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Tüzes szerelemTüzes szerelemTüzes szerelemTüzes szerelem    
 

Valamikor gyermekfejjel a művészetről álmodoztam, magasra tört a láng, láz-
ban égett a röpködés. Izzadtam heves napsütésben, áztam komor felleg alatt. Szár-
nyaltam szivárvány alatt. Válogathattam az alternatívákban: menni vagy marad-
ni. Induláskor nem működtek az útjelzők. Itthon maradtam. Szűkre szabták ru-
hám. Sepert a szél, billent a kocka, a tartóoszlopok is összeomlottak. A nosztalgia 
bűvköre kitartásra buzdított. Ma, kupolás fák alatt melengetem palettám csillag-
rendszerét. Fény vetül szememre. Fény-nászban ébresztem a szerelem gyümölcsét. 
A Nap fölissza édes mámorát a mának. Hajt az éj királya. Hegyek között járok, a 
szakadék felől moraj hallatszik. Dörmög a görgeteg. Meddig a remény? Nem ha-
gyom helyem. A csillogó sárból kiszedem a gyöngyszemeket, hogy asszonyomnak 
vigyem. De teherképtelen a híd, az út járhatatlan, s az „ígéret földje” is messzire 
ígérkezik. Mi lesz a gyöngyszemekkel? Míg vergődöm a sutaromantika kaptá-
nyában, lopakodó árnyak surrannak a csöndben. Foltos lesz a táj, s benne a hatalom 
mutogatja csápjait. Megreked a pillanat. A búzaillatú nyári éjszakában megfognak 
a hangok: magasak, mélyek. Megfognak a színek tüzes szerelmek. Színekkel díszítem 
a katedrális szürke falait. Cinkos emlék nyomot takar. 

 

ÉlményÉlményÉlményÉlmény    
 

A festészethez való hozzáállásom alkotói folyamat. Döntő és meghatározó ténye-
zője az élmény, mely nem kötődik tárgyi, természeti képhez, sem eseményhez. Lehet 
szellemi, akár érzelmi töltetű. Úgy is lefordíthatnám, hogy a számtalan élményre való 
odafigyelés a „gondolat-érzelem” laboratóriumában egymásba ötvöződik. 

Az élmény képi megformálása nem történik azonnal, sőt, nagy számban van-
nak olyanok, amelyek évek elteltével jönnek elő. 

A látvány nem kívánkozik azonnal és türelmetlenül a vászonra, mint az imp-
resszionistáknál. Megfogamzása és kihordása hosszabb folyamat. Részben ezzel 
magyarázható munkáim drámaisága. 
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A gyermekkorból jön elő nosztalgiásan sok-sok élmény. Párat megemlíthetek. 
A legszebb kaszálónk Lőrincében, közvetlen az erdő szélén terült el, mellette 

a sűrű, sötét erdő. Egy-két méterrel mélyebbre nem volt bátorságom bemenni. 
Rémképeket láttam, félelmes alakokkal és állatokkal. A nyolcvanas évek legsöté-
tebb és legfélelmetesebb kommunista rendszerében (Ceauşescu-időszak) került 
vászonra ez a borzalmas és negatív élmény, absztrakt feldolgozásban. 

Másik olajképemnek címe a Csúcs. Ezen a képen kettős élmény ötvöződik. 
1993-ban a Duna Televízió a csíksomlyói búcsúról közvetített képeket. Tarka 
tömeg halad felfelé az emelkedőn. Kérdéssel szemléltem: — Hová igyekszenek? 
A válasz megfogalmazódott: — A Csúcsra. Abban pillanatban felidéződött em-
lékezetemben a székelykeresztúri Jézuskiáltó-hegy, az állomással szemben. A 
hegy csúcsán nagyobb méretű kereszt található, és látható a város minden pont-
jából. A kereszthez meredek hegyoldalon juthatunk fel. Nyolc éven át, gimnázi-
umi diákként, bámultam és csodáltam a látványt. Ez a két motívum egymásba 
olvadt. 

Feltehetjük a kérdést, hogy mi adja az élmény tárgyát? Arról a tárgyról van 
szó, mely az élmény sugallatára a festményen formát ölt. 

Az élni akarás kimondásával viszem a felvállalt keresztet, terhét a mának, a 
puszta létezés látszatát, a pillanat ijedtségét, a szorongó félelmet, a kapott bizal-
mat. Valamennyi az élmény tárgyává alakul. 

Ablakot nyitok, falat bontok. Összeszedem a szétszóródó élmények szürke 
lapjait, s az azokból kiáradó szellemi töltetet új formába és színes ruhába öltözte-
tem. 

Az említett két képen kívül, hasonló élmények hozták létre sok más munká-
mat, mint: Veszély, Nehéz idő, Mementó, Üldözöttek, Béklyó, Madarak, Megtépázott tö-
meg, Sokat tudó asszonyok, Őszi levelek, Kaktusz, Gótika, Kereszt stb. 

A képek nem fiktívek, témájukat, tárgyukat az élmény alakította. Átélésből, 
megtapasztalásból születtek. 

A kedvenc élményeim, főleg a drámaiak, vissza-visszatérnek. 
Kötnek. Meghatározzák a képek hangulatát. 
Az élmény zakatolásában meghúzhatom a féket, mivel nem bírom a terhét, és 

kiszállhatnék hatása alól, de büntetlenül nem tehetem. 
A drámát romantikus máz borítja. 
A romantikus hangulat személyes kapcsolataimra deríthet fényt, mint a barát-

ság kialakulása, akár bukása. Képeim figuráiban a barátság ölt testet, a női akto-
kon a természet gazdag szépsége kell hogy megnyilvánuljon, színekben és for-
mákban, természetesen élmény alapján. 

Izzadtam heves napsütésben, innen a Nap-motívum. Áztam komor fellegek 
alatt, képeim sötét felhői visszatükrözik. 

A rabságból kitörni óhajtó lelkemet szintén az érzelmi élmény madár-motí-
vuma szentesíti. 

A feldolgozandó élmények vég nélküliek. 
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Élmény nélkül nem megy a festés. 
A mindennapi élet megrakodva tolja maga előtt szekerét, gyorsan oda kell fi-

gyelni, utána eredni, és leszedni róla a magad portékáját. 
Jelenségében élem az élményt, még abban az esetben is, ha csak vázlatot ké-

szítek rögzítésként. Ezeket a vázlatokat naplószerű eljárással kezelem, akárcsak a 
leírt, lejegyzett gondolataimat vagy a megtörtént eseményeket. Dobozban táro-
lom megőrzés végett, rendszer nélkül. A festmény elkezdése előtt fellapozom, és 
ezt a műveletet folytatom mindaddig, míg megtalálom az úgynevezett múzsa-
segítséget. Van élmény, mely több feldolgozásban is megjelenhet, de akad olyan 
is, mely örökre raktáron marad, belepi a por. Az élmény kiapadását nem érzem. 

  
* 

  

Élmény nélkül nincs művészet, sem szellemi igazság. Meghatározza személyes 
kapcsolatomat, avagy sorsom bukását. 

Élményvilágomat az álom teszi zamatossá. Körforgás az egész: látvány és em-
lék, álom és valóság, vágy és fantázia. A látvány rabszolgája vagyok, mégsem 
kapcsolódom minden esetben a konkrét élményhez. A szelektáló idő segítségével 
rakom össze emlékeim szürke lapjait, a visszatérő dolgokat már új ruhában, fel-
fokozott színekkel, kihangsúlyozott formában jelenítem meg a vásznon, mint 
álomlátomást. Fölszabadítom az élményeket, és repülök velük, miközben elfelej-
tem az élménnyel kapcsolatos kudarcot, akárcsak a megkopott vágyat. Transzcen-
dentális megfogalmazásban alakítom át az élményt, mely magában tárolja a fent-
ről érkező rejtélytitkot, de úgy fogadom be, hogy a szellemi láng fénygyű-
rűzésében is a fölhöz tapadt lábbal lehessen szemlélni. Inkább azok az élmények 
rakodnak le és kerülnek vászonra, melyek a sorskérdésre reagálnak. Mindenkihez 
szólnak, felhívják a figyelmet a kontrasztokra: jó és rossz, szép és csúnya, öröm 
és fájdalom, fény és sötét. Fő hangsúly: az örök emberi téma. 

 

MűhelytitokMűhelytitokMűhelytitokMűhelytitok    
 

Olvastam valahol: „Ha egy festmény titkát szavakban kimondjuk, a festmény 
nem festmény többé, és a titok nem titok többé.” Ez, magában, műhelytitok is 
lehetne. Hamvas Béla szerint: „…az élet akkor magasrendű, ha művészi”. Meny-
nyiben kapcsolódik egybe a művészi a műhelytitokkal? A poézis mindenható ere-
je által. A kapcsolatteremtés az értelem nyelvén történik, míg az elrejtett titok az 
érzelem hullámhosszán bontakozik ki, a művészetnek alfája és ómegája. 

Szétzilált korunkban keressük a szépet. Ennek érdekében vissza-visszakapcso-
lunk a múltba, téremlékében — a szép és a csodálatos mellett — megjelenik a 
bemocskolt tegnap is. 
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Magammal hordozom, magammal viszem a szép emlékeket. Vásznaimon 
nosztalgikus gondolatokkal és érzelmekkel elevenítem fel azokat a gyermekkori 
meséket és dalokat, melyekkel édesanyám ringatott álomba. Ezek a gondolatok 
és érzések kötik egybe az álomvilágot a valósággal, ezt veszi szárnyára a művé-
szet csodavilága. Műtermi hangulatban — a múzsa segítségével — megszületik 
az a műalkotás, mely nem fog hasonlítani a természethez, sem a zártkörű valóság 
hétköznapjaihoz. Talán ez az a gondolat, melyben meghúzódik a műhelytitok. A 
kívülálló játékos folyamatnak tekintheti, mely csak részben igaz. Ne higgyünk 
maradéktalanul ennek a játékkedvnek, mögötte meghúzódik az emberféltő aggo-
dalom is. Ez az aggodalom vezeti ecsetem, bár lírai szárnyak röpködésével pró-
bálom színesre álmodni a sivár földet, és színekben igyekszem visszaadni az an-
gyalok magas röptű táncát. 

Legnagyobb műhelytitoknak a bonyolult kérdések naivságig való leegyszerűsíté-
sét nevezném, ahol az alkotás ösztönös, mesterkéletlen formában jön létre. A 
képek lüktetését, dinamikáját, erjesztőjét a ’naivitás’ nyújtja. Magukon hordozzák 
az egyszerű próbálkozást, a tények felismerését, az élet igenlését. A szépet helyezem 
előtérbe, mert tudatában vagyok annak, hogy a szép iránti érzés megfosztásával 
üressé válik életünk. 

Egy másik titok a képzeletbeli fátyol, az a szitaszerű fluidum, mely egyben vé-
di is az alatta lévő anyagi értéket. Nem szükséges felbillentenem ezt a fátylat, ha 
elég kifinomult a látásunk, áthatolhatunk rajta, a finom szűrő segítségével átlép-
hetjük a művészet szentélyének küszöbét. 

A művészet nem sétatér, nem is a mindennapok sürgő-forgó vásártere, a művé-
szet: templom. Lapjait színes nagy betűkkel maga az idő írja, s a természet forgatja. 

A műalkotás olyan ünnepi pillanat, amikor lélekben feloldódunk, felemelke-
dünk, fölfelé szállunk, transzcendens állapotba kerülünk, talpunk alatt még érez-
zük a földet, de lelkünk elindul, magasra száll, a művészet pályaudvara felé, és 
ahol megtalálhatjuk a minden dolgok örök titkának lényegét, a szépségben kitel-
jesedett harmóniát. 

 

Fénytelen útitársFénytelen útitársFénytelen útitársFénytelen útitárs        
  

Fénytelen útitársként állok a hétköznapok dolgos embereinek sorába. Olykor-
olykor, ha függő viszonyba kerülök magammal, lelkileg doppingolok. Eldobom a 
lángnyelvű hazugságokat, és viszonyulok az előtolakodó gondolatokhoz. A zárt-
körű valóság karmaiból kiszabadítom a gyökereket, a gyomokat cellába kénysze-
rítem. Színt keverek a szürke hangulatba. Variálom a tiszta forrásból táplálkozó 
élmények szellemi vetületeit. Dialogizálásba kezdek a mítoszteremtő igazsággal, 
viszont, ha nem működik a harmónia, odalesz a játékláz öröme. A belső hangra 
hallgatok, képeimmel letakarom az idő okozta szürke falakat. A rútat széppé va-
rázsolom, a bánatot örömre alakítom, a buktatót sikerhez juttatom. A csillogó 
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sárból kiszedem az elherdált szépségeket, s azokat a művészet asztalára helye-
zem. 

 

* 
 

A képíró groteszk párbeszéde a fénytelen útitárssal: 
— Mit susog a szél a forgószínpadon? 
— A sütöde bádog tetején a macskák sem fogtak egeret. 
— Miért e morfondírozás? 
— Szűkre szabták ruhám. Reméltem, hogy ami bennem elveszett, benne újjáéled. 
— Visszacseng a múlt? 
— Visszacseng a sistergő zuhogás, a sarló és kalapács, a fekete autók surranó 

kerekei alatt lapuló feszültségek. 
— (…) ? 
— Valaki játszott odafönt, ha jó emlékszem, lesben állt, figyelte a cukros 

mákkal teleszórt lábnyomokat. Eközben, agyrémes dáridó mellett, aranyeső hullt 
a bika fejére, s a borgőzös emberek himnuszt énekeltek. 

— Mikor jöhet el a felejtés ideje? 
— Ha nőni fog a felismerés: a festmény felületét szellemi zománccal tudom 

majd bevonni, és rávetül majd szemed tiszta fénye. 
 

Lent a sátor, fent az oltárLent a sátor, fent az oltárLent a sátor, fent az oltárLent a sátor, fent az oltár    
 

A Lent a sátor, fent az oltár olajfestményemnek Összkép címet is adhattam 
volna. E festményben a sűrített gondolatok és érzelmek valamennyi vásznamon 
megtalálhatók. Az örök nagy témákat magammal (-ban) hordom. Meghúzódnak 
mindennapi gondjaimban. Kísérnek, hajtanak, magasba röpítenek. Ökölbe szorí-
tott félelemmel tiltakoztam a tragédiába torkollott események és jelenségek ellen. 
Sok volt a sötét és kevés a fény. Szedte áldozatát a tragikus „játék”: háború, vesz-
teség, jogfosztás és halál, a Kőműves Kelemen-i életítélet megsárgult lapjainak 
balladás világa. Izzadtam forró napsütésben. Áztam komor felleg alatt. Hol lent, 
hol fent lebegtem. A valóság zárt köréből csak úgy szabadulhattam, ha széttöröm 
a konvenciót, és új formába öntöm csónakom. Az összkép nem lehet a számadás 
negatív eredménye. Megfestésénél kezemben a tétel örök törvényű igazsága, amit 
másokkal is megoszthatok, de vele együtt ott leselkedik a kétely is, sikerül-e ma-
radandóvá tennem ittlétemet, a szép és az igazsággal bíró alkotással. 

Magammal hordozom az örök pillanatokat, az örök érzéseket, az örök gondo-
latokat. Az örömpillanatokból lesznek az örök pillanatok, az örömérzésekből 
örök érzések születnek, míg az örömgondolatokból örök gondolatok formálód-
nak, viszont ha kavarog bennem a kétely, és körülbástyáz a titok rejtélye, nehe-
zen oszthatom meg másokkal. Az örömöt továbbítom, a fájdalmat nem ruházom 
át. A nagy téma tétele titokrejtélybe burkolózik, vászonra kerül. 
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Érzelmileg töltött gondolatok adják a kép szín- és formavilágát is. 
A Lent a sátor, fent az oltár ezekből a gondolatokból született. 
Ezekből a gondolatokból, szavak és mondatok formájában, párat vászonra 

vittem. Íme: 
 VALAHOL VÁR RÁM A MESEMADÁR. 
 BOLYONGOK FÜSTBEN, PORBAN, CSISZOLT KÖVEKEN. 
ROHANGÁLOK KOPOTTAN, HAJT AZ ÉJ KIRÁLYA, ELHERDÁLT 

SZÉPSÉGEKET KERESEK. 
ELALUDT AZ IDŐ BORÓKAFÁJA. 
KÖZREFOGNAK AZ ABSZURDOK. 
A HŰSÉG FALAT BONT. 
KEMÉNY KŐSZIKLÁN DÖRMÖG A GÖRGETEG. 
TÁVOLBAN FAKERESZT, OLTHATATLAN VÁGYAK. 
KÁBÁN SÓBA ESEM, DE TÚLÉLŐ LESZEK TŰZVÉSZ UTÁN. 
A TÁNTORGÓ VILÁGBAN KÖT A REND, HAT AZ ÖRÖK VIRULÁS. 
TAKAROM A SZÜRKÉT, HAMIS A FÉNYE, RÁNYOMTA BÉLYE-

GÉT A HUSZADIK SZÁZADRA, NEM TALÁLTAM NYUGVÓPONTOT, 
LÁRMÁZTAK IDEGEN CSELÉDEK, DÖRÖGTEK FEGYVEREK, ZE-
NÉLTEK „KANÁRI” VEREBEK, HONISMERETRE HÍVTAK SZÉLCSAP 
EMBEREK, FRONTOK JÖTTEK, TÖRTEK, ZÚZTAK. MA SARLÓZOM 
HARMATÁT A SZÉPNEK, BÁR AZ ILLÚZIÓK ELREPÜLTEK, HINTA-
SZÉKEN TOVASZÁLLTAK. KÓBOR KUTYÁK, MIÉRT TÜZELTEK? 

SZIKRÁZÓ KÉPEM LEESETT A FALRÓL, TORZÓ LETT A VÖRÖS 
CSÍK ÉS FÉLBESZAKADT A KACAJ. 

HASAD A CSÖRTETÉS, HÁZAK ROSKADNAK, CSILLAGOK HULL-
NAK. 

VISZIK AZ ÉVEK VELEJÉT A SZÓNAK, ÁRVÁK VASÁRNAPJÁN 
CSEPPJÉT A HALLGATÁSNAK. 

KÍGYÓMÉRGET OLTOK AZ ELALUDT IDŐBE, A MÚLÓ PILLANA-
TOKAT CELLÁBA KÉNYSZERÍTEM, ÉS ALÁZATTAL KÖZELEDEM A 
MŰVÉSZETHEZ. 

A JÁTÉKNAK SOSEM LESZ VÉGE, EGYSZER TE NYERSZ, MÁS-
KOR ÉN VESZÍTEK. 

INGASZÖGBE ÉS TÉREMLÉKBE HELYEZEM A SZIPORKÁZÓ 
EZÜST HAJNALT, A KÖLCSÖNKAPOTT KERESZTET, TERHÉT A 
MÁNAK. 

A SZIVÁRVÁNY SZÍNEIVEL TAPÉTÁZOM A MAGASSÁGOT. 
TEMPLOMBA LÉPEK PARASZTI HŰSÉGGEL, KINYÍLIK AZ ÁLOM-

VILÁG KAPUJA. 
PŐRÉRE VETKŐZVE HANGSZERELEM A SZÉPET, PÖRGETEM A 

HÁRFÁT, KÖRÖKET RAJZOLOK HÓBA, SÁRBA, HOMOKBA. 
DAGAD AZ AJÁNDÉK. 
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VISSZAKERÜLNEK A KÖZISMERT JÁTÉKOK, AZ ELMARADT TA-
LÁLKOZÁSOK, A HIÁNYZÓ ARCOK ÉS A FEHÉRRE MESZELT 
JELZŐUTAK. 

PEREG A TÖRTÉNELEM CSÉPHADARÓJA. 
BÁR INTEGETNEK UTÁNAM A SZENTEK, ÚJ VILÁGGAL KE-

CSEGTETNEK, HÍVNAK MESSZESÉGBE — MARADOK, ÉS TOVÁBB 
KAPASZKODOM AZ ARASZOKKAL FOGYÓ ÉLETBE. 

VIGASZTAL A VERSENYFUTÁS ÖRÖME. 
MEDDŐ PRÓBÁLKOZÁS ELHITETNEM, HOGY SZÉLHÁMOSOK 

LEPTÉK BE A FÖLDET. 
BEBORUL AZ ÉG, TORZÓBAN MARAD AZ EMLÉKEZÉS, MARAD-

NAK AZ ÜRES PADOK, A SZAKADÓ KÖTÉL, A KÉTARCÚ VILÁG, 
BENNE A CSÖRTETÉS. 

NYITVA MARAD A PANDÓRA SZELENCÉJE. 
REJTŐZÖM A MÉLYBE, ANNAK TUDATÁBAN, HOGY NINCS 

KEZDET, SEM VÉG, CSAK FOLYTATÁS LÉTEZIK. 
Vörös betűkkel jelzem a festővászonra: 
 ITT JÁRTAM 2001-BEN. 
Ki tudná megmondani, megjelölni a palettán maradt színekben rejtőzködő ér-

zéseket és gondolatokat? Talán örökre ott maradnak beszáradva, megkövesedve. 
 

AlpokAlpokAlpokAlpok    
 

Az Alpok téboly vánkosán sziporkázik a reggel, felhők között bújócskáznak a 
feltörő formák. Dacol a némaság. A megmérettetés zsámolyán feszül a húr. Fe-
szül a gondolat. Mint fénytelen útitárs ülök a Szent Gotthárd-átkelőn. Fülemben 
zsongnak a summázó szavak: napfény, dal és szerelem. Testet öltenek, és be-
szédbe elegyednek a hétköznapjaimmal. Segítségükkel variálom a tiszta forrásból 
táplálkozó élményeket. A lángnyelvű hazugságokat kiiktatom, helyükbe teszem a 
kölcsönkapott bizalmat. Színt keverek a kitárulkozó szürke hangulatba. A nagy 
szürkeségben csöppnyi zöldet találok, mozgatja a látvány és a felismerés pokoljá-
ratait. Feszül a húr. E földi formák csúcsait az égig emelem. Játszom a for-
mákkal, játszom a vonalakkal. A Szent Gotthárd-átkelőn fényözön és festett 
csoda az imák világa. 

 


