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Beszélgetés 
önmagammal

arról, hogy művészet-e az, 
ami nem művészet

Emberemlékezet óta ismerlek, és amióta az esze
met tudom, beszélgetek Veled. De így a nyilvános
ság előtt még soha. Annak tudatában, hogy eszme
cserénk újságban is megjelenik majd, vállalod-e, 
hogy válaszolsz kérdéseimre ?

Ha Te kérdezni mersz, én sem leszek gyávább a 
válaszadásban. Bár többre tartom a bensőséges 
gondolatcserét a nyilvános szereplésnél. Engem 
zavar az a tudat, hogy valami lényegeset kellene 
mondanom.

Ez egy alkotó ember szájából álszerénységnek 
tűnik. Ti művészek szeretitek, ha foglalkoznak Ve
letek, meghallgatnak Benneteket. Ha nem tudsz 
semmit mondani, akkor ki figyel Rád?

Éppen ez az, hogy a semmiről, arról szeretek 
elgondolkodni. Ha képes vagyok koncentrálni arra, 
ami igazán lényeges és kezdem felfogni az élet 
tágasságát a végtelen kicsitől a végtelen nagyig, ez 
olyan, mint a semmi érzése.

Ne filozofáljunk, ahhoz nem értek. Arról szeretnék 
Veled beszélni, amit csinálsz. Te építész és belső
építész-iparművész diplomákkal a kezedben évek 
óta főleg enteriőröket és bútorokat tervezel. Szerin
ted van-e határ a két szakma között? M it jelent 
számodra az építészet, és mit értesz belsőépítésze
ten?

A határokat mindig valamilyen szempontból erő
szakosanhúzzák meg és hivatalos papírokkal, ellen
őrökkel érvényesítik, bizonyítják jogos létezésüket. 
Énbennem nincsenek határok. Léteznek külön
bözőségek, úgy ahogyan az ember utazás közben 
folyamatában érzékeli a Föld formáit, a tájak alaku
lását, növények, fák, állatok, emberek változásait. 
Ehhez hasonlítanám azt, ahogyan az útról közelítek 
a ház felé, bemegyek az ajtókon át a szobáig, ahol 
megkeresem a helyem, leülök egy székre, kezembe 
veszek egy könyvet, és hogy lássak, megnyomom a 
lámpa gombját, vagy éppen tapsolok és fény lesz 
körülöttem. Nem tudom, hol kellene itt valamiféle 
határt húznom?

Ezek szerint számodra az épület maga csak egy 
valami a sorban, semmivel sem több vagy keve
sebb, mint a szék, a lámpa. Ezek együtt részesei egy 
folyamatnak, ami az emberben általuk, velük, kö
zöttük lejátszódik. Nem látsz mégis valami fontos
sági sorrendet, vagy egyéb lényeges különbséget? 
Olyasmire gondolok, hogy az épületek létrehozá
sában egy egész társadalom közreműködése szük
séges. Tehát igen magasrendű közösségi tevékeny
ség gyümölcse a ház, legyen az lakóház, iskola, 
üzlet, színház vagy templom. Sok pénz kell hozzá, 
közös elhatározás, többféle szakma együttműkö
dése. Széleskörűen befolyásolja az emberek életét. 
Ehhez képest egy szék létrehozása sokkal egysze
rűbb. A tévedések könnyebben kijavíthatok és ha
tása az emberekre kevésbé meghatározó. M i erről a 
véleményed?

Ha a felelősségre gondolsz, a tervezőére, vagyis 
mindenkiére, aki közreműködik az utca, a ház létre
hozásában, akkor nehéz válaszolni. „Rossz házat 
nagyobb felelőtlenség csinálni, mint rossz széket"
—  ez így félrevezető összehasonlítás. Semmi sem 
menti azokat, akik felelőtlenül „csak" rossz széket 
csinálnak. Egyáltalán hogyan értelmezzük az alkotó 
felelősségét? Erről többet kellene tudni. Vannak írott
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és Íratlan szabályok, ezeket be kell tartani. De alap
vetően hibás a nézőpontod, amikor a létrehozott 
objektumot, a tárgyat tekinted megfigyelésed alap
jának. Az embert kellene nézned. Azt a folyamatot, 
melynek hatására az egyik ember elkezd tevékeny
kedni, hogy megoldjon valami problémát, a sajátját 
és másokét.

Itt meg kellene állni. Szerinted van-e az építész
nek, vagy iparművésznek joga ahhoz, hogy mások 
pénzéből, mások munkájával a saját problémáját 
oldja meg?

Visszakérdezek. Van-e joga a festőnek azt festeni 
a vászonra amit Ő szeretne? Nem kellene-e meg
kérdeznie másokat is, hogy mire kíváncsiak, mit 
szeretnének látni?

Ne haragudj, ez igen ostoba kérdés. Összekeve
red a művészt a mérnökkel. A tervezőnek nincs 
semmije, csak a feje és a keze. Ahhoz, hogy meg
valósuljon az elképzelése, megrendelő kell, aki haj
landó kifizetni a felhasznált anyagokat és munka
béreket. Annak a problémáit kell megoldani, aki 
fizet, nem a tervezőét. Ezzel szemben a festő azt 
fest amit akar, ha megvette a festéket és a vásznat 
hozzá. Nincs elkötelezve, csak önmagának, nem  
károsít meg senkit, csupán önmagát.

Ezek szerint az az ideális tervező, akinek sok pén
ze van. Ha nincs pénze, akkor semmi esélye arra 
(hacsak nem varázsló), hogy megoldja a problémáit. 
Egy lehetősége azért van, abban az esetben ha 
saját dilemmáit azonosítani tudja a megrendelőével. 
Ez kompromisszumokra kényszeríti Őt. Ezzel 
szemben a festő korlátozás nélkül cselekszik, csak 
a saját tehetsége szab határokat neki. Ez lenne a 
művész elengedhetetlen szabadság-joga? A terve
ző minden esetben kiszolgáló „mesterember” ma
rad, bármilyen értékeket is hordoz magában?

Arról volt szó, hogy én kérdezek Tőled! Tudom, 
hogy érzékeny pontodon babrálok. Te szeretnéd

látni, hogy a művészet kiterjed az emberi környezet 
minden porcikájára. Még nem döntötted el, hogy a 
képnek kell hasznosnak lennie, vagy a tárgynak 
művészinek?

Nem is akarom én ezt eldönteni. A művészet nem 
tárgyiasítható. Az valami varázslat-féle, Isten mo
solya, fénynyaláb megkövülve, szivárvány, valami
féle hatalom és gyönyörűség, emberfeletti kristály
szemcse rezdülése az emberben.

Ne folytasd! Túl költői kezdesz lenni. Nem tagad
hatod, hogy a művészet jelenlétének megérzését 
konkrét, megfogható, látható, és hallható dolgok 
válthatják ki. Legyen az szépen formált oszlopsor, 
színes üvegkupola, szobor vagy kép. Szerinted 
mindezt átélhetjük-e egy közönséges kanál, kés 
vagy éppen szék láttán is?

Én átéltem, mások is beszélnek ilyesmiről, bár 
szégyellik. Tudom, imádkozni a templomban szo
kás. Nekem az ima maga a templom és az itt van 
bennem, és Isten nem csupán a templomban léte
zik. Akkor hová menjek, hogy megtaláljam? Vannak, 
akik sohasem indulnak el azért, hogy megkeressék 
és lássák azt a művészetet, amely őket boldoggá 
tenné. De az utcán mindenki jár, betér az épületek
be, fáradtan székre ül és mivel éhes, használja a 
kanalat, kést.

Azt akarod mondani, hogy a művészet nem lét
kérdés, ezért az emberek jó l megvannak nélküle is, 
nem igénylik jelenlétét, hiánya nem okoz fájdalmat. 
Ezért raffinált módon úgy kell az útjukba tenni, hogy 
kényszerűen belebotoljanak?

Az emberek jól megvannak, és fogalmuk sincs 
arról, hogy mi hiányzik nekik, ha sohasem látták azt, 
aminek hiányoznia kellene. Én most a látható és 
tapintható művészetre gondolok, arra, hogy ennek 
jelenléte erőt ad. Különben miért zarándokolna annyi 
ember a világban? Merő kíváncsiságból keresik fel 
milliók a letűnt és élő kultúrák művészi objektumait?



Szerintem ez egyfajta szertartás, erő és hit gyűjtése 
annak, aki gyakorolja.

Akkor mégis létkérdés a művészi élménnyel való 
találkozás, de nem mindenki számára. Amikor Te 
elmész a múzeumba és megnézel néhány fest
ményt, szobrot, akkor valóban érzel magadban va
lami biológiai változást is?

Igen, de nem tudom elmondani, mert a vizuális 
élmény nem mindig fordítható szavakra, mondatok
ra. Szegény műkritikusoknak muszáj leírniuk, és 
néha szörnyű zöldségeket találnak ki, melyekkel 
elrémísztik az egyszerű embereket, akik nem érez
nek hasonlókat, ezért szényenkeznek és elkerülik a 
kiállításokat.

Azt gondoltam, hogy a beszélgetésünk során 
világosabban fogok látni, de Te bizonytalanná tetted 
bennem a művészet határait Elképzelhetőnek tar
tod, hogy ugyanolyan elviselhetetlen éhségérzet 
keletkezzen bennünk a művészet iránt, mint a ke
nyér hiánya esetében?

Igen. És még azt sem tudom van-e valami különb
ség a két éhségérzet között, mármint a létszükséglet 
szempontjából. Az élet feltétele a mozgás, a környe
zettel való állandó kapcsolat, érzékeny reagálás. Ha 
mindez nincs, bekövetkezik a pusztulás, a sejtek 
halála. A művészet jelenléte mozgásban tartja az 
ember érzéseit, bökdösi a lelkét és e folyamatok 
valahol mégiscsak a sejtjeiben játszódnak le. Igenis 
hatással van ránk minden forma, szín, tér, fény és 
egyéb jelenség. Környezetünk minden objektuma 
felbontható ezekre a vizuális alapelemekre. Bármit 
mondunk szavakkal, hogy ez egy unalmas hosszú 
utca, ez félelmetes vagy kedves ház, az meg virágos 
kert, magát a látványt csak körvonalazzuk, az élmé
nyünk ennél sokkal bonyolultabb.

Kezdelek érteni. A művészi erő, vagy annak hiá
nya rajtunk keresztül benne van a környezetünkben. 
Tehát létezik a város utcáinak rendjében, a házak 
tömegében, a tárgyak formájában. Illetve létezése

délibábhoz hasonló, bennünk keletkező jelenség.
Csak majdnem jó  az, amit mondtál. Valóban a 

bennünk lévő érzékenység nélkül a művészet jelen
léte nem lenne tapasztalható. Legalábbis számunk
ra, emberek számára nem. Mégsem merném azt 
állítani, hogy minden rajtunk kívüleső és általunk 
létrehozott objektumban felfedezhető lenne a művé
szi hatás feltétele. A legnehezebb elviselni azt, hogy 
járom a város utcáit, nézem házait, kerítéseit, kira
katait, a tárgyakat és nem érzek semmit irántuk, 
olyan mintha halottak lennének. Elviselhetetlen 
hiányérzetem támad és hogy bele ne pusztuljak, 
betérek egy csendes szobába, ahol körülvesznek 
Greco festményei.

Pesszimista vagy, és ennek magad vagy az oka. 
Miért keresed a hétköznapi környezetedben is a 
művészi alkotásokra jellemző hatásokat? Vannak 
dolgok, melyeknek használati funkciójuk a fontos és 
nem lehet tőlük többet követelni. Szeretnélek meg
győzni arról, hogy a használati tárgyak és a művészi 
objektumok közötti határok összemosása nagyon 
veszélyes, mert kellő tudás és jó  érzék hiányában az 
értékes és silány dolgok teljesen összekeverednek, 
és elszabadul a pokol. Egyébként amikor használati 
tárgyat tervezel — legyen az ház, bútor vagy bármi 
más —  akkor elsősorban környezeted igényeihez 
kell igazodnod, és úgy tisztességes, ha háttérbe 
szorítod művészi szabadságod önkifejező gesztu
sait.

Nem fogadhatom el kishitű, áltisztességes taná
csodat. Nem fogom végignézni magam körül a 
hozzád hasoníó „lelkiismereti görcsbe" rándultak 
által elkövetett pusztítást. Tudom, hogy szabad, sőt 
létszükséglet olyan környezetet csinálni ami hasz
nálható ugyan, de sugároz valamit, amiből az érzés 
és lélek is táplálkozik. Hogyan és milyen eszközök
kel lehet és kell a mindennapi kenyérbe belésütni a 
halhatatlan szellemet, arról egy más alkalommal 
beszélgethetünk.


