajtó addig tisztelettel övezett politikust vagy üzletembert. De a
magyarországi helyzet sem fogadható el. Az igazság valószínűleg a két véglet között
található.
(Élet és Irodalom, 1996. augusztus 30.)
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A GYÖKÉRTELEN EMBERNÉL
SZÁNALMASABB NINCS

― Hol tanult Páizsban?

Beszélgetés Mátrai Benedek atyával

― Parlez-vous français?

Dr. Mátrai Benedek római katolikus plébános 2008 júliusától Verőcén és Szokolyán
szolgál. A kinevezése óta eltelt alig több mint egy év alatt mindennapos egyházi teendői mellett folyamatosan részt vesz Verőce és Szokolya közéletének fontosabb
eseményeiben. Ez év júliusában a két település lelki közössége személyesen is találkozhatott egymással a Benedek atya által szervezett kárpátaljai kiránduláson. Hazafelé jövet a buszon beszélgettünk...
Dárdai Zsuzsa ― Mi indítja önt a „zarándokutak” szervezésére?
Mátrai Benedek ― Az utazásaim győztek meg arról, hogy Magyarország milyen
hallatlan történelmi, művészettörténeti, néprajzi értékekkel rendelkezik, ezek szeretete késztet arra, hogy utakat ismertessek. Gyerekkoromban, az általános iskolában
egysíkú és részrehajló történelemoktatás folyt, amely ezeket az értékeket teljesen
elhallgatta előttünk. Véleményem szerint minden magyar gyereket el kellene vinni
a Vereckei-hágóhoz, ahol Árpád apánk behozta a magyarokat, és Esztergomba a Magyar Királyság fővárosába, hogy magyarság-szeretetet tanuljanak. A gyökértelen
embernél szánalmasabb nincs. Gyökerek nélkül nem lehet élni.
― Nem elég gyökér az, hogy Jézushoz tartozunk valamennyien keresztények, bárhol
fordulunk is meg a világban?
― Természetesen Jézus a legfőbb gyökerünk, s elsősorban Krisztushívők vagyunk,
de a krisztusi hit is egyfajta kultúrán, nyelven keresztül jut el hozzánk, és a közvetítő eszközt nagy hiba lenne elhanyagolni.
― Kárpátalján, Isten szabadító munkásságának színtereként katolikus, görög katolikus, ortodox, református templomokkal, zsinagógákkal találkoztunk. Mi a véleménye az ökuméniáról?
― A sokszínűség engem egyáltalán nem zavar. A véleményem az, hogy más nemzeteket és más kultúrákat tisztelni csak az tud, aki először a sajátját tudja tisztelni.
Ha a sajátját nem tudja tisztelni, álnokság arról beszélni, hogy ő más népeket és más
kultúrákat tisztelni fog valaha is.
― Valahogy úgy, mintha azt mondanánk, csak az tud igazán szeretni másokat, aki önmagát is szereti... Távolodjunk most el Kárpátaljától, s térjünk rá az ön papi pályafutására. Honnan származik ön, és hogyan döntött úgy, hogy katolikus pap lesz?

― Az Institut Catholique de Paris-ban.
― Oui, mais j’ai oublié beaucoup parce que depuis 30 ans je n’avez pas l’occasion
de parler français.
― Hogyan érezte magát Párizsban?
― Egyrészt értékelem a francia kultúrát, másrészt a nemzetközi történelmi helyzet
sokszor szembeállított bennünket, az érdekeink ellentétesek voltak, és ezeknek a
nyomai máig érezhetők.
― Az elmúlt 30 évben újabb és újabb szolgálati helyekre került. Emlékszem, régebben egy plébános „örökre” hozzátartozott egy falu életéhez...
― Az élet kiszámíthatatlan, azzal, hogy hol szolgálok, nem foglalkozom. Ahova
mondják, oda megyek, így a legegyszerűbb. Voltam káplár Erdőtelken, Bélapátfalván, Nyíregyházán, plébános Kenderesen, Horthy Miklós falujában, majd Rakamazon, Pásztón, két évig Vácott is, viszonylag hosszú ideig Dabason, most pedig itt
vagyok Verőcén és Szokolyán.
― Dabasról, az Alföldről érkezett a hegyek közé... Érez mentalitásbeli különbséget
a két tájegység lakói között?
― Kétségtelenül mások a hegyi emberek, mint az alföldiek. Majdnem harminc évet
szolgáltam az Alföldön, nemcsak megszoktam, de meg is szerettem az ottani embereket. A papságom kilencven százalékát Alföldön szolgáltam.
― Hegyi emberként...
― Igen, igen.
― S milyen különbségeket fedezett fel?
― Az alföldi ember lassúbb, mentalitásában is, reakcióiban is, talán megfontoltabb,
a lelkesedésben visszafogottabb. A felvidéki ember gyorsabban reagál. Ha viszont az
alföldi „reagál”, azt nagyon komolyan teszi. Az északiak lobbanékonyabb természetűek..., persze nem lehet általánosítani. Ami nagyon imponált az alföldi emberekben, az a megbízhatóságuk. Ez minden egyéb fogyatkozást feledtetett velem. Egy
idő után nagyon megszerettem őket. Hosszútávon kiszámíthatóak és megbízhatóak.
― Ma a beregszászi katolikus templomban ön celebrálta a vasárnapi misét, amelynek központi gondolata az előítélet volt.

― Heves megyéből származom, Ecséd községből. Vallásos neveltetésben részesültem, s voltaképpen gyerekkoromtól éreztem vonzódást a papi pálya felé, ami az érettségi tájékán egyre komolyabbá vált. Nem óhajtom megmagyarázni a hivatásom
történetét, mert aki ezt meg tudja tenni, annak a magyarázatával szemben fenntartásaim vannak. Alapvető dolgokat nem lehet megokolni. Az életünk titkokra épül. Esztergomban érettségiztem a Ferences Gimnáziumban, a teológiát Egerben, Budapesten és Párizsban tanultam. Egerben egy, Budapesten öt, Párizsban két évig. Doktori fokozatot fundamentális teológiából szereztem, Budapesten.

„Ezután kijött onnan, és elment a saját falujába. A tanítványai követték. Amikor
szombat lett, elkezdett a zsinagógában tanítani. Sokan, akik hallgatták, csodálkoztak tanításán, és azt kérdezték:,,Honnan vette ez mindezt? Milyen bölcsesség az,
amely neki adatott? És milyen csodák történnek a keze által? Nem az ács ez, Mária
fia, Jakab és József és Júdás és Simon testvére? Nem az ő nővérei vannak itt nálunk?” És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: ,,Nem vetik meg
a prófétát, csak a maga hazájában, a rokonságában és a házában.” Nem is tehetett
ott egy csodát sem, csak néhány beteget gyógyított meg, kezét rájuk téve. És csodálkozott hitetlenségükön. Ezután bejárta a helységeket a környéken és tanított.”
(Mk 6, 1−6)
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― Jézussal szemben azért voltak előítéletesek, mert ismerték, „ő az ács fia”.A társadalmi előítéletek lényege pedig éppen az, hogy előzetes megismerés nélküli, pusztán benyomások alapján hoznak egyes emberek ítéletet egy csoport, vagy a csoporthoz tartozó egyén tulajdonságaira és társadalmi státuszára vonatkozóan.
― Ön szerint mi a különbség e kétféle előítélet között? Ezt fontosnak tartom öntől,
mint paptól megkérdezni, mert olyan vidéken élünk és ön is itt szolgál, ahol az előítélet jelenlévő probléma. Isten a szeretet. Az előítélet mindenben ellentmond Jézus
tanításának.
― Előítélet az, amikor valakinek nem csak véleménye van valakiről vagy valamiről, hanem még a feltételezését is kizárja annak, hogy a másik megváltozhat. Eleve
bezárja egy skatulyába, és a véleményével nem engedi kijönni abból a skatulyából.
Senkivel szemben előítéletünk nem lehet, egyformán emberek vagyunk, akármilyen
színűek, akármilyen nyelvűek. Viszont a törvény, akár társadalmi törvényről beszélünk, akár egyháziról mindannyiunkra egyformán vonatkozik.
― Jézus elfogulatlanul közeledett Zakeushoz, a farizeusok és a „tömeg” ellenében,
leül vele vacsorázni... Szembeszállt azokkal, akik éppen a törvényre hivatkozva elítélték emiatt... és Jézusnak igaza lett, Zakeus „megszabadult” bűneitől.
(Lk. 19, 1−10)
― Amikor az előítéletről szólok, arról beszélek, hogy senki sem születik készen a világra, hanem kifejlődik valamivé vagy valakivé. Az előítélet kiragadja az embert az
érlelődési folyamatából, és ezt nem szabad. Kiszakítani az embert a fejlődési stádiumából annyi, mintha megölném azt az embert.
― Köszönöm a beszélgetést.
(Szokolyai Híradó, 2008.)

ÖKUMENIKUS IMAHÉT SZOKOLYÁN
Református Imaterem, Katolikus Templom, Baptista Imaház
„Az Egyház sok sugárból, de egyetlen fényből áll” − mondta Szent Ciprian 258ban, a lefejezése előtt.
Amikor néhány évvel ezelőtt műterem-menedéket kerestünk közel Budapesthez, kézenfekvő volt, hogy a Dunakanyar felé indulunk, hiszen az „őseim” − Bácskából áttelepült dédszüleim − halálukig Nagymaroson éltek. Testvéreimmel szinte minden
nyarat itt töltöttünk keresztmamánknál Gálffy Béláné, Haraszthy Annánál, aki a falu
óvónője volt. Micsoda emlékek! A hajóút Budapestről, a kirándulások, a visegrádi
vár, úszás, kajakozás a „nagy Dunában”, málnaszedés, barátkozás „a Zoltai-fiúkkal”, strand, templom. Mindig „nagyon katolikusan” tértünk haza Ráckevére, ahol
éltünk, majd szép lassan visszarázódtunk szüleink, a korszaknak megfelelően másfajta, de általunk is elfogadott humanista-kommunista hitvilágába, életvitelébe.
Az ideológiai végletek ellenére a mi családunkban központi helyen állt az EMBER,
s még központibb helyen a SZEGÉNY EMBER, az elnyomottakkal való szolidaritás, az emberi jogok védelme, az őszinte lelkiismeret, a cselekvő szeretet. Szüleim
ilyetén nevelése mellett, jellemem kialakulásában nagy szerepet játszottak katolikus
rokonaim, apáca nagynéném, de mindenekelőtt nagymamám, Haraszthy Mária, aki
0−7 éves koromig táplálta belém az erkölcsi alapelveket. Aranycsillagokkal díszített
Erény könyvet és fekete jelekkel tarkított Bűn könyvet készített a három Dárdai lánynak: minden este elé kellett állnunk, és meg kellett fogalmaznunk az aznap elkövetett bűneinket és erényeinket, amelyekről aztán szép sorjában elbeszélgetett velünk.
Már nem emlékszem, hogy a piros pontos Erény könyvben vagy a fekete pontos Bűn
könyvben volt-e több jel, de a jó és a rossz, az igaz és a hamis, a bűn és az erény, az
igazi érték felismerésének képessége a mai napig fontos része az életemnek. (Talán
ezért lettem újságíró, művészetkritikus...?)
Mindez nem védett meg serdülőkorom bukdácsolásaitól, amelyek jócskán elhúzódtak, beleszaladtak húszas éveimbe, bár Jézus mindenhova követett, állandóan készen állt a szemtől-szembeni találkozásra. A hitem és a világmindenségről alkotott
véleményem kikristályosodásában sok segítséget kaptam a férjemmel folytatott végtelen szellemi és lelki eszmecseréktől, a Tarpai Református Templom Istentiszteleteitől, az Angyalföldi Baptista Gyülekezettől, és útjaim során az európai gótikus
katedrálisokban celebrált miséktől.
Mindig is éreztem, hogy az engem formáló szülői, nagyszülői hitelvek, erkölcsi törvények nem állnak messze egymástól, de csak akkor szabadultam fel igazán, amikor rátaláltam az egyiptomi származású jezsuita szerzetes Henri Boulad könyveire,
füzeteire − gondolataira... „Mindenki keresztény, aki a belső fényhez, a logoszhoz
igazodik, és odaadó magatartásával értelmet ad az életének. Ezeket a szeretni tudó
embereket a Szentlélek tartja össze földrajzi határokon és ideológiai árkokon keresztül. A Szentlélek ezer arculata ezer utat mutat az embereknek Istenhez. Ami számít, az Isten mindegyikünkben benne lakozó és minket életben tartó Igéjéhez, a
logoszhoz való hűség. Ez esetben ugyanis a mi kis emberi szellemünk összhangban
van Isten Nagy Szellemével, a Szentlélekkel.”
Jövendő műtermünket mégsem Nagymaroson, hanem Szokolyán leltük meg. A
Szentlélek az Interneten és egy hirdetésen keresztül vezetett el bennünket a Bella
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családhoz, akiktől a parasztházat − egy újabb kis csoda segítségével − sikerült megvennünk. Lenyűgözött bennünket a falut körülölelő hegyek, az erdők, a mezők, a
legelésző barmok, az érintetlen falusi környezet látványa, a kisvasút romantikája, a
turizmus, a sport, a testi, lelki, szellemi kiteljesedés lehetősége, és a példa nélkül
álló három keresztény/keresztyén felekezet békés egymás mellett élése.

János közös nyelvén Ökumenikus Térkereszt formájában fogalmazódott meg. A térkereszt mindkettejük korai munkásságában fellelhető szimbólum volt, és alkotásukat felajánlották a mi kis falunknak...

Képzőművészeti hivatásunk (kiállítások, fesztiválok, találkozók) miatt sokat utazunk főleg Európa nagyvárosaiba − nyüzsög az élet körülöttünk, velünk, általunk.
A nagyvilág az életünk részévé lett, és mi is a nagyvilág részévé váltunk.

Ahogy Rio de Janeiro jelképe az öbölre néző kitárt kezű Krisztus szobor (30 méter
magas és 8 méteres talapzaton áll), vagy Párizs szimbóluma az Eiffel Torony, lehetne Börzsöny jelképe a világon egyedülálló Ökumenikus Térkereszt is. Ne legyünk
kishitűek, merjünk nagyot álmodni, ami útján kicsi Országunk is nagyobbá lehet a
Nagyvilágban, Isten befogadó ölelése által.

Időközben a műteremház olyan állapotba került, hogy az első telünket tölthettük
Szokolyán, így 2009. januárjában is „itthon” voltunk. Életünkben először alkalmunk
nyílt arra, hogy részt vegyünk az ökumenikus imahét minden napjának eseményeiben. Az egy hét alatt elvarázsolódtunk, azt éreztük, hogy a kis faluba utánunk jött a
világok világa, mert szívünket végképp beragyogta a világ világossága. A földrajzilag és gazdaságilag is koherens közösséget alkotó mikrotársadalom, az Ige hirdetése/folyása útján átmosott, lelki közösséggé csiszolt bennünket.

Virtuálisan az Ökumenikus Térkereszt már megvalósult.

(Szokolyai Híradó, 2009. február)

A hét igehirdetéseinek vezérfonalát Ezékiel próféta látomása adta. (Ezékiel 37,
15−28.)
„...legyenek eggyé kezedben.
Ahogy a két összetartozó fadarab eggyé lett Ezékiel próféta kezében, úgy lehet ismét
eggyé a szétszóratott választott nép Isten kezében... Csak tovább kellett gondolnunk
a részek összeillesztésének kötelességét. Mátrai Benedek atya, Turbucz Péter tiszteletes és Floch Gábor lelkész, a három vallási vezető segített bennünket a felismerésben, az elmélyülésben, a megadásban, a folytatásban...
Hogy mi legyen a folytatás?
Talán az is lehetne hogy a falu közössége öntudatra ébred, mert nemcsak a magyarországi viszonylatban páratlan természeti környezetéért, hanem az ugyancsak páratlan hitbéli/lelki közösségi életéért is megkülönböztetett figyelem illeti meg.
Mi erre a receptura?
Talán az, hogy miután felismertük és megfogalmaztuk értékeinket, mutassuk meg a
nagyvilágnak, és legyen hozzá önbizalmunk, hiszen semmivel sem tudnak ott többet letenni az asztalra (esetleg csak nagyobbat), mint mi. Hiszen Szokolya-Királyrét a Börzsöny kagylótestéből kiizzadott igazgyöngy.
Hogyan érhetjük el?
Talán úgy is, hogy megfogalmazunk egy szimbólumot, egy jelképet, ami mindezt
visszatükrözi.
Pár éve John Hiigli, egy New York-i képzőművész idelátogatott, és egy kis kirándulást tettünk a Hegypó irányába. Nem is a fáradság, hanem a táj vett le minket a lábunkról, és kényszerített arra, hogy leheveredjünk a réten a szénára. Miközben Isten
barmaiként legeltettük szemünket a természet burjánzásán, a falu látképének leheletébe burkolóztunk. A művész kolléga mélyeket szippantott a csend levegőjébe, és
felénk súgta: Ez itt a Mennyország, itt akarok élni...
Amikor feltártam előtte, hogy nemcsak a szem, hanem a lélek gyönyörűségének tárháza is itt lakozik a falu ökumeniájában, isteni szikraként, üstökösként csapódott a
hegyoldalba a gondolat, és a két képzőművész John Hiigli és férjem, Saxon Szász
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BÜSZKE VAGYOK, HOGY
MAGYAR VAGYOK, MERT...

bolygóról bolygóra, ezzel a szeretettel közelített a rózsájához, a baráttá szelídített
rókájához, a felnőttek bonyolult világához és persze saját bolygójához is. Szeretnék
felolvasni egy részletet ebből a felnőtté lett kisfiúnak a művéből:

Viski-Mányoki rajzpályázat

A kis herceg visszament megszelídített barátjához, a Rókához, hogy elköszönjön
tőle:

Harminc éve dolgozunk a férjemmel, Saxonnal a képzőművészetben alkotóként, kritikusként, lapszerkesztőként, kiállítás-szervezőként és rendezőként. Ezért örömmel
fogadtuk el Viski Tünde tanárnő felkérését, a Viski-Mányoki rajzpályázat zsűrizésére
és megnyitására. (Viski János 1891-1987; Mányoki Ádám 1673-1757 szokolyai születésű festőművészek...)

„− Isten veled − mondta.
− Isten veled − mondta a róka. − Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól csak a
szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.
− Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan − ismételte a kis herceg, hogy jól
az emlékezetébe vésse.
− Az idő, amit a rózsádra vesztegettél: az teszi olyan fontossá a rózsádat.
− Az idő, amit a rózsámra vesztegettem... − ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe vésse.
− Az emberek elfelejtették ezt az igazságot − mondta a róka. − Neked azonban nem
szabad elfelejtened. Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Felelős vagy a rózsádért...
− Felelős vagyok a rózsámért − ismételte a kis herceg, hogy jól az emlékezetébe
vésse.”

Korosztályi keretek szerint a nevek ismerete nélkül szelektáltunk.
Nehéz volt a választás, hiszen a több száz beérkezett pályamű − rajzok, akvarellek,
kollázsok, üvegfestmények és vegyes technikájú művek − nagy része varázslatos! A
gyermeki lélek képlékeny érzelemhalmazából kiforratlan, tapogatózó lenyomatok
kerültek elő, vallottak arról mit jelent, mit is jelenthet 5−6−7−8−9−10−11−12−13−14
éves gyermekeknek a „Büszke vagyok, hogy magyar vagyok, mert”..., gondolatsor:
...és akkor jöttek a fogódzók, a magyarság fogalmához kapcsolható jelek, szimbólumok, asszociációk, amelyek tárgyiasították a sarjadó gondolatokat, irányították a
gyerekeket, hogy ki-ki rajztehetsége szerint feleljen a pályázati kiírásra: kokárda,
zászló, huszárok, lovak, parlament, gémeskút, juhász, pulikutya, racka-juh, szürkemarha, mangalica, templom, írók, költők, festők, feltalálók, találmányok sorakoztak
a palettán.
Ám a tudatos irányítás (rajzpályázat) és az ennek megfelelni akaró, az egyedi rajzkészség szerint megvalósuló „válaszok” között itt-ott felsejlett valami több mint válasz, valami több mint ügyes kéz..., valami több mint másolás, valami több mint
séma. Felsejlett az egyéni érzékenység, a humor, az optimizmus, az elvarázsolódás
olyan szintje, amely a gyermeki lélek legmélyéről tudósított..., onnan, belülről kis katarzisokat küldött felénk, amelyek alapján mégis csak tudtunk választani, dönteni,
hogy ő és ő és ő... legyen a díjazott vagy különdíjazott.
A pusztán intellektuálisan elsajátított tudás, feladatteljesítés fölött, az érzékek és a
szív fényén keresztül közvetlen üzenetek érkeztek:
a hatalmas nap sugaraiban fürdő színes tájkép,
a sötét éjszakában csillagos ég alatt ballagó magányos huszár,
a tanya csöndvilága,
a színes falusi házak,
a patáikkal nyomot hagyó, karámból kiinduló lovak,
a juhászra szegezett birkák tekintete,
a kokárdák,
a huszárok csatajelenetei,
a lángra lobbanó gyufa..., és még sorolhatnám. De a rajzoknak megvan az a jó tulajdonságuk, mint a képzőművészetnek általában, hogy csendben beszélnek hozzánk, gondolatokat, érzést, tudást, szépséget vagy éppen csúnyaságot közvetítenek,
mesevilágot vagy realitást, s ebben az esetben a hazafiság érzését, gondolatát.
Antoine de Saint Exupéry A Kisherceg című könyvét itt biztosan sokan olvastátok
már gyerekek. A Kisherceg legnagyobb tudása a szeretet volt, ez az érzés vezette
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Ti valamennyien „kis hercegek” vagytok, és tudjátok, hogy a szeretet nem csak egy
jó érzés, hanem kötelességet is jelent, felelősséget a mindennapokban, az iskolában,
otthonban, munkában, tanulásban, barátságban. Hiszem, hogy mindebből alakul ki,
válik bensővé a hazafiság tiszta érzése, amelyet ezen a vidéken, ezzel a történelemmel, ezen a nyelven úgy hívunk: magyar.
Ovis különdíj:
Ledvényi Bence, Szőnyi István Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. − Zebegény
1−2. Oszt. kategória:
Novák Cintia 2. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Kata Csaba 2. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Kohán Eszter 1. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Különdíj: Varga Viktória 2. o. Géza Fejedelem Református Ált. Isk. − Verőce
Különdíj: Keszléri Dorottya 2. o. − Széchenyi Ált. Isk. − Budakeszi
Különdíj: Lénárt Alexandra 2. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
3−4. Oszt. kategória:
Laczkó Franciska 4. o. − Szőnyi István Ált. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. − Zebegény
Nagy Anita Nikolett 3. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Szabad Eszter 3. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Különdíj: Sulyán Bálint Pál − Fabríczius József Ált. Isk. − Veresegyház
Különdíj: Burik Panka 3. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
5−6. Oszt. kategória:
Bőgér Kinga 5. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Fábián Fanny 5. o. − Juhász Gyula Ált. Isk. − Vác
Galambosi Csilla Ágnes 6. o. − Szőnyi István Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Int. − Zebegény
Különdíj: Olli Hajnalka 5. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Különdíj: Mc Brayen Benjamin 5. o. − Juhász Gyula Ált. Isk. − Vác
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7−8. Oszt. kategória:
Lami Edit 8. o. − Árpád Fejedelem Ált. Isk. − Vác
Farkas Katalin 8. o. − Batthyány Ált. Isk. − Érd
Kovács Zsófia 8. o. − Kőrösi Csoma Ált. Isk. − Érd
Különdíj: Horváth Anna − Árpád Fejedelem Ált. Isk. −Vác
Különdíj: Sipos Ivett 7. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Vegyes technika:
Ponikli Bea 7. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Laki Martina 8. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Szabad Dávid és Simori Róbert 6. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Különdíj: Patyi Cintia 7. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Különdíj: Bíró István 6. o. − Cseh Péter Ált. Isk. − Szokolya
Kollektív Különdíj: Hunyadi János Ált. Isk. − Sződ

(Elhangzott a Viski-Mányoki területi rajzpályázat díjkiosztó-megnyitóján Szokolyán,
2009. május 24-én.)

HARASZTHY ÁGOSTONRÓL SZEMÉLYESEN
Haraszthy Ágoston. A név, amelyet oly sokszor hallottam gyermekkoromban, nagymamám, Haraszthy Mária által érkezett a családunkba, mint a távoli múlt visszavisszatérő szereplője. Az őseim délvidékiek, Bácspalánka volt az otthonuk, édesapám
és testvére még ott születtek. Haraszthy Ágoston az üknagyapám nagybátyja volt,
vitte volna őt is magával Amerikába, de szülei féltették, s végül nem ment… Ám a
história az oldalági ősről, a városalapítóról, a San Diegó-i seriffről, indiánok tisztelőjéről, a bevándorlók védelmezőjéről, a kaliforniai borkultúra megalapozójáról, a
tragikus végkifejletről örökre velünk maradt.
A történelem vihara ránk is lecsapott. Dédszüleim, nagymamám, a két fia és a rokonság más tagjai Bácskából a Dunakanyarba költöztek. Bačka Palanka Jugoszlávia,
majd Szerbia kis települése lett, mint ahogy a tőle 20 kilométerre fekvő Futak is (ma
Футог / Futog), Haraszthy Ágoston szülőhelye, ahonnan az 1840-es évek elején útra
kelt és felfedezte magának Amerikát. A két éves tapasztalatgyűjtés (amelyet az „Utazás Éjszakamerikában” című könyvében foglalt össze) megérlelte végleges elhatározását. 1844-ben szüleivel, feleségével és távolabbi, vállalkozó szellemű rokonaival
végleg az „újhazába” költözött. Első lakóhelyük Wisconsin államban volt, ahol megalapította Haraszthy-falvát (Haraszthyville-t, a mai 3020 lélekszámú Sauk City-t),
templomot, iskolát épített, gőzhajó járatot üzemeltetett…
Mindezt maga mögött hagyva, 1848-ban karavánt szervezett (Wagon Train Master),
és tíztagú családjával Új Mexikón, valamint Arizonán, az indián vidékeken átvágva
az akkor 650 lakost számláló kaliforniai San Diegóba költözött. Hamarosan ő lett San
Diego megye első seriffje majd marsallja, megépítette San Diego első kórházát és
börtönét, de innen is tovább költözött San Franciscóba, majd Sonomába, ahol 1857ben megalapította Kalifornia első modern borászatát, a ma is sikeresen működő
Buena Vista Winery-t.
Hát ez a pionír, vagy ahogy mi szeretjük mondani a művészvilágban „avantgárd”
szellem, a sok-sok családi történet, az apropóul szolgáló nagy évforduló és saját habitusunk természetes módon arra ösztönzött bennünket Saxon Szász János képzőművésszel és Humayer Balázs közgazdásszal, akik szintén a családom tagjai, hogy
egy bombasztikus megemlékezést szervezzünk Haraszthy Ágoston születésének 200.
évfordulóján. Azon fáradoztunk, hogy 2012-ben Kaliforniában és Magyarországon,
kicsik és nagyok, amerikaiak és magyarok, művészek és borászok közösen ünnepeljük őt. Programjainkban erőteljes művészi vetülettel kapcsoltuk össze a Haraszthy
Ágoston életében kulcsszerepet játszó borkultúrát, a történelmet és a kortárs művészetet: „red & white / vörös és fehér” címmel festészeti kiállításokat rendeztünk San
Franciscóban és Sonomában, Budapesten és Tokajban, amerikai és magyar avantgárd
szellemiségű, absztrakt-geometrikus stílusban alkotó kortárs művészek bevonásával.
A kiállítás tematikája: “a bor színei, színárnyalatai” magában hordozza az ünnepi hangulatot: a szőlőben, a borban, az asztalkendőben rejlő színek, a matt fehérek és lazúros vörösek − kifogyhatatlan festői lehetőségek. A Fesztivál ideje alatt 2012. augusztus
31-én Tokaj és Sonoma testvérvárosi szerződést kötöttek. Ennek apropóján gyermekrajz-kiállítást rendeztünk Sonomában és Tokajban.
Konferenciát tartottunk Haraszthy Ágoston életéről és koráról, a művészet és a bor
kapcsolatáról, a tokaji aszú titkáról, a sonomai és a tokaji borvidék összehasonlításáról, a nagyvárosok és a szőlőtermesztés összekapcsolásának lehetőségéről, a bor
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színeinek kémiai és esztétikai összefüggéseiről. Volt borkóstolóval egybekötött tárlatvezetés, klasszikus és kortárs komolyzenei koncert, utcazene és performansz, kortárs táncbemutató és villámcsődület (flash mob) San Franciscóban és Sonomában,
Budapesten és Tokajban.
Valójában ezzel a civil kezdeményezéssel mi is országimázst építettünk a művészet
erejével, szépségével. Hiszen a művészet nem ismer határokat, ugyanakkor összeköt
földrészeket, évszázadokat, népeket, kultúrákat és országokat. A Haraszthy200 Fesztivál magyar és angol nyelvű katalógusa összefoglalót ad minderről.
Haraszthy Ágostont (1812−1869) az amerikai-magyar történelem az első Amerikában véglegesen letelepedett magyarként és a kaliforniai borkultúra atyjaként tartja
számon. Születésének 200. évfordulója alkalmából Haraszthy200 Fesztivál címmel
a Mobil MADI Múzeum nagyszabású rendezvénysorozatot szervez Kaliforniában és
Magyarországon, erőteljes művészeti vetülettel kapcsolva össze a Haraszthy Ágoston életében kulcsszerepet játszó borkultúrát, a történelmet és a kortárs művészetet.
CÉLOK: Haraszthy Ágoston személyének és életének megismertetése a magyar és
amerikai közönséggel. Az első amerikai magyarra emlékezve a magyar-amerikai
kapcsolatok megünneplése. A magyar és amerikai kortárs művészetek népszerűsítése
Magyarországon és Amerikában. A borkultúra és a művészetek kapcsolatának és
egymásra hatásának bemutatása. Bor-kultúr-történeti konferencia. A magyar borkultúra népszerűsítése Amerikában és Magyarországon.
ÜZENETEK: Haraszthy Ágoston nyughatatlan ember volt. Türelmetlen. Képzeletdús. Vasegészségű. Teátrális. Önfejű. Akármerre keressük hírét-dicsét könyvekben,
világhálón, szőlészeti szakirodalomban, azon kevesek közé tartozik, akiket az amerikai emlékezet magyarként tart számon. Egyrészt pionír volt, „felfedező” a szó
klasszikus értelmében, aztán befektető, hídépítő, malomtulajdonos, téglaégető, gabonatermesztő, seriff, városalapító, aranymosó, kormánymegbízott, vincellér és borkereskedő. Haraszthy Ágoston olyan történelmi hős volt, akinek bortörténelmi
munkássága kitűnő alkalmat ad arra, hogy a magyar gasztronómiát nemzetközi szinten is újra helyzetbe hozzuk.
Haraszthy Ágoston 1812-ben született Futakon (Bácska, Vajdaság), középnemesi családban 1840-ben Amerikába utazott, ahol két aktív évet töltött el. 1844-ben megjelentette Utazás Éjszakamerikában című könyvét. 1844-ben családjával véglegesen
Amerikába költözött, és Wisconsin államban „Széptáj” néven várost alapított (ma
Sauk City), ahol templomot, iskolát épített, gőzhajó járatot üzemeltetett, borászkodott. 1849-ben Kaliforniába költözött és San Diegóban telepedett le. 1850-ben ő lett
San Diego megye első seriffje majd marsallja, megépítette San Diego első kórházát
és börtönét. 1851-ben beválasztották képviselőnek a Kaliforniai Népgyűlésbe. 1857ben megalapította Kalifornia első borászatát, Buena Vista néven. 1861-ben mintegy
100 ezer szőlőtőkét hozott Európából, s ezzel több mint 300 szőlőfajta jelent meg Kaliforniában. 1862-ben a Kaliforniai Mezőgazdasági Szövetség elnökévé választották.
1869-ben Nicaraguában egy folyón tűnt el, valószínűleg krokodilok tépték szét.

A TÉMA MA: AZ EGZISZTENCIÁLIS VALLÁS
Henri Boulad Budapesten, a Párbeszéd Házában
Atyánk, aki a mennyekben, ott fent van, magason...
― Hallottatok Jurij Gagarinról, az első űrhajósról, aki az űrbe ment. Amikor viszszatért a Földre azt mondta, kerestem mindenütt, de sehol nem találtam Istent, itt a
bizonyíték, hogy Isten nem létezik. Sajnos ez az elképzelés, a fönn az égben lévő Istenről, főleg a monoteista vallásokban nagyon gyakori: Atyánk, aki a mennyekben,
ott fent van, magason. Ahhoz, hogy elérjük, föl kell menni a hegyre, vagy a Táborhegyre. (Mózes) Röviden, mindig valahova fölhelyezzük az Istent.
Jobb és baloldal …
Kategorikusan elutasítom a jobb és a baloldal meghatározást. Ez nem a helyes kifejezés a valóság értelmezésére, a valóság ennél sokkal összetettebb. Ha nem mondod
hogy bal, sem azt, hogy jobb, az sokkal több, az a pillanat, amikor döntened kell.
Egy mérőszalaggal nem tudsz súlyt mérni, a mérleggel nem tudsz szakaszt mérni…,
egy kategóriával nem fedhetsz le egy másikat.Tehát, a referencia nem a bal és a jobb,
a referencia: az igazság. Nem a jobb és a baloldal. Ezek meghaladott/túlhaladott kategóriák, de sajnos kevés az elképzelés, a politikusok, az emberek beléragadnak
ezekbe a fogalmakba. A valóságot nem tudjátok másként látni, mint ezen az anakronisztikus bal-jobb prizmán keresztül. Ez a prizma − a számítógép technikájához hasonlón − csak két pólust tud megkülönböztetni: fekete és fehér...
Hát nem, én nem vagyok se jobb, se bal, se közép. Nekem megvan a magam elemzőrácsa.
Kapitalizmus
A kapitalizmusban van igazság és van hiba…, a szocializmusban van igazság és van
tévedés. A tisztán kapitalizmus − katasztrófa. A tisztán szocializmus − katasztrófa.
A túl sok szociális juttatás azt jelenti, hogy nem kell többet dolgozni. Minek dolgozzak, ha az állam, a munkanélküli segítséggel, a betegbiztosítással, megadja
nekem a napi pénzmennyiséget. A szegénység igen nagy probléma, de ha állandóan
csak adom nekik a halat, hogy ne haljanak éhen…, az nem jó…, meg kell tanítani
őket halászni. Segítenem kell, hogy megtanuljanak halászni, és nem csak kapni,
kapni, kapni... A karitatív munkát és a fejlesztést/nevelést együtt kell alkalmazni.
Keresztényüldözés
Menjetek, protestáljatok, használjátok a médiumokat, nyilvánítsátok ki a véleményeteket, emeljétek fel a hangotokat, tüntessetek, de ne öljetek… az nem megoldás!
Meg kell mutatni, hogy mi történik, hogy a hat éves kislánynak levágják a fejét, a 12
éves gyerek kezében Kalasnyikov. Az Internet, a Facebook, a You tube… itt vannak,
használjátok, tiltakozzatok, beszéljetek, mutassátok fel a problémát.
Je vous bénis / Megáldom önt.

(Dárdai Zsuzsa, Haraszthy Ágoston magyarországi oldalági leszármazottja; az írás
megjelent az ő tiszteletére rendezett H200 fesztivál „red & white” katalógusában,
2012-ben.)
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(Mini-interjú Budapesten, a Párbeszéd Házában, 2015. decemberében.)
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APUKA 100
Dárdai István emlékére
100 évvel ezelőtt, 1917. május 13-án Bácspalánkán, a Vajdaságban született Deim/
Dárdai István pedagógus, költő, festő, humanista gondolkodó.
Szülei: Haraszthy Mária és id. Deim/Dárdai István. A szülők korán elváltak, az édesanya egyedül nevelte két fiát Nagymaroson, Párizsban, Nantes-ban és Rahón. István
a Sorbonne-non tanult, Antal a Színművészetin, amelynek elvégzése után a Kolozsvári Állami Magyar Színház ígéretes tehetsége lett, ám tragikus módon eltűnt a II.
világháborúban, Románia területén.
Kisebbik fia elvesztése után, nagymama az időközben megnősült családos fiánál talált otthonra, és 1954-ben bekövetkezett haláláig velünk élt Zagyvarékason, ahova
Apukát a kutyinai tanyavilág kántortanítói állása után kinevezték iskolaigazgatónak.
Édesapja Ráckevére költözött, újranősült, feleségül vette Leszkovits Máriát, akitől
született egy fia, János.
Gyermekkorukban a testvérek, a nyári hónapokban sokszor nyaraltak Ráckevén,
megszerették a festői vidéket. Öccse és édesanyja halála után Apuka úgy döntött,
útra kelünk a Csepel-sziget irányába, ezért pályázott a Szigetbecsei Általános Iskola
igazgatói posztjára, amelyet 1955−1962-ig töltött be.
A család 1955-ben költözött a faluba, az iskolához tartozó pedagóguslakás vált az otthonunkká. Micsoda otthonná! A família apraja-nagyja számára Szigetbecse maga
volt a Paradicsom. Mi lányok (Ildikó 10, Zsuzsa 8, Gyöngyvér 5 éves) élveztük a szabad falusi létet az iskola előtti kis holtágat, amelyben „napsikat” fogtunk, meg-megfürödtünk, fateknőben átcsónakáztunk a szemben lévő kis szigetre. Télen korcsolyáztunk, volt hogy be is szakadt valamelyikünk, azt hiszem Gyöngyvér. Futottunk
Méri nénihez megszárítani a vizes ruhadarabokat, hogy mire Anyuka hazaér, úgy legyen minden, mintha mi sem történt volna.
Mellettünk a Schmidt család lakott, akik gazdálkodók voltak, állatokat tartottak.
Fiúk Boldizsár, „Pojci” egyidős volt velünk, jó szomszédok, barátok lettünk. Hatalmas szénakazlaikon naphosszat ugrándoztunk, visítoztunk. Szemben Brodmann néniék éltek kicsiny házukban, sok gyermekkel. Mindennél jobban szerettük Brodmann
néni „vakarcs” süteményét, kútból húzott friss vizét, volt, hogy amikor beteg lettem, arra kértem Anyukát, onnan hozzon vizet, mert csak akkor gyógyulhatok meg.
Örök emlék ők nekünk...
Apuka szabadgondolkodású, humanista igazgatója volt az iskolának, nem tartott
„feljebbvalói” távolságot, intelligens, szerény, közvetlen ember volt, akit a gyermekek és tanártársak egyaránt tiszta szívből szerettek. Tanárként biológiát, földrajzot és ének-zenét tanított − a még ma is ritka − „élményközpontú” oktatás jegyében.
Például biológia órára vödörben vittük a tanulmányozásra szánt békát, földrajz órán
vaktérképet készítettünk, az általa szervezett énekkarban egészen fiatalon megtanultuk a többszólamú éneklést, a szolmizálást, a táncolni tanuló diákoknak pedig az
„igazgató bácsi” játszotta zongorán a dallamokat.

templomba is mehettünk. Emlékszem egy húsvéti alkalommal Ildikó énekelte a Passió szolgálólány szerepét.
Az 1956-os forradalom szomorú történései előtt néhány hónappal jeges árvíz csapott
le Csepel-sziget településeire. A víztömeg hatalmas erővel tört előre és gyorsan emelkedett, elöntési veszély fenyegette Tasst, Dömsödöt, Kiskunlacházát, Pereget, Ráckevét, Szigetbecsét. Megszűnt a tanítás, az osztálytermek szalmazsákkal teltek meg,
ide menekültek a rászorulók. Nagy volt az összefogás, mindenkinek jutott étel-ital,
szállás és jó szó. Emlékezetem szerint, szüleim nyomdokain járva − akik amatőr
színházat szerveztek Becsén és komoly darabokat adtak elő a falu tehetséges lakóival − én is szerveztem egy belépődíjas gyermekelőadást, az összegyűjtött pénzt pedig
feladtuk postán az árvízkárosultak javára.
Az árvízveszély elmúlt, sajnos a forradalmat is leverték, az iskolában folytatódott az
oktatás. A nyári szünidőben az osztálytermekben selyemhernyó-tenyésztés zajlott.
Csodálatos volt a hernyó gubójából szőtt természetes selyem látványa!
Ebben az időben Szigetbecsén hatalmas közösségi energiák hozták egymáshoz közelebb és közelebb az embereket. Az amatőr színjátszás mellett, akkor indult útjára
a szegényes kultúrházban a MOZI. Mi lányok minden nap az esti órákban tejért mentünk Schwarcz néniékhez. Hogy az úton ne unatkozzunk, egyikünk becsukta a szemét, a másik kettő pedig vezette, aztán váltottunk… A kultúrházhoz érve kihallatszott
a film zenéje, szövege, odalopakodtunk az utcára néző ablakhoz, kinyitottuk és hátulról néztük végig a filmeket.
A legnagyobb hatással ránk „A boszorkány” volt, Marina Vlady főszereplésével. A
film az előítéletekről szólt, az emberi gonoszságról, a másság elítéléséről, szomorú
tartalma örökre a szívünkbe vésődött. Ami nem volt nehéz, hiszen a családunk minden körülmény között védte a szegényeket, a szüleink ott segítettek, ahol csak tudtak. Anyuka gyűjtötte a Pokolhegyi nincstelen cigányoknak a ruhát, az élelmiszert,
mint járási Vöröskeresztes titkár véradásokat szervezett, látogatta és felkarolta az
elesetteket.
Anyuka, Rabati Anna élete végéig hű és igaz társa volt Apukának, együtt szervezték a színházi előadásokat, szerepléseket vállaltak, próbákra jártak, díszleteket készítettek − a kultúra hírnökei voltak. Békességteremtő, igazságos, segítőkész emberek. Komolyan vették a humanizmus/kommunizmus utópiáját, amely sok mindenben rímel Jézus tanítására, hogy egyek vagyunk a szeretetben − a szegény, a gazdag,
az arisztokrata, a paraszt, a munkás, az értelmiségi − mind egyenlőek vagyunk!
Mindehhez kellett az a befogadó közeg, amit Szigetbecse jelentett, a nemzetiségi
együttélés máig ható szép példája, összetartó ereje, egymás megbecsülése… Valami
egészen furcsa melegség, amilyent azóta sem tapasztaltam sehol máshol. Nem is véletlen, hogy az itt töltött hét év olyan mélyre ásta magát a szívünkben, hogy szinte
minden pillanatára emlékezünk. Szigetbecse gyöngyszeme volt a mi kis életünknek,
és ennyi év távlatából is szeretnénk megköszönni, hogy a falu anno befogadott bennünket.

Amikor más iskolákban betiltották a hittanoktatást, Apuka fakultatív lehetőséget
adott erre. Bár ellentétes világnézetük volt, baráti jó viszonyt ápolt a helyi katolikus
pappal, bennünket lányokat sem tiltott el a parókián tartott összejövetelektől,

A kötet első részében Dárdai István ifjúkori, 16−19 éves korában írt szerelmes, istenes és édesanyjához címzett verseit szedtük csokorba, majd az érett felnőttkori
pol-beat szövegei és a rendszerváltás időszakában megfogalmazott, máig aktuális
politikai szösszenetei olvashatók. Végül közöljük halála előtt írt „nyílt levelét”,
amelyben kéréssel fordul az utókorhoz, a jövő nemzedékéhez, összetetten elemzi a
világ megváltoztatásában rájuk/ránk váró feladatokat.
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Anyuka korai halála után Apuka újranősült, második felesége Lencsés Rozália „Rózsika néni” lett, aki ugyancsak a kultúra elkötelezettje volt. Az együtt töltött évek
alatt születtek idősebb kori írásos anyagai és különleges festményei, amelyekben a
kifejezés igénye örök műfaji, stílusbeli, technikai kísérletezéssel párosult. Ezek a
képek tovább gazdagították életművét és ezt a kis kötetet.
(Elhangzott 2017. május 13-án az APUKA 100 c. kiállítás megnyitóján, Szigetbecsén, a Faluházban; megjelent a Dárdai István a „Csöpike fázik” című könyv előszavaként.)

TEMESVÁRI KÁROLY, BENEDEK ATYA
Pappá szentelésének 50. évfordulójára
Micsoda év! Micsoda élet!
Temesvári Károly, Benedek Atya, Pálos rendi szerzetes pappá szentelésének 50. évfordulóján, szolgálatának helyszínein − az ország különböző pontjain − hálaadó
szentmiséket tartottak 2019-ben.
Szokolyán a katolikus közösség szeptember nyolcadikára tűzte ki a mise dátumát,
amelyen részt vett a polgármester asszony, és tiszteletüket tették református és baptista hívek is.
Hálaadás. Kamarakórus. Köszöntő szavak. Ajándékátadás. Életpálya bemutató. Szeretetvendégség…
…és egy interjú a hosszú, tevékeny életútról: a megszületés körülményeiről; a kamasz fiú csönd-vágyáról; az isteni érintésről, amely papi pályára hívta; az illegalitásban működő Pálos rendbe tagozódásról; a szerzetesi és papi munka azonosságairól
és különbözőségeiről; az építészeti tanulmányok és a folyamatos templomrenoválások törvényszerű összecsengéséről; a jegyesek felkészítéséről; a cigánypasztoráció
fontosságáról; az út végén ránk váró megmérettetésről… − egy életműről!
Az Őrangyalok napján készült interjúból néhány fontos üzenetet tolmácsolok Szokolya lakóinak.
Benedek atya ― Az Úristen a Szeretet. Ő megajándékozza szeretettel azokat, akik
befogadják. Ez az „ingyen-szeretet”. Ma az emberi kapcsolatokban jellemző, hogy
piacolnak a szeretettel, „ha adsz, kapsz, ha nem adsz, nem kapsz.” Az agapé nem
ilyen.
Amikor a jegyeseket tanítom, elmondom nekik, hogy az adott, jelen pillanatban kell
valakit elfogadni, értékelni. A múltba való nosztalgikus visszatekintés nem jó, sem
az elérhetetlen délibáb-kergetés. A házaspárok változnak, és az irreális elvárások
nem építik a kapcsolatot.
A keresztség: megkezdett örök élet, az anyaszentegyház szíve alatt. A keresztség a
természetes életre épül, amit az anyatestben kaptunk. Mindkettő végső forrása a boldog Szentháromság. Arra kaptunk meghívást, hogy az életszentség lehetséges legmagasabb fokát elérjük. A teológia erre az apotheózis szót használja − megistenülés.
A teremtmény soha nem lesz Isten, de Jézus az életszentség lehető legmagasabb fokára akar bennünket kegyelmével elsegíteni. Akiben semmi jó nincs, az a kárhozatban van, akiben csak jó van, az a mennyországban. Itt a Földön pedig mindenkiben
van jó és rossz is. Így kell egymást elfogadnunk. Azért kaptuk egymást ajándékba,
hogy egymásban az Isteni tervet segítsük kibontakozni.
Őrangyalok, bukott angyalok
― Templomunk oltárképe a szent őrzőangyalokra emlékeztet bennünket. Különbséget teszünk az Isten és az emberek jósága között. Isten maga a Jóság, minden jóság
forrása. Az ember, Istentől függő létet kapott, tudunk jók lenni, szépek lenni, igazak
lenni, de nem mi vagyunk a Szépség, a Jóság, az Igazság…
Az angyalok szellemi teremtmények, testhez nem kötöttek. A Szentírás szerint Isten
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minden ember mellé rendel őrzőangyalt, akikre az Újszövetség egyértelműen tesz
utalást. Egyrészt Jézus szavai szerint a kisgyermekeknek is vannak őrangyalaik,
méghozzá olyanok, akik a mennyben folyton látják Isten arcát. (Máté 18:10), Péter
is egy ilyen angyal segítségével jutott ki a börtönből. (Apcsel 12:15)

Az Egyház egyben missziós egyház is, tehát a papoknak is és a szerzeteseknek is van
missziós feladatuk. A szentmise végén megáld és küld bennünket Jézus: „menjetek,
missziótok van!”
Szolgálati helyszínek − építés, felújítás

Lucifer föllázadt Isten ellen, és szabad akarattal elszakadt Istentől. A Sátán működésének lényege: minden jónak a tagadása, ebben valósult meg Isten elleni lázadása
is, aki a legfőbb Jó. Célja, hogy az embert is Isten ellen fordítsa. Jézus életében látjuk, hogy még a bukott angyalok (Jézus megkísértése a pusztában) és emberek (keresztre feszítése) sem tudják tervét meghiúsítani.

Röszke, (Derecske), Klárafalva, Ferencszállás, Deszk, Szeged-Móraváros és Szeged-Alsóváros, Földeák, Apátfalva, Pécs-Kertváros, Petőfiszállás-Pálosszentkút,
Budai kolostor, Márianosztra, Kóspallag, Ipolydamásd, Verőce, Szokolya, Magyarkút voltak a papi szolgálat állomásai.

Születés, elhívás

Benedek atya nem csak a parókián, a fizikai világban is erősen jelen volt, jelen van.
Elmondhatjuk róla, hogy építő munkás.

― Krisztus Király ünnepén születtem 1944-ben, édesanyám egy feszületet fogott a
kezében. A köldökzsinór nyakamra csavarodott, így jöttem a világra. Születésem
után nem sokkal egy láncosbomba esett a kórház mellé, a detonáció következtében
a jobb fülemre megsüketültem.
A beszéd értése nehéz volt. Emlékszem, hogy a „nézeteltérést” iskolásként „négyzeteltérésnek” értettem. Sok problémám adódott ebből. Nehezen ment a nyelvtanulás, mert az anyanyelvem finom árnyalatait még csak ki tudtam egészíteni, de
ugyanez idegen nyelv esetében lehetetlen volt.
Ötödikes általános iskolás voltam, zenés teadélután volt az iskolában. Odajött hozzám Hetényi Varga Károly, a magyar tanárom és kedvesen megkérdezte, mi van Druszám, miért pityeregsz? Megosztottam vele, hogy papi életre hív az Úr, csöndre
vágyom, hogy Rá figyelhessek. Ez a belső hívás folyamatos volt.
Mindkét hivatást − papi és házas − szépnek tartottam. Vonzása mindkettőnek volt,
az Úr nagyon szelíden, szabadságomat nem sértve várta döntésemet. A döntést 1963ban Pécsett hoztam meg. Lelki atyámnak, Bolváry Pálnak elmondtam elhatározásomat: pap szeretnék lenni!
Rajta keresztül Isten újabb ajándékot adott: az akkor illegalitásban működő Magyar
Pálos Rendbe hívott szerzetesnek.
Hogy miért a Pálos rend? Pál atya két szót mondott, hogy szerzetespapi hivatásomat
megértsem: „Töltekezés, kiröpülés”. Éreztem, otthon vagyok: pálosként töltekezhetek, lelkipásztorkodó papként pedig megoszthatom „lelki kincseimet” a rám bízottakkal. Húsz évig pálosként csak illegalitásban élhettem, szüleim, testvéreim,
paptársaim sem tudhatták meg, hogy szerzetes vagyok. 1989-től már szabadon működhettünk.
Jelmondatom: „Ha a búzaszem nem esik a földbe és el nem hal, egyedül marad, de
ha elhal, sok termést hoz.” Ebben benne van a Nagypéntek, az elhalás, de benne a
Húsvét is, elhalásból jön az új hajtás. Ez a jelmondat végigkísért az 50 év alatt.
Szerzetesi lét − papi szolgálat
A szerzetesi lét lényege: szerzetestársakkal radikálisan megélni a keresztségben kapott új életet. A megkeresztelt férfiak és nők összefogtak, hogy a keresztségben kapott/vállalt Jézus-követésben segítsék, erősítsék egymást.
Szent Ágoston foglalja össze tömören és egyértelműen a papi szolgálat lényegét:
„Veletek keresztény, értetek püspök vagyok”. Az alap, ami összekapcsol bennünket,
a keresztség, a megkereszteltek egyetemes papsága.

596

Amerre csak hirdette Isten igéjét, s részesítette a szentségekben a rábízottakat, mindenhol építkezett, átalakított… Tehette, hiszen tudása − építőipari technikusként végzett Pécsett − följogosította őt arra, hogy rendbe tegye állomáshelyein az épületeket,
a következő generáció számára.
Betegségek, halál, megmérettetés
Gyermekkorom óta küszködöm az allergiával, asztmával, később jelentkeztek a szívpanaszok. Én a hitem alapján gondolkodom erről is. Amikor jöttek a betegségek, a
fizikai fájdalom mellett fontosabbnak éreztem azt, hogy mi lesz a sorsom, − papként − híveim sorsa… Kész vagyok-e, készek vagyunk-e a nagy útra?
Ha kerékpárra ültem, fulladtam, próbáltam gyalogolni, nem ment, itt vagyok a gyönyörű hegyek vonulatai között, és nem voltam még egy hegynek a csúcsán sem…
Nagyon sok betegnél jártam, haldoklóknál..., látom a sok testi-lelki szenvedést, de
azt mondom, nem ez a lényeg, hanem, hogy készek vagyunk-e az útra, amikor a Teremtőnk hazahív. Erre koncentrálok magamban is, és másokat is ebben erősítem.
Tudom, hogy Isten irgalmas. Nekünk kell felismerni, elfogadni, hogy ő jó, bíznunk
kell irgalmában. Ahol még félelem van, ott még nem tökéletes a szeretet − olvassuk
a Bibliában.
Kedves Benedek Atya,
Köszönöm, hogy én is ajándékozottja lehetek Istent szolgáló hitéletednek.
Köszönöm szívbéli, gyengéd szereteted, amellyel szórod ránk Isten örömteli és feddő,
jókedvű és szomorú, esetenként figyelmeztető üzeneteit; köszönöm a bátorító gyónásalkalmakat; a vasárnapi befogadó/elfogadó gyermekzsivaj-lehetőséget; köszönöm
az egyszerűség mélységéből hozzánk érkező ihletett gondolatokat és a példát, példákat, amelyekkel utat mutatsz a kőkemény mindennapi helyzetek, váratlan történések bizakodással teli elviseléséhez.
Isten óvjon, Benedek Atya!
(Szokolyai Híradó, 5. szám, 2019. október 2.)
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Dárdai Zsuzsa
újságíró
művészetkritikus
szerkesztő
kurátor
médiaművész

Dárdai Zsuzsa portréja Pán Márta szobránál, Párizs 2009. (fotó Saxon)

AKTIVITÁS:
– Erasmus+PUNTE – Poly-Universe in Teacher Education EU, szakértője, 2020–2023;
– Erasmus+PUSE – Poly-Universe in School Education projekt, főkordinátora és
szakértője, 2017–2019;
– a SAXON Art Gallery művészeti kurátora 2016-tól;
– a Mobil MADI Múzeum VÁC, művészeti igazgatója 2014-től;
– az LMP országgyűlési képviselőjelöltje, ZöldKeresztény Műhely és a Kult-Műhely
alapító-, vezetőségi tagja 2014–2018;
– a Haraszthy200 Fesztivál (USA, H) főszervezője, művészeti kurátora 2012;
– a Poly-Universe Ltd. társalapítója és -tulajdonosa 2010-től;
– a Bridges (USA) Pécs 2010, helyi szervezője majd résztvevője 2010-től;
– az Experience Workshop / Élményműhely, művész-tanára 2008-tól;
– az MTA–MADI Geometria Galéria, Győr (H), művészeti kurátora 2005–2012;
– a Szobor és Objekt Fesztivál Pozsony, társ-kurátora 2003–2018;
– a Nemzetközi Szimmetria Egyesület vezetőségi tagja és művészeti kurátora 2002–2018;
– a Site Ations (Wales) nemzetközi művészeti projekt kurátora 2000–2002;
– a MADI art periodical társalapítója és -szerkesztője 1998–2008;
– a Duna Műhely partner rendezője 1997–1999;
– az ELTE PressEurope tanára 1997–1998;
– az Élet és Irodalom Interjú rovatának külső munkatársa 1996–1997;
– a Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány társ-, alapító kurátora 1995-től;
– a Magyar Televízió Múzsa című műsorának szerkesztője1995–1996;
– a Magyar Narancs szerkesztő-riportere 1990–1995;
– a FÁME (Fény-Árnyék Művészeti Egyesület) alapító tagja és elnöke 1990–2003;
– az Árnyékkötők co-media társ alapítója és szerkesztője 1990-től;
– az Árnyékkötők Alkotócsoport alapító tagja 1989-tól;
– a Romano Nyevipe belső munkatársa 1987–1989;
– a MÚOSZ, Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagja 1986-tól;
– a J. Galéria munkatársa 1983–1985;
Szerkesztői, kiadói munkák, önálló kiadványok:
– Magyar Tudomány, STEAM: Művészet/Tudomány határterületek az alkotásban
(tematikus lapszám vendégszerkesztője, MTA Akadémiai Kiadó 2021/08)
– Dárdai Zsuzsa: Dendrit & Braindrit (angol/magyar katalógus, Saxon Art Gallery 2020)
– Symmetry Culture and Science: Poly-Universe in School Education (Vol. 31, No.1, 2020)
– PUSE (Poly-Universe in School Education) METHODOLOGY – Visual Experience
Based Math. Educ. (Poly-Universe Ltd 2019; E.V. [PDF]: ISBN 978-615-81267-1-7)
– Dárdai István: Csöpike fázik (könyv, Szigetbecse, 2017)
– Symmetry Culture and Science: NonEuclidean Geometry (Int. Symmetry Ass., Wien 2016)
– MADI Univerzum (art book, Mobile MADI Museum Foundation, Vác 2014)
– Symmetry Culture and Science: Suprematism100 (Int. Symmetry Ass., Delft 2013)
– LINE – Feeling of one dimension (catalog, Int. Symmetry Ass., Budapest 2009)
– Haraszthy200 Festival (catalog, Mobile MADI Museum Foundation, USA-Hungary 2012)
– Madi int. 1946 Buenos Aires (catalogue, Maison de L’Amerique Latin, Paris 2008)
– Wave-Land of Zsuzsa Dárdai (graphic map, LIVE-MATTER Reed Altemus, USA 2006)
– Árnyékkötők/ShadowWeavers, copy art, fax art, computer art (Árnyékkötők Found. 2005)
– Zsuzsa Dárdai: Ég-táj / Skyland (katalógus, Árnyékkötők Alapítvány Budapest, 2004)
– Dárdai Zsuzsa: Hírmondód a szél – Mózes Mihály Emlékkönyv (Medi-Call Kiadó, 2004)
– Dárdai Duó: „Jacaranda virág” (zenei CD, Medi-Call Kiadó, Lacháza 2004)
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2020/ Szokolya, Dunakanyar: Időre gyűjtünk / Toronyóra aukció
2019/ Moscow, NCCA: Geometry in the culture of the XX-XXI centuries, Bauhaus; Madrid, Galería Odalys: Universo MADI; Paris, Galerie Abstract Project: Art et Math 2
2018/ Kranj (SL), 7th International Fine Arts Festival, Gorenjski Muzej: Geometry – MADI
international; Bratislava (SK), Umelka Gallery: Concrete Summer – Contemporary European Geometric al Tendencies; Budapest, Concret Project: Arden Quin & Saxon
2017/ Budapest, ELTE – Gömbaula: I. Művészetpedagógiai Konferencia
2016/ Vienna, Collegium Hungaricum: Symmetry Festival 2016 – Noneuclidean Geometry
2015/ Bratislava (SK): GMB Galéria Mesta Bratislavy: Socha a Objekt XX – KOMA
geometrikus-absztrakt; Budapest, Biksady Gallery: Modern art from the 20th century
2014/ Vác (H), Városháza – Nemzetközi Mobil MADI Múzeum: állandó tárlat; Budapest,
ELTE Matematikai Múzeum, MAMA Galéria: permanent exhibition
2013/ Delft (NL), VAK Center: Symmetry Festival, Suprematism100; Bratislava (SK),
Dom Umenia: Socha a Objekt XVIII – GEOmetria & 20 MMM; Budapest, Kassák Múzeum: MADI Universe, 20 years of Mobile MADI Museum
2012/ Budapest, B55 Galéria / San Francisco (USA), Don Soker Contemporary Art: Haraszthy200 Festival, red & white art exhibition; Bratislava (SK), Dom Umenia: Socha a
Objekt XVII – Geometrická Abstraktcia.eu
2011/ Dallas (USA), Museum of Geometric and MADI art: Konstructivists from EastCent-ral Europe; Bratislava (SK), Galéria Z: GeoMathArt 2; Piestany (SK), Kúpelny
Ostrov: Sculpture and Object XVI
2010/ Győr (H), MTA-MADI Gallery: HA-CAQ – Arden Quin’s influence on CentralEastern-European artists; Pécs (H), Bridges festival and art Exhibition Pécs 2010; Piestany
(Sk), Kúpelny Ostrov: Sculpture and Object XV; Bratislava (SK), Galéria Z: Socha a
Objekt XV, MADI-UNICUM; Keszthely (H), Festetics Kastély: Széchenyi emlékkiállítás
2009/ Budapest, B55 Contemporary Art Gallery: GEOMIX–sok irányzat sok irányból;
Budapest, Fény Galéria: Beyond of one dimension – nemzetközi grafikai tárlat; Budapest,
B55 Contemporary Art Gallery: Symmetry Festival, LINE–Feeling of one dimension;
Budapest, Kévés Galéria: MADI – Mobil Madi Múzeum
2008/ Ettlingen (D), Galerie Emília Suciu: 20jahre-20ans-20years; Bruxelles, Centre
Culturel Hongrois: 7 MADI 7; Pécs (H), Dóm Kőtár: P-AGE Ars Geometrica, Mobil

MADI Múzeum; Paris, Maison de l’Amerique Latine: Mouvement MADI International
2007/ Győr (H), Borsos Miklós Múzeum: Hommage à Kassák; Paris, ORION centre d’art,
géometrique MADI: Blanc et Noire MADI
2006/ Paris, ORION centre d’art, géometrique MADI / Győr, MTA–MADI Galéria:
Monochrom; Budapest, Light & Loft Gallery: Master and his Disciples; Moscow, NCCA
National Centre for Contemporary Arts / Moscow Museum of Contemporary Art /
Hungarian Cultural Centre: „supreMADIsm” Festival and art exhibitions
2005/ Paris, ORION centre d’art, géometrique MADI: Mobile1 / Győr (H), MTA-MADI Galéria: Mobil 2 / Bratislava, Galéria Z: Mobil 3; Sobral (Br), Museu MADI de Sobral: Inauguration; Budapest, JAMCA – József Attila Művészeti Centrum: Mobil MADI Múzeum
2004/ Miskolc (H), Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum: Árnyékkötők retrospektív; Nyíregyháza (H), Városi Galéria: Művészet határok nélkül – Mobil MADI Múzeum;
Kiskunlacháza, Petőfi Műv. Közp.: „Hírmondód a szél” Mózes Mihály Emlékkoncert
2003/ Budapest, Millenáris Park: Ars(Dis)Simmetria 3 – Mobile MADI Museum; La Plata
(Ar), MACLA Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano: Movimiento MADI
Internacional; Budapest, Millenáris Park: A születés hete – Transzparencia; Paris, Institut
Hongrois: KASSÁK et MADI aujourd’hui en Hongrie
2002/ Bratislava, Galeria Z / Mestské múzeum / Kultúrny institút Mad’arskej republiky /
Nové Zámky (Sk), Galéria umenia: KASSÁK a MADI dnes – medzinárodná vystava;
Budapest, Fény Galéria: 4 szlovák és 4 magyar – 4 slovenskych 4 mad’arskych
2001/ Ettlingen (D), Galerie Emilia Suciu: Arte MADI Freie Geometrie; Budapest, Sziget
Galéria: „Ami a 90-es évekből kimaradt” az Árnyékkötők folyóirat-összehordó akciója
2000/ Milano (I), Arte Struktúra: 100x100; Budapest, Ráday Galéria: Szabad geometria;
Mouans-Sartoux (F), Espace de l’Art Concret „MADI aujourd’hui en Hongrie” konferencia
1999/ Gallarate (I), Civica Galleria d’arte Moderna: Da MADI a MADI; Simontornya (H),
Holdünnepnap/Moonsunday Festival: Árnyékkötők szabadtéri kiállítás; Budapest, Műcsarnok/Kunsthalle: Internet.galaxis.999 – Digit Galéria képfolyam kiállítás / Faximille ezredvégi fax-akció; Aix-en-Provence (F): „SIRC 1er salon international des revues de création”
– Árnyékkötők co-media & MADI art periodical
1998/ Budapest, Balassi Könyvesbolt: Egy falat az Árnyékkötők Archívumából; NapolyHerculanum (I), Villa Campolieto: movimento arte madi; Győr (H), Városi Művészeti
Múzeum – Esterházy Palota: Euro-MADI Festival & MADI Museum Bridge project
1997/ Budapest, Black-Black Galéria: 111 Ablak I – H. à Marcel Duchamp; Madrid, Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Arte MADI; Budapest, Francia Intézet / Vizivárosi
Galéria: Budapesti Tavaszi Fesztivál – MADI
1996/ Budapest, Black-Black Galéria: Árnyékkötök – Összpontosítás; Zaragoza (S), Centro
de Exposiciones y Congresos: MADI Internacional 50 anos despues; Budapest, Hungexpo:
Budapest Art Expo – Mobil MADI Múzeum
1995/ Győr (H), Vár-Art Galéria / PSVMK: Nemzetközi MADI Fesztivál; Győr (H), Városi
Művészeti Múzeum: Árnyékkötők retrospektív
1994/ Maubeuge (F), Salon d’Honneur de la Mairie / Hall du Théatre Le Manége: Exposition MADI; Budapest, BAE – Árnyékkötők stand; Budapest, Kassák Múzeum: Art MADI
1993/ Budapest, Vigadó tér: Városanalízis – 22 Budapest szabadtéri kiállítás; Budapest, 22
kerület – Budapesti Őszi Fesztivál: Városanalízis – 22 Budapest fax-akció; Sfántu Gheorghe
(Ro), St. Anna Tó: Annart-4, Árnyékkötők performansz; Coesfeld (D), Kolping Bildungstatte / Sparkasse: Schleichendes Element / Lappangó Elem
1992/ Nové Zámky (Sk), Cinema Mier: 4th Int. Festival of Alternativ Arts, Transart – S.O.S.
élő vonal fax-akció
1991/ Nyiregyháza (H), Városi Galéria: Árnyékkötők electrographic art; Budapest,
Almássy Téri Szabadidőközpont: Résonance Fesztivál – Teleplacenta Árnyékkötők
video-performansz
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– Haraszthy Mária: Fiaimnak. Majd ha egyszer hazatértek. (Napló, szerk. Dárdai Zs.2004)
– A születés hete / Week of the Birth (graphic folder, Árnyékkötők Found., Budapest 2003)
– Zsuzsa Dárdai: Life in the lifeless (catalog, Árnyékkötők Foundation, New York 2002)
– „L’Univers MADI” portré de Carmelo Arden Quin (Duna Műhely, Budapest-Paris 1999)
– MADI art periodical No 1–9 (Mobile MADI Museum Found., Győr, Budapest 1998–2008)
– Árnyékkötők electrographic art / co media No 1–33 (Árnyékkötők, Budapest 1990–2004)
Jelentősebb kurátori és társkurátori tevékenységek:
SAXON Art Gallery: nemzetközi geometriai- és tudomány-művészeti kiállítások 2016-tól
Haraszthy200: amerikai-magyar, bor- és művészet-fesztivál 2012
Poly-Universe + PUSE: művészet-játék-matematika események 2010-tól
MTA-MADI Galéria: nemzetközi kiállítások, 2005–2012 Győr
ORION centre d’art géometrique MADI: nemzetközi kiállítások, 2004–2009 Paris
Socha a Objekt / Szobor és Objekt: nemzetközi művészeti fesztivál, 2003–2018 Bratislava
Symmetry Festivals: nemzetközi tudomány-művészeti kiállítások 2002–2018
Mobile MADI Museum: nemzetközi kiállítások és fesztiválok 1995-től
MADI International: nemzetközi kiállítások 1991-től
Árnyékkötők: nemzetközi kiállítások és performanszok 1989-től
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