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Sáros László
ÉPÍTÉSZ VAGYOK
Építész vagyok, mert sok kacskaringó után az akartam lenni. Persze akartam lenni én traktorista
is, majd bányamérnök – ja, meg hogy ki ne hagyjam – állatorvos is. Aztán, hogy eljött az idő,
amikortól tovább már nem volt odázható a döntés, akkor böktem ki, hogy legyek építész. Édesapám, később meg a bátyám is képzőművész volt, (illetve hál’Istennek a testvérem még most is
az.) Szóval több festő, meg grafikus nem kell a családba gondoltam, így döntöttem az építészet
mellett. Ha lenne elég időm, itt most lehetne értekezni arról, hogy miért fontosak a „kismesterek”. Mert én már csak így hívom őket. Akik egy kisvárosban tanítva sok-sok fiatallal megértetik
a művészet lényegét. Nem, dehogyis akarnak ők mindenkit művésszé tenni. Csak annyira, hogy
értsék. Ez az igazi érdemük. A zömében érdemtelenül elhallgatott érdemük. Mert e nélkül nincs
„high art”. Mert így nélkülük nincs magas művészet. Ez pedig az ő elvitathatatlan érdemük. És
milyen különös a sors, néhai apósom ugyanezt tette. Csak később derült ki, hogy ők ráadásul a
Képzőművészetin évfolyamtársak voltak.
Én hamar megtanultam, hogy az építészek szolgálati szabályzatába be kellene venni a látás
mellé a láttatást is. Annak meg az egyik legjobb módja a fotó. Ezért is van az, hogy gyerekkorom egyik kedvenc foglalatossága mellett máig kitartottam. Azt meg kevesen gondolják végig,
hogy a fotónak micsoda felelőssége van. Mert amit az építészetről tudunk, annak csak csekély
hányadát láttuk, látjuk az életben. A többiről meg ott vannak a fotók. Mondjuk, tonnaszámra.
Ha alkalmasint a fotóról beszélgetek, vagy előadok, gyakorta elmondom, mint „kedvencemet”,
hogy a Pisai ferde torony jobbra dől. Mert csak egy innen készült látványba fér bele mindaz,
amitől az tényleg érdekes, mit érdekes, pompás.
Makovecz Imre Csákányosi csárdája nincs már meg, mert az emberi butaság elégette. Csak
egy képet ismerek/ismerünk róla. Hogy a legjobbat-e? Ez nem lehet kérdés, mert hiszen egyből
csak a legjobbat lehet. Ma még lesz itt szó egy másik „egyetlen” képről, amiről meg az a csoda,
hogy csak egyetlen készült, ami szinte hihetetlen, amikor ma a világon mindent lefényképeznek,
lehetőleg párhuzamosan több helyről. Mert úgy hiszik, azt hiszik, hogy csak úgy lehet objektív.
Mikor is pont ettől lesz manipulatív. Mert azt ugye tetszenek tudni, hogy a fotónak mára eltűnt
minden objektivitása. Szó nincs már arról, hogy elmondhassuk, hogy ott van, hiszen le is fényképezték. Tudom persze, mert én is így hiszem, hogy az lenne a jobb, ha a dolog tényleg így
állna. De nincs így. A fénykép „csak” kép. A fénykép is csak kép. Kreatúra. De látni. És láttatni is
ezáltal lehet. Belelátni. „Na, mer’ azt maga csak belelátja, ugye? Lássa be!” Belátom, hogy bele
akartam láttatni. Na, mert láttatni is tudni kell. És az a legjobb, ha nem csak más látja úgy. Az a
jó, ha én is elhiszem. Akkor jó. Építész vagyok, mert sok kacskaringó után az akartam lenni.
Hogy mire vittem építészként, azt jóval többen ismerik, mint a képeimet. A „láttatós” képeimet. Kaptam mindenféle díjat, amit építészként kapni lehet. És ez nem dicsekvés, csak tény. A
leginkább megtisztelő, hogy az MMA-nak rendes tagja lehettem tagozati társaim, az Akadémia
vezetésének és tagságának végtelenül lekötelező döntése alapján. Apropó, lekötelezés. Akinek
ezzel igazán tartozom, az választott mesterem, Makovecz Imre. Ő nem hagyott elkallódni. Annyi
bizalmat kaptam tőle, ami elég egy életre. Neki köszönhetem, hogy sikerült építésszé lennem.
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S, mint építész, ő volt az első megrendelőm is. Korai házait végigfotózva. Ezeket a képeket most
is szeretem. Néhányat közülük „szénné” használtak. Néhány mellé mára meg már csak azt írják
oda, ha odaírják egyáltalán, hogy Makovecz Archívum. És most itt állok Önök előtt, előttetek az
általa, avagy néhányuk által kitalált és létrehozott Magyar Művészeti Akadémia legszemélyesebb
és emiatt leginkább megható eseményén, a székfoglalón. Az én székfoglalómon.
És, hogy mire jutottam a láttatás terén, amivel kezdtem? Nos erre hoztam ide ezt a nem is
annyira friss könyvemet. Ezzel szeretném megmutatni, bemutatni a láttatást. Lehet, hogy többek
ismerik. Lehet, hogy másoknak meglepő lesz. Tudom azt is, hogy van, akinek túl direkt. Én ezzel
együtt is vállalom. Szóval, akkor kezdjük el:
Előszó
Szándékom szerint ez a könyv egy állítás. Nem kevesebbet állítok, mint azt, hogy mindaz, ami
New Yorkban felépült, az megtalálható – mert ott van – Arizona meg Utah, New Mexico és Colorado canyonjaiban. Megdöbbentő „tükörkép” volta azonban nem csak ebben mutatkozik meg.
A szavaknak is jelentősége van: a felépültben a magasság érezhető, tudható, sejthető. A gyakorta
elképesztő formai hasonlatosságon túl a „völgyvilág”, a canyon azonban lefelé él. Csak hatása
munkál felfelé. A legjobb szó, amit találtam erre az „antivilág”. (Annak nem „tagadó” értelmében.) A horizont itt is sík, mint általában mindenütt, de minden mozdulás, minden történés, minden
alakzat lefelé való.

Grand Canyon
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Pedig van itt is tér, és utca és fal – s ha már itt tartunk – graffiti és torony, és jel és szobor. De
– miként New Yorkban – az ég itt is a létezés alapjele, vagyis itt még inkább. A Canyon de Chelly
(utca)struktúrája tökéletes „előképe” a megalomán metropolisnak – úgy mellesleg a „nagy–város”
archetípusának – ami formákban ragyog a fényben.
S hogy mindez szubjektív felfedezés? Lehet. De tény. S hogy meddig működik? Vegyünk egy
szélsőséget képeim közül, mondjuk a zászló esetében? A navajo asszony szövőszékén, falán, valahol a Monument Valley egyik hoganjában ott a zászló, a csillagos, csíkos. Ami nélkül New Yorkban
egy lépés nem tehető, mármint hogy az ember „szemébe ne égjen”, mint egyike minden amerikai
talán legfontosabb jelének, ha nem „a” legfontosabbnak.
Mindezek ellenére – szándékom szerint – könyvem mégsem „didaktikus”. Mindezt nem célom
bizonyítani, legkivált nem a tudományos kutatók módszerességével. Ami mellesleg el sem férne
egy ”kávézóasztalon”. Csak szeretném elhitetni, mert én is elhittem, amikor rádöbbentem. S hiszem
ma is. Ha pedig valaki mindezt nem képes, avagy nem akarja „látni”, akkor – nos akkor annak – ott
vannak a képek magukban, furcsa párhuzamaikkal. Csak képekként. Remélem jó képekként.
Építész vagyok, képeim mondhatók építészeti fotóknak is. (Merthogy több a ház rajtuk, mint az
ember?) Engem nem sért, mert még csak skatulyának sem érzem.
Budapest, 2000. március 6.
Sáros László

A Leftcourt Normandie Building / The Leftcourt Normandie Building
2 West 38th Street, Bark & Djorup, 1928
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Emlékhely-völgy, Monument Valley
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Jean Dubuffet: Négy fa / Jean Dubuffet: FourTrees
Chase Manhattan Bank and Plaza
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Párkányrészlet / Ledge fragment, Thompson Street, SoHo

Liberty Island, a Szabadság-szobor teraszai / Liberty Island, terraces at the Statue
of Liberty, Richard Morris Hunt, 1884
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Grand Canyon, Déli perem, Grand Canyon, South Rim

Grand Canyon

32

Művészet

„A kegyelem pillanata”
És jött 2001. szeptember 11-e infernója. Amerika először találkozott a vereséggel, s a megaláztatással. (Ez nem Pearl Harbour.) S mert ezzel az érzéssel nem tudott mit kezdeni – merthogy ez is csak
keveseknek adatott meg – hát megrendült. Kegyelmi állapot. A döbbenet, s a fájdalom felocsúdásából az első, s talán utolsó lehetősége előtt áll(t) arra, hogy az elvesztett identitása helyére végre
odakerüljön napjaink hiánycikke: az alázat. Mert végre megérthette (volna) indiánjait. Akiket alázatukban sértett meg, s figurázott ki. Megalázta őket rezervátumaikkal. Ahol persze mindaz ott van,
amire Amerika büszke. Mert azt hiszi, hogy az, tőle való.
Hát nem. New York zseniális epigon. Felépítette a völgyek (canyonok) lényegét, csak az irányt
tévesztette el. Persze ezt nem fizikálisan gondolom. „Csak” értelmileg.
Gyászol a világ. Ledőlt a ”Spider Rock”. Gyászolok én is, miközben agyam azon zakatol,
lehet-e még mit tenni, szabad-e, és legkivált, kell-e? S ha teszünk, úgy kiért, avagy miért? Hány
ember veszett oda? Hányan vannak még a hopik? (Van valakinél egy felesleges egyenlőségjel?)
Vissza kéne menni alázatért a canyonokba, azt megtanulni. Mert szerintem ott még mindig bővében vannak. Azok a kevesek, akik még vannak. De tanulni nem csak a többségtől kell (és szabad).
Amúgy a WTC-t vissza kell(ene) építeni. Úgy, ahogy volt. A tárolószekrény egyetlen fiókjában
elférő tervfüzet szerint. Mert az, azért zseniális volt. Egyiket sem tudta ledönteni egy(-egy) Boeing
767-es sem. Teljes menetsebességgel, teletankolva. (Csak a tűz, a „pokol tüze”.)
Mi értelme van az építész sztárok önmutogató ötleteinek? Ők aztán tényleg nem értettek meg
semmit az egészből, ha ezeket a „terveket” komolyan gondolják. A „gazdaságos területhasznosítású” ötleteikkel. Avagy ők ugyanúgy az apokalipszis lovasai. Angyalszárnyakkal. Már régen nem a
magasabbra, távolabbra, gyorsabban a cél. Miért is nem volt(ak) jó(k) a „régi(ek)”? Mert neki(k)
lehetett szállni? Könyörgöm fel kéne végre ébredni! Akkor már sokkal jobb otthagyni a gödröt, a
„Ground Zero”-t. Mementónak, igazi amerikai „műemlékműnek”.
Amerika e helyett most a gonoszt üldözi, távoli vidékeken. Csak nehogy otthon kelljen.

A „canyonvilág”

Budapest, 2004. február 19.
Sáros László

Valójában mi a canyon? Na nem geológiai értelemben gondolom. Annak magyarázatára nem is
venném a bátorságot. Meg aztán egy ilyetén magyarázatnak itt semmi értelme nem lenne. Ismerjük
a becsléseket, visszamenve az időben, amelyek nekem csak adatok. Felfoghatatlan adatok. Rám
nézve már az ezer év is az. Hát még a százezer. A millió meg elképzelhetetlen. A tízmillió év meg
olyan, mint a fénysebesség, vagy a világűr. Szóval tudjuk – mert, megtanították – hogy van.
A Földet – szinte mindenütt – természetesnek érzi az ember. Régtől valónak és magától értetődőnek. Na, ez bicsaklik meg bennem mindahányszor a canyonra gondolok. Melyikre? Bármelyikre. A Grand Canyon-ra, a Canyon de Chelly-re avagy a Monument Valley-re. A „tudományosak”
okos válaszaikat az erózióra fogják. Meg a tízmillió évre. Ami nekem így együtt sem „működik”.
Mert nekem ezek „teremtett” helyek. A teremtettség azonban csak a teremtővel nyer értelmet.
Ki a teremtő? Az Isten? Igen. És az ki? Kinek-kinek más. Csak a lenyomatuk azonos. Amit ott látsz.
És ettől pompás, fenséges és magasztos. És megrendítő. Mert az nem lehet, hogy ezek „csak úgy”
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lettek. Hova lett mindaz, ami a horizont és közöttem lehetett? Van azonban még valami, ami – akár
ha csak a három, felsorolt canyonra gondolok is – legalább olyan fontos, mint a teremtettség érzése.
Elképzelem, hogy milyen kedvében volt az Isten, amikor a Grand Canyon-t „teremtette”. Komoly
lehetett. És amikor a Monument Valley-t? Okszerűen vidám kellett, hogy legyen. És milyen a Canyon de Chelly teremtésekor? Nincs jobb szavam rá, megrendült. De egyben ezért, avagy éppen a
„teremtettség” okán ezek szent helyek is. A navajok és a hopik szent helyei. Nem lehet nem látni
a lenyomatot. Isten lenyomatát. Aztán a fehér ember meghozta a végső megoldást az indiánok
számára, akik zavaróak kezdtek lenni saját földjükön számára. „Kitalálta” hát rezervátumaikat. És
megkezdődött az indián holocaust. Ami ugyanolyan szégyen, mint minden más holocaust.
A „talál”-mány
Mire kell New York Amerikának?
Kirakatnak, avagy kivonatnak?
Esszenciának? Jelképnek, vagy „csak” emblémának?
Tudja-e már Amerika, hogy New York Arizonában van?
Meg kéne nekik mondani.
Könyörgöm, valaki mondja meg nekik.
Vagy ez lehetek én is? Jó, hát legyen úgy!
Tisztáznom kell valamit, itt mindjárt az elején. Nem „ki”találmányról, nem „fel”találmányról, hanem „rá”találmányról beszélek. De talán úgy még pontosabb, ahogy a címben tagoltam. „Talál”mányról. Megadatott, hogy szoros folytatásban járhattam a „Four Corners” vidékén, majd New
Yorkban. Összességében egy hónapom volt rá. A néhai barátom után maradt, kölcsönbe kapott
felszereléssel – hogy a magamét ne kelljen Amerikába cipelnem – vagy 1600 felvételt készítettem.
Nem ebből „élek”, így hát azon túl, hogy a hazaérkezésünket követően csíkmásolat készült valamennyi filmről, tán jó egy évre, fiókba kerültek a kontaktok. Egy újabb nekibuzdulást követően választottam ki ezek közül úgy hatszázat, amiket aztán már el lehetett kezdeni nézegetni, szelektálni,
sokukat „kiszórni”. Dátumra meg nem mondom, hogy mikor történt – de az a tény szempontjából
indifferens is – egyszer csak „lecsapott” rám a felismerés. A „talál”-mány, a rátalálás döbbenete.
A „truváj”. Az iszonyatos hasonlóság, az „olyan-mint” dermesztő felismerése, az előre kitalálhatatlan párhuzam. A szinte mindennek felismerhető előképe. Aminek nem lehet „spekulatíve” elébe
menni. Megtervezni, megtalálni, lefényképezni. Ez nem lehet plánum. Ez csak felfedezés lehet.
Mint ahogy az is volt a rátalálás pillanatában. És attól a pillanattól fogva – nekem már – mindig.
Az első döbbenet után jöttek a képek, szinte maguktól, „párbaállva”. S hogy a dolog ne legyen
ilyen egyszerű, kezdetben csak ólálkodva, később elő-elő villanva, ám a végére stabilan „beállva”
egy sajátos „déjá vu” érzés, aminek puszta ténye – már önmagában is – csupa talány. Nem vagyok
erőszakos fajta. Sose is voltam. (Nem lenne szabad, hogy az erőszak az élet része legyen.) Ezért
aztán meg sem próbálom „szájba-rágni” a láthatót, hisz úgyis ott van. Persze megkérdezhető, hogy
mi van azokkal, akik nem látják? A szemantikai értelemben vett „vakokra” gondolok. Talán semmi.
Avagy semmi. Baj akkor sincs, mert a következő szint még mindig adott: remélem, hogy különálló
képekként is „fogyasztható” a dolog. Igaztalanul és előre meg végképp ne bíráljunk senkit. Szándékom szerint a legtöbb, amit tehetek és teszek; igyekszem megnevezni a helyeket. S ha ez nem
megy, legalább „leírni” a hangulatát, segítve ezzel magának a képnek.
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Grand Canyon, Déli perem – Fénylő Angyal
Grand Canyon, South Rim – Bright Angel

A Federal Office Building / The Federal Office Building
90 Church Street, Cross & Cross and Penninton Inc., 1935

Művészet

35
Miként Mórickának
A kis játékoroszlán ott ül
a kapcsolószekrényen. Ott ül.
Elárvultan, de tartással.
Mentőmellényben.
Ide tették fel.
Iszonyatos volt a zuhanás, de
most már itt van. Ő megmenekült.
Ki mellől? Hol
a gazda? Egyáltalán,
van még ennek a szónak,
ennek a kérdésnek értelme?
Ugye nincs? Már az is jó, ha csak
itt ülhet az ember. De kinek?

Kérdezték, mondtam: ha New York egére nézek, valamilyen repülő szerkezetet mindig látok. Mit
sejtettem én akkor, hogy ez a kép 2001. szeptember 11-étől milliárdoknak „ég bele” a szemébe.
Emblémává, ikonná lett. Megállt az idők végéig. A „last minute flight” képe, míg élek, el nem
felejthető. A Boeing 767-es orra a kettes torony déli falához ér. Még nem töri be. A határhelyzet
százezredmásodpercnyi pillanata megáll egy életre a tudatomban. Már megint a „határhelyzet”.
És egy villanásra látom az orrát belülről. Kollégám válla fölött, aki döbbenten mered rám. Látom,
nem érti. Aztán…
Epilógus
Ha látod, mire gondolsz?
Nem arra, hogy ott van?
De ha erre nem, hát mire?
Hogy akár ott is lehetne?
És ha nem lehetne ott, akkor mire?
Hogy ott kéne lennie. Nem?
Ez a kép nekem már soha többé nem statikus. Ez a kép ugyanis nincs „befejezve”. Lehet, hogy
a már kész képedet más fejezi be? 2001. szeptember 11-ig, nekem még a kérdés is abszurdnak
hatott volna. Ma már tudom, lehetséges. Ma már ez sem lehetetlen. A képet, azóta befejezték.
Gedeon Naudet és Jules Naudet francia filmes testvérpár 2001. szeptember 11-én, reggel, 8 óra
45-kor fejezte be kamerájával. Mert bármikor és bármeddig nézem, várom az American Flight
11-es járatát, a 767-es Boeinget. Ami – rémítő, de – eddig „rendre” meg is érkezett. A mi generációnknak már mindig megérkezik. „Duplafenekű” déjá vu. A „már láttam”. A „már mindig ezt
látom”. Istenem, micsoda árat fizetett ezért a világ, és micsoda árat fizet még. Felfogható ez? Érti
ezt Amerika? Ugye nem?
Szentendre, 2004. február 19.
Sáros László

