MŰTEREMLÁTOGATÁS

Orosz
Jánosnál

Számtalan pillanatképet őrzök Orosz Jánosról. Az egyiken fest, szétnyitott ingben; a másikon földet csákányoz; a harmadikon egy amerikai milliomost utánoz, aki
bekukkant a Sixtusi kápolnába, kalapot emel és távozik; a negyediken követ farag
Villányban s olyan, akár a vadember: napsütötte és természetes. Az ötödiken beillene napszámosnak, kazánkovácsnak, de egy félrehúzódó Goya-utódnak is, aki
sérülékeny, harapós kedvű és hajlíthatatlan.
Melyiket emeljem ki a sok kép közül? Melyik köré kristályosítsam ki ezt a
mostani beszélgetésünket? Nem tudom. De talán nem is olyan fontos választani.
Ülök és nézek ki ideiglenes műterméből a kis udvart lezáró kőkerítésre. Vajon
ezt is ő rakta? Durva és erőteljes a felülete. Valódi rusztika. Egy kisebb és egy
nagyobb méretű faragott emberfej enyhíti csak a kövek hepehupáját. Ha ugyan
enyhítheti, hiszen a nagyobbik kőfej egy simára borotvált őrültet idéz inkább, mint
nyugalmat. Előszörre a román kori templomok vízköpő szörnyfejeire gondolok, de
rögtön utána egy magát Sztravinszkijnek képzelő bolondra, aki a Napból, a felhőkből, a birsalmafa ágaiból is zenét hall szivárogni. Egy pillanatra mintha én is azt
hallanék.
— Jó az a nagyobbik kőfej. Jó eszelős — szólok oda Orosznak — miközben kavargatjuk a kávét.
— így sikerült — neveti el magát Orosz. — Merő véletlen. Tudod, Gericault
vallotta be egyszer őszinteségi rohamában, hogy milyen meglepetések érik őt munka
közben. Ha jól emlékszem, ezt mondja szó szerint: „Nekifogok nőalakot rajzolni és
oroszlán lesz belőle." Ezzel a fejjel én is úgy voltam. Éreztem, hogy egy fokkal
nyersebb a kerítés felülete, mint amilyennek lennie kéne, gondoltam, koptatok, simítok rajta egy kicsit. Ez a fej lett a koptatásból.
— Gyakran megtörténik veled ilyesmi?
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— Velem igen. Különösen, ha rajzolok. A grafika nekem, mint filozófusnak a
gondolkodás, vagy buddhista szerzetesnek a meditáció. Képzelődök, füstölgők, jár a
kezem. Hogy mi lesz a rajzból, a jó ég tudja. Megesik, hogy először csak egy kézbe
temetett fejet kezdek el rajzolni. Aztán mellé egy másikat, harmadikat, negyediket.
De ezeket eldobom, mert amíg a kezeket rajzolgattam, eszembe jutott, hogy ebben a
korszakban nem a kezek uralkodnak, hanem a szemek. Azok nézik folyton a világot. A képeslapokat, a televíziót orrvérzésig, a nyüzsgő utcákat; szemek nézik vagy
inkább lesik a másik ember szemrebbenéseit, a másik életét — avatatlan és erőszakos szemek, hát akkor nekem ezt az állapotot kell valahogyan kifejeznem. És meg
is rajzolom a „szemek korszakáról" a sorozatomat. Természetesen festés közben is
előfordul ez gyakran. Föllélegzek: na, végre kész a kép! Aztán másnap észreveszem,
hogy valami bántja az összhangot. Vagy a színekkel van bajom, vagy a szerkezettel.
S elég csak egy gesztenye nagyságú felületen hozzányúlni a képhez, minden megváltozik.
— Az Ady-képedet például hányszor festetted át, miután befejezettnek hitted,
sőt ki is állítottad a Petőfi Múzeum Ady-kiállításán.
— Háromszor.
— Nem féltél, hogy elrontod?
— Munka közben soha se félek. Ami izgatja az embert, segíti is.
— A főiskolán tanultad meg ezt a könnyedséget?
— A főiskolán? Gondold meg, mikor jártam én a főiskolára? Az ötvenes évek
elején. A vaskorszakban! Akkor, amikor még az impresszionisták albumait is csak
külön engedéllyel nézegethettük. Nem beszélve Matisse-ról, Braque-ról, Kleeről, Chagallról, egyáltalán a modernekről. Mindenki átkozott nyugatinak számított. Picasso a
Békegalambja miatt kegyelmet kapott, de csak részlegeset. Aki annyira tájékozatlan,
mint amilyenek mi voltunk, még ha engednék, akkor se lehetne fölszabadult. Ahhoz,
hogy bátor, könnyed vagy vakmerő lehessen az ember, sok mindent kell ismernie.
Rajzolni, festeni megtanulhatott az ember a Képzőművészetin, de hogy a művészet
nemcsak szakma, de szellemiség is, folytonos újrakezdés, ezekről mi nemigen ejtettünk szót.
— Mikor is végeztél?
— 1957-ben. Akkor kaptam festőművész diplomát.
— Ha viszont nem a főiskola nevelt hajlékonnyá, akkor magadnak kellett
ilyenné formálnod a természetedet.
— Ahogy mondják, a sors útjai kifürkészhetetlenek. Biztosan elképedsz, ha bevallom, mi szabadított föl először az iskolás merevség alól. Emlékeztetni szeretnélek a „szürke korszakomra": a Bútorszállítók, az Ezüstlakodalom és a Csatornatisztító című képem korszakára. A Galambok ünnepére, a Kertészre meg a többiekre.
Az előző évek tenyeres-talpas, tömör sematizmusa után ezek a képeim nevet s rangot szereztek nekem. Azt is mondhatnám, sínen voltam. így mentem le Zsenyére,
a művésztelepre. Teli posztimpresszionista témával, elképzeléssel, öntudattal. Lent
volt épp Schéner Mihály is. Nálam néhány évvel idősebb, tapasztaltabb, vérbeli
festő. Egyik nap behívott a szobájába. A padlón egy csomó papír hevert. Mindegyik
félig vagy harmadában befestve. Volt köztük olyan is, amelyikre a maradék festéket
csak úgy odakente. Színek egymáson, egymás mellett: okkerek, aranysárgák, meleg
zöldek, alig volt köztük kék. Láttam, hogy Schénert izgatják ezek a színek. Izgatják,
mint a szesz, amit akkoriban nem vetett meg túlságosan. Beindítják a képzeletét,
föltüzesítik. Nekem akkoriban még mindig kellett egy téma. Többnyire külső élmény,
külső látvány, amely a belső elképzelésemmel összhangban van. Meg kellett terveznem a képet: előtér, középtér, háttér, az alakok elhelyezkedése és így tovább. Kissé
az akadémizmus titkos aranyszabálya szerint. Schénert figyelve azt láttam, ő nem
döntötte el előre, mi lesz a képen — eldől az munka közben. Ez a festői magatartás
engem szabályosan kizökkentett a kerékvágásból. Igazabbnak éreztem, mint a saját
élményfestészetemet. Máról holnapra persze, nem bújhattam ki a bőrömből, de
kedvet kaptam festői kalandokra. Ekkor kezdődött el rouaul-s korszakom. Pepecselés helyett nagyobb vonalú s gátlástalanabb ecsetkezelés, dinamikusabb festékföl87

rakás. Néhány csendéletet festettem és sok-sok fejet. Nem portrék voltak ezek, hanem egy-egy érzés, gondolat festői ábrázolása az emberi arc lehetősége szerint. Az
arc, mint a kiüresedés lapos tája. Mint a magányosság, a hit vagy a hitetlenség
jelképe.
— Erről a „schéneri pillanatról" még nekem se beszéltél. Másnak se. Jogosan
hihették tehát némelyek, hogy te Kondor hatására szakadtál el Derkovitstól, BerénytőL
— Valószínű, hogy a fordulathoz öntudatlanul ő is hozzájárult, hiszen, ha fölidézem az ötvennégyes, ötvenötös, ötvenhatos esztendőket, Kondor már akkor kikerülhetetlen jelenség volt. A rézkarcai, például a Dózsa-sorozata, vagy a grafikái
magaslati élményt jelentettek minden fiatal festő számára. Azzal is, hogy fölismerései nemcsak művészi, de politikai fölismerések is voltak. Nem vagyok filozófus
alkat, se művészettörténész, így aztán csak dadogva tudom elmondani, mit közvetítettek az ő munkái nekem. Valami olyasmit, hogy a mi huszadik századi létünk, a
civilizációval, a háborúkkal, a fasizmusokkal, a hidegháborúkkal, ideszámítva természetesen a kelet-európai sztálinizmusokat is, csak mint szövevényes és brutális
fantasztikum fogalmazható meg. Egészen pontosan: a mi valóságunk hű képe: az
apokalipszis. Talán ezért is talált rá Kondor a középkorra, a középkori szerkezetekre,
mint a mi korunkat értelmező metaforákra. Szent Antal megkísértésében a Kondorban lélegző mindenkori ember megkísértése zajlik elsősorban. Kondort kultúravonzalmai, mitoszvonzalmai miatt sokan irodalmisággal vádolták és vádolják ma is.
Ostobaság és kicsinyesség. Ha beáll ő is az eltökélt avantgarde szabadcsapataiba, és
évről évre új ötleteket szikráztat ki magából, akkor most a legtöbb magyarországi
izmus „legifjabb" atyamestere ő volna, de amiatt, hogy az európai hagyományt —
szerencsére nem a reneszánsz ágát — föl merte vállalni, már irodalmias. Már e l - '
beszélő. Vajon Picasso nem irodalmi, amikor a Guernicát megfesti? Vagy a Goya
hatására festett Koreai háborús képét, tudod, amelyiken a kivégzők ugyanúgy állnak föl, mint Goya 1808. május 3-i Sortűz című képén. Egyszóval: az irodalmiság
lehet kolonc, de lehet szárny is. Különben is az absztrakció, bármilyen fokú absztrakció, maga is „irodalmias". Elvonatkoztatott kép ugyanarról az elbeszélhető létről,
amiről a Picasso- vagy a Kondor-alkatú művészek festik a maguk stilizált látomásait.
— Téged is vádolnak irodalmiassággal.
— Nem alaptalanul.
— Hogy érted ezt? Elítélően vagy némi kihívással?
— Tényszerűen. Úgy, hogy az én képeimben is van bőven irodalmiasság. Van a
Nap, Hold, állatokon, a Búcsúzik a lovacskán, a Megégett emberek sorozaton és a
legutoljára festett sorozatomon is: a Nagy László földi vonulásán. De ha a barlangfestményeken és Picasso képein egyformán lehet, mért ne lehetne bárkién s az enyéimen is. Nem tagadom, előfordul, hogy egyik-másik festményemen ez az irodalmiság
a festőiség ellen dolgozik, de ahol sikerül a stilizációnak azt a nyitott állapotát megteremtenem, azt az ég és föld közötti ejtőernyős lebegést, ahonnét a kiindulás és a
végcél egyforma távolságra van, a téma nem marad meg témának, hanem átalakul
metaforává, látomássá.
— Úgy érted, hogy az irodalmiasságot addig tudod csak jó lelkiismerettel vállalni, amíg nem válik szimbolizmussá? Ady szimbolikus, Nagy László inkább metaforikus jellegű költő. Vagy a festők közül Salvador Dali a szürrealizmusával egyetemben mindig jelképes, Picasso viszont soha se szimbolista...
— Köszönöm, hogy fölkínálod az árnyalás lehetőségét, de azt hiszem, nem érdemes ennél a részletnél megfeneklenünk. Hogyan is mondja József Attila? „Költő
vagyok, mit érdekelne engem a költészet m a g a . . . " Érdemes ezt a festészetre is kiterjeszteni. Tudniillik bizonyos körülmények között a festészetnek maga a festészet,
a festőiség is lehet olyan ellensége, mint az irodalmiság.
— Az embert sokféle hatás éri negyedszázad alatt. Eddig csak a zsenyei megvilágosodásodról beszéltél. Mik voltak a későbbiek?
— Annak tekintem a moszkvai utamat is, az ikonokkal való találkozásomat.
88

Nemcsak Rubljov munkáira gondolok, hanem a Blazsennij székesegyház ikonjaira is.
A hidegnek, mértaninak, szabályozottnak gondolt ikonfestészet ott a templom félhomályában engem földre tepert. A feketék, az aranyak, a vörösek még ma is fölgyújtanak. A mellőzött perspektíva nemhogy rontott volna az ábrázolás izgalmán,
tágasságán, ellenkezőleg, a látomásosság erejét növelte.
— Ezt az utat követte nemsokára az olaszországi utad.
— Előbb megrendeztem még az első önálló kiállításomat az Ernst Múzeumban.
— Igen, igen. Ha jól emlékszem, a kiállítsod sikere, a „reneszánszos képeid"
ragyogása is hozzájárult, hogy nem Franciaországba, nem Hollandiába, hanem Itáliába küldtek kéthónapos ösztöndíjjal.
— Így volt. A két hónapból azonban kerek két esztendő lett. Már azt híresztelték rólam, hogy disszidálok. A saját előző életemből, múltamból disszidáltam is. Az
alatt a két esztendő alatt minden művészi elképzelésem új távlatot kapott. Olaszország egyszerre nyitotta rá szememet a modern civilizációra s az európai kultúra
néhány évszázadára, pontosabban két évezredére. Az etruszk művészet lenyűgözött.
Volt benne valami meghitt egyetemesség. Nem terhelte komorság, tragikusság, sem
világhódító fölény. A Földközi-tenger derűjét éreztem meg még a halottak szarkofágján is. Visszafogott, szemérmes dionüszoszi bölcsességet. Egyik felöl ez és a reneszánsz szegődött hozzám, a másik oldalról viszont a modern világ. Ami a hatvanas
évek Magyarországához képest csakugyan modernnek számított. Ide-oda csatangoltam az országban. Többnyire autóstoppal s egy fogkefével. Velencétől Rómáig, Milánótól Szicíliáig. Csuda meleg helyzetekbe keveredtem bele. Azon se csodálkoztam
volna utólag, ha a maffiások megpörkölik kicsit a nyakbőrömet, mert sose tudhattam, hogy nem épp egy bandatag cipel-e az autóján. Pisztolyt mindenesetre láttam
több pasasnál is. Amit a század eleji olasz futuristák elképzeltek, azt én megéltem.
Sebesség, száguldás, életveszély, minden, amit akarsz. De ami nekik még ábránd
volt, mint kamaszoknak a szerelmi orgia, nekem lehangoló tapasztalatom lett. Azt
kellett éreznem, hogy az ember elveszítette a természetesség mértékét. A természetes
iramot, a természetes szünetet, csöndet, a magába fordulás gyakorlatát. Rohan, üzletel, reklámozza föltupírozott képességeit, az élete természetes derűjét mesterkélt
szórakozásokkal helyettesíti. Ügy beszélek, mint egy vén vaskalapos... talán nevetséges is vagyok, de mit csináljak, ha a kinti tapasztalataim emészthetetlenebb élményei megfeküdték a gyomromat. Már az első év vége felé azok a kérdések kezdtek
izgatni: hova is rohan az ember valójában? Hova rohanunk egyénenkint, de hova
rohan az európai kultúra, illetve civilizáció medrébe beszorított emberiség? A katasztrófák lassan köznapiak lesznek, mint a mindennapi borotválkozás. És ha elítéljük is őket, nem rendülünk meg. Az utakon ugye több ember meghal naponta, mint
egy kisebb fajta háborúban. De ez mégse számít háborúnak. Szóval ilyen dolgok
foglalkoztattak, s ekkor festettem a Megégett emberek sorozatát. Festettem? Véstem
és égettem is egyszerre. Az ecsetvonásokat vértelennek éreztem s azt hiszem, igazam
volt. Az év elején megrendezett gyűjteményes kiállításommal foglalkozó kritikákban
ezt a sorozatot egyértelműen dicsérik. Azt írják róla, ez volt az én pillanatom, ez
volt a nagy korszakom, amit folytatnom kellett volna.
— Te hogy látod ezt?
— A kérdésed bonyolult, sőt ravasz is, mert azt várod tőlem, hogy az elhangzó
vádakra, megjegyzésekre válaszoljak... Nem válaszolok. Mindaddig nem, amíg nem
becsülnek meg izgalmas, okos, hasznosítható elemzéssel. Te csak egy-két évvel előbb
kezdted el előttem írói pályádat, de legalább húsz-harminc alapos tanulmányt írtak rólad. Én az idén a negyvenhetedik évembe léptem, huszonöt éve festek, de még senki se
áldozott rá két-három napot az életéből, hogy legalább egy összefoglaló cikket írjon
a munkáimról. írhatna jót, rosszat, csak érezzem, hogy együtt lélegzik azzal, amit
csinálok. Mert az nem elég a művésznek, ha időnkint egy-egy fölsorolásban megemlítik. Még ha dicsérik, akkor sem, hiszen egy megalapozatlan elismerést egy megalapozatlan kritikusi fanyalgás azonnal porba lök. Velem például az is megtörtént,
hogy a Nap, homok, tenger székesfehérvári kiállításáról a Népszabadság kritikusa
úgy írt, hogy a Kassák-kiállításról közölt cikkének egy sorában megemlítette, hogy
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még én is kiállítottam Fehérváron néhány k é p e t . . . Ez a dohogás persze nemcsak az
én dohogásom. A legtöbb festőnek ilyen panaszai vannak. Nem új dolog, de jó képzettségű esztétáink a régi művészekkel foglalkoznak. A kortárs képzőművészetet
pedig átengedik az újságíróknak. Így képzőművészeti életünkben nem olyan szellem
uralkodik, amely távlatokat is teremthet, sugalmazhat, befolyásolhat, hanem amely
szétszed, analizál s amit szétrámol, úgy is hagyja. Én annak a kritikusnak hinnék,
aki ha bírál, maga is kínlódik, töpreng, nem pedig ironizál. Vagy ha ironizál, azzal
még inkább megvilágít egy gondolatot, egy mélyebb összefüggést. De hit nélkül ironizálni, enyhén szólva cinizmus.
— Még a kritikusokról beszéltél, belémvillant egy kínos gyanú. Valld be őszintén, nem ártott-e neked, hogy Nagy László, Tornai József, Kósa Ferenc, Tőkei Ferenc
vagy jómagam írtunk rólad folyamatosan és nyitottuk meg kiállításaidat.
— Nem tudom, de elképzelhető, hogy a ti mellémállásotok fölpiszkált egynémely
szakmabelit. Már csak azért is, mert ahelyett, hogy ti megrágtatok és kiköptetek
volna, becsültetek. Különben is, ha ti nem írtok rólam — ahogy már említettem —,
egy Frank János-cikk, egy-egy napilapban megjelent újságcikk kivételével, nyoma
sincs annak, hogy létezem.
— Említetted a Nap, homok, tengert.
— Igen. 1968-ban állítottam ki a tíz nagy képből álló sorozatot Székesfehérváron. Nagy László nyitotta meg.
— Ezek a képeid is az olaszországi élményeidből születtek.
— A második olaszországi utam után festettem egy szuszra mind a tízet.
— Egy rendkívül értelmes, fiatal nő, ráadásul ^ művészettörténész, túlságosan
dekoratívoknak látta őket. Azt mondta, hogy a század második felében erre nemigen
van példa. Mármint jó példa.
— A Nap, homok, tenger képei valóban mások, mint a Tisza sorozaté, a Fehér
képeké vagy a Megégett embereké. Tagadhatatlanul „festőibbek". De ha nem önmagukban nézed a sorozatokat, hanem szembesítenéd egymással őket, akkor arra
ébredhetnél rá, amire nőismerősödnek is rá kellett volna eszmélnie, hogy a Nap,
homok, tenger sorozat — nagyon művelten fogalmazva — antitézis. Harsány és buja
ellenpontja annak a füstös és köhögtető civilizációnak, amely itt van körülöttünk.
A mesterséges természettel szemben a természet ősibb t e r m é s z e t e . . . Jó, jó, tudom,
hogy tisztelni való vívmánya az emberi történelemnek a vízöblítéses vécé, hiszen
mennyországian kényelmes találmány. Vagy a tévé, a mindentlátó szem, amilyen
csak az Istennek volt valamikor. Csakhogy lassan már senki se veszi észre, hogy a
világról csupán másodlagos élményeink vannak. Ülünk a képernyő előtt s látjuk,
hullámzik, habzik a tenger. Odacsapódik a sziklákhoz vagy kifut a partra. De hogy
ez a tenger a valóságban milyen színű, kékes-e, zöld-e, már eszünkbe se jut. Szürkének látunk mindent. Az eget is, a fövenyt is, a vizet is, a tüzes lávát is, a legzöldebb ciprusokat is. Ha túl dekoratív a Nap, homok, tenger, részben ettől a belső
háborgástól is az. Az elszegényedéstől való félelem miatt. Azt hiszem, sok mindent
el lehet róla mondani, rosszat is, csak azt nem, hogy nincs mögötte világkép.
— Pedig ezt állította a Népszabadság és az Élet és Irodalom kritikusa is.
— Nem akarok személyeskedni, de ha már szóba hoztad a két kritikát, én nem
mosnám őket össze. Még akkor se, ha itt-ott érintkeznek is. P. Szűcs Julianna írásából megéreztem, hogy érdekli, ahogy festek s amit gondolok, az ÉS kritikusát pedig
nem érdekli. Szerencsére, minden kritika: önarckép is. Minél felületesebb, zagyvább,
nyájasabb vagy nyálasabb, egy idő után annál jobban kezd hasonlítani a szerzőjére.
Talán ezért nem érdemes elhamarkodottan visszarúgni a kritikusoknak.
— Mikor a második olaszországi utadról visszajöttél, szakállad volt, nyakadba
lenyúló hajad. Ajzott voltál, és csordult belőled a mesélnivaló. Tíz év után már bevallhatom, hogy irigyeltelek.
— Te, engem?
— Furcsállod? Ne furcsálld. Én is szívesen belevesztem volna a világba évekig,
de én nem mertem arra vállalkozni a nyavalyáim miatt, hogy hónapokig konzerven
s néhány szem narancson éljek.
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— Firenzében egy vacak szállodában laktam öt hónapig. A szobabérem havonta
egy festmény! Ez még nem is lett volna olyan életveszélyes, de a szállodatulajdonosnak elképesztő kívánságai voltak. Egyszer egy angol kastélyt rendelt nálam. Előkelő,
ódon várkastélyt, behavazott parkkal, vadászkutyákkal. Ha hiszed, ha nem, remekművet csináltam az ürgének! A fotórealisták is megnyalhatták volna utána mind az
öt ujjukat. Csernus mesterségbeli tudására gondoltam s titokban vele versenyeztem.
— A fotórealizmust említetted. Kintléted alatt nem éreztél ingert vagy csábítást,
hogy te is kipróbálj valami hasonlót?
— Nézd, amennyi újdonság játszott velem, legalább annyi taszított is. Háromnégy esztendő alatt végignézhettem, mi zajlik Európában és a világban. A pop-artot,
az op-artot, a kinetizmust, a különféle manifesztációs ügyeskedéseket. Mindegyik
mélyén egy illusztrációs szándékot, pontosabban korlátoltságot láttam. Volt bennük
elragadó és lebilincselő ötlet bőven, de csak az. Magamban — egy kalap alá véve a
változatos izmusokat — ötletművészetnek neveztem el őket. Fölidézek neked egy
hírhedt manifesztációs kiállítást. Matiacci „kiállítását". A tárlatot egy föld alatti garázsban rendezték. A művész öntőhomokkal fölszóratta a garázst, aztán egy kisebb
fajtájú úthengerrel „tele rajzolta" a homokot. Ilyen minta, olyan minta, egymáson
áthaladó és egymást megsemmisítő hengernyomok. Tiltakozás a mindent földbe taposó erők ellen? Lám, volt az egésznek még filozófiája is! A közönség tapsolt, a
fotós fényképezett, az újságírók jegyeztek, mert a „kiállítás anyagát" kiadták könyvben is. Csak én kaptam össze Matiaccival. Mondtam neki, ha tiltakozni akar, ne
ilyen selymesen tiltakozzék. Ha ugyanezzel az úthengerrel a Dior cég kirakatát célozta volna meg, sikeresebb lehetett volna az akciója. Sok* ehhez hasonlót l á t t a m . . .
Hogy én is játszadoztam-e hasonlóval? Inkább csak humorból. Elmondok egy ilyen
ötletemet. Elképzeltem, hogy kibérelek egy kis galériát, amelyből rengeteg van Olaszországban. Termeit beborítom fekete bársonnyal, egy falat pedig hófehér belga vá-.
szonnal. Átlósan, rejtelmesen. Majd kerítek egy sebészorvost, lehetőleg híres profeszszort s levágatom ott helyben a bal kezemet. A vérző kezet fölrakatom a főfalon
levő vászonra, ahonnét kiszámíthatatlan ábrákat írva csurog a vér. Szörnyű, mi? Az
ötletem inkább az ötletművészet abszurditására világít rá, mint az én természetemre.
— Te, aki már eddig is többféle stílust kipróbáltál, el tudsz képzelni még szélsőségesebb stílusokat is magadnak?
— Mindent el tudok képzelni. De nem úgy, hogy az eszemmel eldöntöm: holnaptól kezdve ezt vagy azt csinálom. Picasso azt vallja, hogy a stílus akkor alakul
ki, amikor meghal az ember. Szerintem akkor válik véglegessé. Addig sok minden
megtörténhet. Például mit tudtam én még másfél esztendeje, hogy Nagy László emlékére festek majd egy sorozatot. S egészen másként, mint az előző képeimet.
A veszteség sokat változtatott rajtam s a stílusomon is. Hogy mennyire, azt talán
még az elkészült képek is csak sejtetik. Egyre inkább azt érzem, hogy a festészet is
inkább a létezés jelensége, mint esztétikai jelenség.
— Vagyis a festő nem azt festi, amit lát, hanem amit megél.
— Valahogy így.
— Árulj el egy műhelytitkot: festettél-e vagy rajzoltál-e mostanában modell
után?
— Igen-igen ritkán rajzoltam. Legutoljára egy japán nő portréját festettem meg.
Azt akartam, hogy élethű legyen, hogy megszólalásig hasonlítson, csupán a hátteret
bolondítottam meg kissé keleties levélárnyékokkal. Amikor meglátta a vásznon saját
magát, a blúzát, a testére simuló nadrágot, csalódottan nézte. Mintha egy „belső
arcképnek" jobban örült volna. Azt se bánta volna talán, ha úgy festem meg, mint
a „Fekete fejű" képemet. Ez a kép akt. Koromsötét arcot festettem neki. Ott van
ezen az arcon a szerelem, a nemiség, a halál sötétsége... Szóval megjártam a modell utáni kísérletemmel, de legalább tanulságos volt ez is. A modell kérdéséről
eszembe jut valami. Mégpedig a gyerekkorom. Az egyik részét Újpesten, a másikat
falun töltöttem. De nem pesti fiú voltam falun, nem nyaralgató kamasz. Kispásztornak szegődtetett el apám Szabadszállásra egy harminc holdas nagygazdához. A bérem egy hizlalni való éves disznó, húsz kiló zsír, két mázsa liszt. A lakosztályom
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pedig az istálló. Soha izgalmasabb világot nem kívánhatnék senkinek. Ott volt előttem modellül az Alföld, az ég, a vércse árnyéka, a hangyák, ahogy cipelték a tojásaikat; ott voltak az állatok, a birkák, a lovak, a kutyák, a malacok, a kanok. Én
egy életre megfigyeltem mindent. A Nap,. Hold, állatokat úgy festettem meg, mint
aki az emlékét festi.
— A kortárs magyar festészet egyik fontos képének tartom ezt a festményedet.
Kondor Darázskirályával együtt a „vásárhelyiség" egyik meghatározója volt valamikor. Ha nem tévedek, a Pictura Hungarica című albumba is beletették.
— Jól emlékszel.
— Ha már erre sodort bennünket a beszélgetés, hadd kérdezzem még
tőled:
van-e jellegzetesen magyar festészet?
— Ez nehéz dió. Azt hiszem nincs. Csodálkozol?
— Csak figyelek.
— De mivel magyar festők vannak, bizonyára mégis van valamilyen megkülönböztető vonása a festészetünknek. Csontváry Vihar a Hortobágyon című képét ízigvérig magyarnak érzem. De hova soroljam akkor a Zarándoklást a cédrusokhoz?
Libanoni műnek mondjam? Vagy mit kezdjek az olyan kiváló festővel, mint Tóth
Menyhért? A magyar festészetet nem lehet többé elképzelni nélküle. De mitől magyar ez a festészet? Attól, hogy egy igazi nomád lélek gomolygásából született? Azt
mondta Tóth Menyhért, hogy őneki bele kellett néznie a Napba s ebből születtek
meg a magyar Alföldhöz kötődő, fehérben-fehér k é p e i . . . Talán Nagy István mégiscsak magyar festő. A fejei s a tájképei sajátosan magyarok, de ami ezeken túl van,
az máshol is létre jöhetett volna. Ügy látszik, a festészet más természetű, mint a
költészet. Kevésbé röghöz kötött. De ha magyar festészet nincs, akkor francia sincs,
noha Renoire képeit azt hiszem, se Oroszországban, se Angliában nem lehetett volna
megfesteni.
— Ez valóban nehéz ügy, mert mexikói festészet viszont létezik.
— Inkább csak létezett, amikor megszületett. Orozco, Rivera, Siquerios csakugyan el tudták határolni magukat minden létező hatástól. Különösen az európai
jellegű modernizmustól és absztrakciótól. Az a gyanúm, hogy a mostani mexikói
festészet már egyetemesebb jellegű, még ha őriz is valamiféle anyajegyet.
— Volt egy idő, amikor megkísértett a gondolat, hogy a Vásárhelyi iskolának
lehetett volna olyan szerepe a magyar festészetben, mint amilyen a mexikói volt.
— Ahhoz forradalmi helyzet kellett volna. Politikai, kulturális értelemben egyaránt. Lendület, esztétikai vakmerőség, de mindezen túl óriási méretű falak kellettek
volna. Sajnos, egyik sem volt. Hiányzott egy bujtogató elmélet is, ami irányt és erőt
adott volna. A tisztesség, a becsület, az elkötelezettség egy ilyen nagy újításhoz
kevés.
— Szakmabeliekkel — festőkkel, grafikusokkal, szobrászokkal — szoktál beszélni ilyen ügyekről?
— Sajnos, nem.
— Elvadultál tőlük?
— így is lehet mondani. De úgy is, hogy fölösleges erőfeszítés lenne szűznek
nézni a kurvát, udvarolni neki szép szavakkal, amikor másra figyel. Egyszer-kétszer
megpróbáltam, hogy itt-ott elnyökögjek valamit, de a válaszokból fehéren-feketén
kiderült, hogy nem őszinték az emberek. Az anyagi érdek képmutatóvá esztergálta
őket. Szemedbe dicsérnek, a hátad mögött azt mondják: senki vagy. önfeledtség?
Szakmai vita? Esztétikai gondok megtárgyalása? Elavult ábránd. Hirtelen eszembe
jut Rabinovszky Márius. Engem is tanított a főiskolán. A román kori rusztikus kövekről, építkezésről úgy tudott beszélni, hogy azt hitted, ott vagy te is a helyszínen,
a kövek közt. A szakma igazi szeretete nélkül nincs művészet. Vagy belátóbban
fogalmazva: a szakma igazi szeretete mindig igazi szenvedéllyel társul. Ez mintha
teljesen hiányozna a képzőművészeti közéletünk levegőjéből. Nem tudom, milyen
fokon tanítanak a főiskolán anyagismeretet, de azt látom, hogy hanyagul megmunkálni egy képet lassan ugyanolyan divat lesz, mint rongyosan öltözködni. Holott az
anyag maga is sugalmazó. Emlékszel az agyagképeimre?
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— A Csók Galériában állítottad ki őket 1974-ben.
— Egyáltalán nem ismertem a kerámiát, de megszerettem. Űj anyag, új lehetőség! Rendkívül izgalmas volt, hogy egy-egy szín hogyan változik meg a kiégetés hatására. Azzal a módszerrel és technikával, amivel én csináltam ezeket az agyagképeket, Picassón kívül Európában senki se kísérletezett. Picasso is úgy ébredhetett
rá az agyagra és a módszerre, hogy ő töviről-hegyire körbetapogatta az őskultúrákat. Tudniillik Európában nem csináltak ilyesmit őelőtte. A máz nélküli agyagfestést
csak az inkák, a perzsák és a régi görögök űzték. Amikor én kiállítottam az agyagképeimet, legtöbben az orrukat húzták: ezek festmények? A festőt kérték rajtuk
számon, pedig a technika legalább olyan izgalmas lecke volt, mint maga a kép.
A hagyományosan készülő freskók helyett agyagtáblákra festeni freskót óriási előny
lehetne. Az előregyártott betonfalakra egyszerűen csak föl kellene szerelni.
— Az általános érdektelenség, amiről beszélsz, külön megérne egy miatyánkot.
De erre most se hely, se idő. Ima helyett egy mérges darázsfészekbe nyúlok bele:
képfelajánlásod történetébe. Nem zárkózol el?
— Ellenkezőleg! Ügy se volt eddig alkalmam beszélni róla. Csúnya és kiábrándító ügy lett belőle. Nem az én részemről, hanem a művésztársaim részéről. Rossz
álmaimban se gondoltam volna, hogy a kicsinyesség, az irigység, a tudatos bemocskolás ösztöne így dolgozik a kortársaimban. A művészet, az erkölcs, az igazság letéteményeseiben... Mi is történt valójában? 1974 tavaszán apáméknál néztem a tévét. Akkor volt az az iszonyatos szárazság Afrikában. Emberek, állatok a halál szájában. Szétesett állatcsontok a megrepedezett földeken százával. Halálraítélt kisgyerekek élelem nélkül, víz nélkül. De hiszen emlékszel rá. Ültem és néztem a képeket.
Reménytelennek és tehetetlennek éreztem magamat: minek tudnom ilyesmiről, ha
nem segíthetek? De mért ne segíthetnék! Nem vagyok humanistább annál, mint
amennyire humanista lehet az ember, de alább se igen adnám. Ekkor határoztam
el, hogy fölajánlom a képeim árát az éhezőknek. A bonyodalom azzal kezdődött,
hogy senki se akarta vállalni az árverés megrendezését. Ha te nem viszel el Kelen
Bélához, az Esti Hírlap főszerkesztőjéhez, talán nem is tudjuk nyélbe ütni az ügyet.
Ö hívta föl a Vöröskeresztet. Az elárverezett képekből majdnem 700 ezer forint jött
össze, amelyből gyógyszert vett a Vöröskereszt. Alig volt ember, aki ne rágalmazott
volna meg! Reklámot akar az Orosz magának! Békeharcos akar lenni az Orosz! Lejáratja a festőket! Az élre akar rúgtatni! Nyerészkedni akar! Plecsnit akar! Még
kitűnő művészek is megrágalmaztak. Még nekik se jutott eszükbe, hogy a festő nemcsak művész, de ember is! Persze, egy kicsinyes, hazug világban a természetes érzelmek és természetes cselekedetek lázítóak. Sértik a polgárok szabályozott világát és
lelkét. Az, hogy Van Gogh levágja a fülét, az tetszik a művész uraknak. Mert fantasztikus! De ha másféle szokatlan dolgot művel az ember, azért megvetik. Elvárták
volna, hogy bűntudatot érezzek azért, mert valamit a saját lelkiismeretem szerint
cselekedtem. Én viszont ma is örülök, hogy megtettem, amit megtettem. Volt négyöt rossz évem, amikor keveset dolgozhattam. Remélem, ennek az időszaknak vége.
Dolgozni szeretnék s úgy élni, ahogy egy öntörvényű művésznek élnie kell, bármilyenek is a körülmények.
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