
Konok Tamással
Konok Tamás (1930) Kossuth-díjas festőművész. Beszélgetésünk alkalmá-
val műteremlakásában látott vendégül.

Juhász Ferenccel az ötvenes évek elején ismerkedtem meg, de ba-
rátságunk megszakadt a forradalom után, mivel Párizsban tele-
pedtem le. 2000 körül, amikor hosszabb időre hazajöttem, újra fel-
vettem a kapcsolatot Feriékkel. A Petőfi Irodalmi Múzeum felkért,
hogy fessem meg az arcképét, amit örömmel vállaltam. Több kiál-
lításomat pedig ő nyitotta meg. Így gyakran láttuk egymást és a mai
napig ő az egyik legkedvesebb barátom, mint annak idején Weöres
Sándor volt. Sándorral és feleségével, Amyval az ötvenes években
a sárospataki alkotóházban heteket töltöttünk együtt, ahol írók, ze-
nészek és képzőművészek a Pataki várban dolgoztunk. Ott ismer-
tem meg Ligeti Györgyöt, Frankl Pétert, Borbély Gyulát és feleségét,
Vadas Ágnes hegedűművésznőt, majd az ő révükön Kurtág Györ-
gyöt és az akkor induló Petrovics Emilt, akivel haláláig közeli ba-
rátok voltunk. Ő is Juhász Feriék baráti köréhez tartozott.

Eredetileg hegedűművészi pályára készültem és a Zenekonzerva-
tórium növendéke voltam, de végül a festészet iránti érdeklődésem
erősebbnek bizonyult. Felvételt nyertem a Képzőművészeti Főis-
kolára, ahová a bekerülés igen nehéz volt. 1948-ban ott kitűnő mű-
vészek tanítottak. Mestereim voltak Bernáth Aurél, Berény Róbert,
és Barcsay Jenő, aki később atyai barátom lett. Füst Milán esztétikát
tanított. Néhány órát tartott csupán, mivel több jeles tanárral együtt
a rendszerváltás után elbocsátották. A vele való személyes találko-
zásomat egy súlyos, lázas betegség tette lehetővé, ugyanis Bernáth
mesterem a felesége, dr. Pártos Alice kórházi osztályára szállítatott.
A mellettem lévő kórteremben Füst Milán volt regeneráló kúrán.
Már lábadozó voltam, amikor Alice főorvos asszony áthívott a
szomszéd ba és bemutatott a mesternek. Amint egyedül maradtunk,
meg jegyezte: Fiam, nekem tizenegy betegségem van. Mindegyik halálos és
csupán tíz cigarettát kapok naponta, amitől még őrültté is válok. Válogas-
sad át a papírkosaramat és sodorjál a csikkekből legalább négyet! — A tö -
vig szívott maradékokból alig telt egyre, amitől haragra lobbant, de
közben beszélt az életről, művészetről és mindenről, ami eszébe ju-
tott. Látogatásaim nagy élményt jelentettek számomra. Később az
ELTE-n heti egy alkalommal tartott előadást. A terem mindig zsú-
folásig megtelt, még a folyosón is állt a hallgatóság, hiszen órái sá-
máni erejűek voltak. Csinos lányoktól körülvéve betegszéken ülve
tolatta be magát a katedráig, majd az első sorokból kiszemelt ma-

ZEKE ZSUZSANNA

A festészet mellett az
irodalom is helyet ka-
pott az életében, hi-
szen barátai között je-
len vannak a kortárs
irodalom kimagasló
alakjai, köztük Juhász
Ferenc.

Olvastam egy korábbi
interjúban, hogy Füst
Milántól tanult eszté-
tikát.
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gának egy szorgalmasan jegyzetelő strébert és annak adresszálta az
előadását, amitől intim magánbeszélgetésnek hatottak szavai. Be-
szélt Arany Jánosról és Shakespeare-ről, majd hirtelen rászólt a ki-
szemeltre: Idefigyelj fiam, te egy árva szót sem értesz abból, amit mondok,
de szeretném, ha megértenél. Tudod, mi a te nagy bajod? — a delikvens
rémülten nézett. — A te hibád, hogy túlzottan figyelsz. A dolgok meg-
értéséhez laza lélekre van szükség! Gondolatának igazságát csak ké-
sőbb értettem meg, hogy a görcsös figyelem elzárja a lelket a be-
nyomások hatásaitól. A fél füllel hallott jobban megmarad.

Berény Róbert műtermében találkoztam Weiner Leóval. A vilá-
gon ő tudott a legjobban kamarazenét tanítani. Zenei előtanulmá-
nyaimra hivatkozva megkértem, hogy bemehessek az óráira. Úgy
ült foteljében, mint ahogy barátja, Berény lefestette. Várta a vonós-
négyes-órákra érkezőket. Jött a primárius a brácsással és a másod-
hegedűssel. A csellista otromba fülvédős sapkában érkezett, ormót-
lan hangszerét előre tolva dulakodott befelé. Weiner rögtön rászólt:
Már rossz! — Remek megfigyelő volt. Beethoven 2. Rasumovsky
kvartettjének első tételét repetálták. Az első öt taktust legkevesebb
tizen ötször ismételtette el, mire kibontakozott a zenei mondanivaló
lényege. Akkor sejtettem meg, hogy a művészet az előadás perfek -
ciója, ami re törekednem kell.

1949 nyarán balatoni körútra indultam két barátommal. A véletlen
úgy hozta, hogy Balatonfüreden egy felhőszakadás Lipták Gábor há-
zának teraszára űzött bennünket. Miután engedélyt kértünk, hogy
kivárjuk a vihar végét, csodálkozva láttuk, hogy neves személyek ér-
keznek: Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Borsos Miklós feleségével, Bu-
bával, Passuth Lászlóék, Vass Elemér, Németh László Ella asszonnyal
és mások. Gondoltuk, hogy a ház mögött út vezet valami előadóte-
rembe, és már indulni készültünk, amikor Liptákné, Pulcsi néni a
házba invitált bennünket, ahol együtt ült az ominózus társaság.
Gabus bácsi, a ház ura pénz nélküli mecénás volt, aki maga köré
gyűjtötte hazánk neves tudósait és művészeit. Otthona a rendszer-
váltás utáni félelemtől bolyhos idők szellemi menedékhelye lett. —
Akkor hozzám lépett Borsos Miklós, aki még jól ismerte apámat
Győrből, és meghívott tihanyi házukba. — Mivel jó benyomást kelt-
hettünk, vendéglátónk felajánlotta, hogy verjünk sátrat kertjükben és
töltsük náluk a nyarat. Szabó Lőrinc a ház állandó lakója volt a nyári
hónapok alatt, és esténként felolvasásokat is tartott. Ma is előttem
van szemébe lógó haja, amint a lámpafényben ránk tekintve versfor -
dításait elemzi. — Így kerültem a nem várt vihar révén a nálamnál
jóval idősebb jeles szellemi élet képviselőivel közeli kapcsolatba.
Rendszeresen átjártam Borsosékhoz Tihanyba. Miklós szorgalmas
amatőr hegedűs volt, és Buba remek vacsorái előtt együtt húztuk Vi-
valdi két hegedűre írt szerzeményeit. Összejöveteleink a budai
Rómer Flóris utcai házukban is rendszeressé váltak, majd Párizsban
emigrációm után nálunk töltöttek néhány hetet és sűrűn leveleztünk.

A szép emlékek meg-
maradnak az akkori
ne héz időkből is…
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A festmény irodalmi háttér nélkül, színek, formák vagy felülethatá-
sokon keresztül önmagáért beszél, aminek megértését vizuális mű-
veltségnek nevezzük. A magyarok az irodalomban és a zenében al-
kottak egyetemesen nagyot. Tapasztalom, hogy még a neves íróink
vagy zeneszerzőink többsége is — a szellemi elit — az átlagemberhez
hasonlóan nem ért a képzőművészethez, és otthonaik falain vérfa-
gyasz tóan rossz művek lógnak. Mondjuk ki bátran, országunk vizu-
ális analfabetizmusban él. Második hazámban, Franciaországban az
írók és a képzőművészek együtt küzdöttek a kortárs művészet meg-
értetéséért a barikádokon. Gondolok többek között Apollinaire-re,
Max Jacobra, André Bretonra, Aragonra vagy André Malraux-ra.
Amikor a kollázstechnika az 1900-as években megjelent Braque és
Picasso kubista festményeiben, a kritika és a közönség felháborodva
kiáltotta, hogy a művészek használt újságpapírokat, borosüveg cím-
kéket, fahulladék szemeteit dobják a nézők elé, ami a művészet végét
jelenti. Védelmükre Apollinaire, a csoport szellemi vezére a követke-
zőt írta: A kollázselemek a sok kézen átment emberséggel áztatott anyagok,
amelyek a művészet alkotóelemeivé nemesednek a kubisták alkotásaiban. —
A nyolcvanas évek végén a bázeli Kunst Museum Picasso és Braque
kollázsműveiből nagy kiállítást rendezett, amely életem egyik meg-
határozó emléke marad. A művek antik keretekben voltak kiállítva,
melyekből sugárzott a megjelenítő erő szépsége. Meghatódásra, bol-
dogságra, elmélyülésre adtak alkalmat, a hangoskodót pedig csendre
intették. A nagyszámú közönség némán, szinte lábujjhegyen lépett a
remekművek elé. — De példának mondhatnám John Cage szerze-
ményeit is, amelyek új írásmódja és hangzásvilága egyben a pop-art
művészet meghatározó részévé vált a múlt század közepén.

Úgy is mondhatnám, hogy a 20. század a kollázstechnika kora volt.
Alig tudok festőt mondani, aki ne készített volna kollázsműveket.
Füst Milánnál tett látogatásom alkalmával láttam, hogy íróasztalán
kivágott szavak és mondatok hevernek. Ő is a kollázs elvét alkal-
mazta némely írásában, tologatva a kivágott mondattöredékeket
különböző összeállításban. A zeneszerzők is gyakran alkalmazzák
ezt a módszert. Utalnom kell azonban a kollázs és montázs fogal-
mai közti különbségre. Mindkettő francia eredetű szóból szárma-
zik. A kollázs ragasztást jelent és a vizualitásban technikára utal,
míg a montázs szerkesztési, kompozíciós elv, amely az 1 + 1 = 3 el-
vével azonosítható. Ha egy kollázsképen szerepel egy női alak és
más elemek között egy gyermek képe, ösztönösen a család fogalma
jut az eszünkbe, vagyis a harmadik személy: a néző fejezi be a lát-
vány mondanivalóját. — Ugyanakkor magát a mesterséget meg kell
tanulni. Hálás vagyok, hogy mesteremtől, Bernáth Auréltól megta-
nultam a természetelvű festészet lényegét. A háromdimenziós látvány
művészi komponálását, helyes arányokban való megjelenítését a két-
dimenziós képfelületen, ami alapja az összes vizuális művészetnek.
E tudás hiánya a legelvontabb műalkotásról is lerí.

A képet vagy a szöveget
tartja kifejezőbbnek?

A kollázs közel áll az
irodalomhoz, hiszen
ott a szöveg találkozik
a képzőművészettel, a
festészettel.
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Az irodalom a szavak és mondatok helyes szerkesztésével, illetve a
gondolatmenet következetes folyamatának és fogalmazásának vo-
nulataiból komponálódik. „Költő egyetem” nem létezik. Az írással
foglalkozó a munkáját esetleg megmutatja egy jeles költőnek vagy
írónak, aki véleményt vagy tanácsot adhat. Hasonló, de már meto-
dikusabb ez a zeneszerzők esetében. Az előadóművészeteknek vi-
szont módszertani iskolái vannak, a tudás csak évekig tartó gyakor-
lással sajátítható el, napi, órákig tartó gyakorlásokkal. — A vizualitás
tanítása a 19. századig (az izmusok koráig) iparnak, úgy is mond-
hatnám, hogy iparművészetnek számított, ahol az inasok és a segé-
dek a mester keze alá dolgozva, vagy a mester műveit másolva elsa-
játították a szakmát, és képessé váltak önálló munkára. Korunkban
sok elképzelés és téveszme hadakozik egymással a tanításról. Meg-
győződésem, hogy a mesterség alapjait, a fentiekben említett termé-
szetelvű festészetet el kell sajátítani minden vizualitással foglalkozó
művésznek. — Az alkotáshoz többek között még széleskörű mű-
veltség is szükségeltetik. A tehetség önmagában nem elegendő. A bu -
ta léleknek nincs önkritikája és ízlésvilága provinciális marad. Be-
rény Róbert mesterem osztályában volt egy rendkívül jó képességű,
ügyes kezű kollégánk, akit nem sok ésszel áldott meg a teremtő. Er-
nyedetlen szorgalommal hozta képeit a korrektúrákra. Munkái
tetszetősek voltak és magukban hordoztak valami giccsre hajló ér-
zetet. Minden képét eladta, amire rendkívül büszke volt, azonban a
művészettörténeti- és irodalmi vizsgákon tudatlansága minden el-
képzelést felülmúlt. Kíváncsian vártam munkáiról mesterünk kriti-
káját. Berény sokáig nézte festményeit, majd bölcsen a következőket
mondta: Tudja Attila, vannak kémikusok, akik nemcsak szakmájuk mély-
ségeit ismerik és kutatják, hanem a tudományok más területein is járatosak,
és élvezik a művészetet — és vannak szakácsok, akik ösztönösen kavarnak,
sóznak, főznek és cukroznak. A nagy embertömeg pedig jó étvággyal lenyeli.
Tudja, maga egy jó szakács. — Barátunk nem értette mesterének finom
iróniáját, sőt büszkén dicsekedett konyhamesteri minősítésével.

Itt szeretnék utalni a művészetek közötti azonosságokra és más-
ságokra. Számos kísérlet, sőt tudományos tanulmány született a
zenei színek és a festészetben alkalmazott színek közötti összefüg-
gések meghatározására. Szerzeményeket komponáltak, amikor a
hangzások időtartama alatt bizonyos hangokra színes elektromos
fények gyulladtak fel. Számomra idegen maradt e próbálkozás.
Nem értettem, hogy miért zöld a c vagy a fisz, és miért nem sárga.
A szín teljesen más jelentésű a két művészetben. Hasonló a helyzet
a forma fogalmával is. Viszont a ritmus megjelenik a vizualitásban a
formák összeállításának rendszereiben, a zenei vonalvezetés ritmi-
kájában, és hasonlít a költészet rímeléséhez. A szünet a kottalapokon
pontosan jelölve van. Az írott mű előadásában gondolatszünetet
tart a felolvasás közben az előadó. A festményen viszont a formák
közötti üres tér utal a szünet csendjére. A kompozíció egysége is azo-
nos a művészetekben.

Tehát nagyon fontos-
nak tartja a tanulást,
és nemcsak a festészet,
hanem más művésze-
ti ágak esetében is?
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Jómagam tudat alatt is sokat profitáltam zenei tanulmányaim-
ból. A tökéletes előadásra való törekvés a lényeg megjelenítése az
összhangzás precizitásainak területein. Berény Róbert mesterem,
aki kitűnő muzsikus is volt, tudva, hogy zenésznek készültem, több
alkalommal képem festése közben összhangzattani példákon ke-
resztül magyarázta a megoldás lehetőségeit.

A tanulmányok befejezése után, mivel nem volt műtermem, hosszú
hónapokat dolgoztam Zsennyén és Sárospatakon, ahol közeli kap-
csolatba kerültem Bálint Endrével, Bartha Lajossal és Rozsda End-
rével, az akkor betiltott Európai Iskola tagjaival, akikkel párizsi
emigrációm alatt is közeli barátságban maradtam, majd révükön
Kassákkal és Kornis Dezsővel is megismerkedtem. A forradalom
után Barcsay Jenő tanáromnak köszönhetően Derkovits-ösztöndíjat
kaptam. Számos kérvényezés után kijutottam Párizsba, ami döntően
megváltoztatta a szemléletvilágomat. Nemcsak a galériákban és a
múzeumokban látott műalkotások, hanem a mindennapi lüktető
élet, az utcaképek, kirakatok, a forgalom és utazásaim élményei is
hatottak művészetemre. Úgy éreztem, mintha addig álló helyből
szemléltem volna a világot. De most álljak ki festőállványommal a
Boulevard Saint Michel sarkára? Éreztem, hogy valami mást kell el-
kezdenem. Kísérletezésekbe kezdtem és mindazt kipróbáltam, ami
itthon akkor tilos volt. Másrészt a művészi alkotómunka önmegis-
merés és egyben filozófia is. Döntés, hogy mi érdekel a világból, mit
szeretek, miben hiszek, és mi az, amit a végsőkig ki kell művelnem.

Visszatérésem után egy évvel meghívást kaptam egy neves párizsi
galériától, ahol munkáimat még a kint létem alatt bemutattam.
Többszöri elutasítás után ismét kiutazhattam. Kiállításomat a sajtó
és a közönség elismeréssel fogadta a Galerie Lambert-ban, és meg-
hívást kaptam Washingtonba egy újabb bemutatóra. Útlevelem
meghosszabbítását a konzulátus megadta. Miután elrendeztem uta-
zásomat, azonnali visszatérésre szólított fel a magyar hatóság. 48
óra alatt döntenem kellett. Végül az emigrációt választottam abban
a tudatban, hogy többé nem jöhetek haza. Nehéz idők következtek.
Kollégám segítségével Párizs legrosszabb negyedében, lift nélküli
padlásfülkében laktam a hatodik emeleten, ahol nemcsak víz, de
még villany sem volt. Az illemhely két emelettel lejjebb a lépcsőház
fülkéjéből nyílt, amelynek hiányzott az ajtaja. Nem egyszer az ott
guggoló lakóval a vásárlásból hazatérő szomszédasszony kedélye-
sen társalgott. Szobámhoz egy papírraktáron át, rozoga létrán ka-
paszkodva, csapóajtón át juthattam fel. A raktárban egy csöves húzta
meg magát irtózatos bűzben, mivel a kukákból az összegyűjtött sajt-
maradékokat egy rég elromlott lámpa ernyőjében tárolta. Történt,
hogy legkedvesebb barátaim, Fejtő Ferenc és felesége, Rózsi révén
meghívást kaptam Jouve úr fogadására, aki államminiszter volt és
lelkes képgyűjtő. Fényes lakásukban felesége (akinél kövérebb nőt

Hogyan alakult a pá-
lyafutása tanulmányai
befejezése után?

Végül az emigrációt
választotta…
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még életemben nem láttam) lépett hozzám és lelkendezett Fejtőéknél
látott képeimért, és közölte, hogy vásárlás céljából felkeres műter-
memben. Szűkös körülmények között lakom, de szívesen elhozom munká-
imat — feleltem. Tudja, én imádom a romantikát — és felcsillant a
szeme. Nem volt visszaút. Másnap, autójukban ülve sofőrjük kér-
désére megmondtam címemet. A kormánynál ülő, szemöldökét fel-
húzva csak annyit mondott, hogy veszélyes. Akkor még tartott az al-
gériai háború. A XX. kerület lepusztult volt, a terroristák búvóhelye,
ahol gyanús alakok ólálkodtak és mindennaposak voltak az utcai
razziák. Úrnőm nem bírt magával az örömtől, hogy végre lát valami
érdekeset. Megérkezve a ház elé, kissé meglepte a kukákban randa-
lírozó patkányok zörgése, majd megindultunk felfelé. Már az első
emeleten fújtatva borult a lépcsőház korlátjára. Combien encore?
(Mennyi még?) Már csak öt — nyugtattam. Fent a papírraktárban ha-
talmas teste félájultan zuhant egy poros papírkötegre. Christian
Diornál készült fekete ruhája úgy hatott, mintha egy szélmalom lisz-
tesládájába esett volna. Csak álltam és rémülten vártam. Csodálko-
zásomra csakhamar magához tért és kérdezte, hogy itt dolgozom-e.
Némán a rozoga létrára mutattam, remélve, hogy a mászásra már
nem vállalkozik, de feltápászkodott és már indult is. Féltem, hogy ez
lesz az utolsó útja. Én mentem elől és fentről a kezemet nyújtottam.
A létrafokok recsegtek, amikor feje megjelent a padló csapóajtajá-
ban. Már derékig fent volt, amikor hatalmas hasa beszorult a nyí-
lásba. Se fel, se le. Az utolsó létrafokon állt, két karját a padlóra fek-
tette és ráhajtotta a fejét. Nehezen lélegzett. Utolsó pénzemen vett
pezsgősüveget bontottam és a padlóra helyezett papírpohárba töl-
töttem, amit fenékig felhajtott. Miközben újra töltöttem — gondol-
tam, ez nem is rossz megoldás, ha feljön, egymaga megtölti az öt
négyzetméteres „műtermemet”. Így legalább könyökölhetett a pad-
lón, és elkezdtem elé rakni képeimet. A harmadik pohár langyos
pezsgő segítségével három képemet megvette. Hátra volt még a leg-
nehezebb, a szorító nyílásból való kiszabadítás és a lejutás. Alulról
motozást hallva tudtam, hogy a clochard megérkezett, akinek le ki-
áltottam, hogy tartsa a létrát. Vállaira tett kezem nyomására sem bír-
tam kiszabadítani. Kivert a verejték, a félelem. Ha vevőm az öt méter
magasból lezuhan, irtózatos hájtömege palacsintává lapítja a csö-
vest és meghalnak, engem pedig lefejeznek előre kitervelt kettős
gyilkosságért. Lerúgtam hát cipőimet és óvatosan a vállára álltam.
Hasa engedni kezdett a szorításból és kétségbeesett jajgatások kö-
zepette földet ért. A sofőr is keresésünkre jött, és úrnőnk karjait nya-
kunkra téve félholtan letámolygott az autóig. Így végződött a ro-
mantikus műterem-látogatás. Sajnos keserves a magas művészethez
feljutni. Az eladáshoz pedig néha fizikai erő is szükségeltetik.

A festő számára létkérdés, hogy nemzetközileg jó galériához kerül-
jön, amelyből kevés van a világon. Az érdeklődő rendszerint nem azt
kérdezi, hogy mit festesz, hanem hogy kinél vagy. Feleségemmel

Nagyon fontos a galé-
riák szerepe, az Ön mű-
 vei hová kerültek be?
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szerencsénk volt, hogy 1970-ben a zürichi Schlégl Galériához ke-
rültünk, akinek világszerte remek kapcsolatai voltak és nála állí-
tottak ki a neves kortárs művészek. Munkáinkat rendszeresen be-
mutatta a Baseli Kunsmesse-n, Kölnben, Düsseldorfban, Berlinben
és számos jeles nemzetközi kiállításon, és kétévente önálló tárlatot
rendezett új alkotásainkból. Általa kerültek műveink neves köz- és
magángyűjteményekbe. Együttműködésük 24 éven át, a haláláig
tartott. Szerződésünknek feltétele volt, hogy az év felét Zürichben
töltsük, mivel a műgyűjtők szeretik közelebbről megismerni a mű-
vészek munkahelyeit, személyiségüket és régebbi alkotásaikat, mi-
előtt vásárolnak. Ezért műtermet bérelt számunkra. Akkoriban a
gazdasági krízis miatt a legjobb párizsi, londoni és amerikai mű-
kereskedések nyitottak galériákat Zürichben, ami szellemi dina-
mizmust adott a városnak.

A képzőművészeti élet központja ma elsősorban Berlin, London,
Zürich és New York. Aki ott él huzamosabban, az mindent láthat,
ami aktuális a vizuális művészetekben. Nem véletlen, hogy a kor-
társ művészettel foglalkozó nagy galériák is ott vannak, amelyek
az árakat alakítják. A potens vevőknek és érdeklődőknek oda kell
utazniuk. A vizuális művészet, ellentétben a zenével vagy az iro-
dalommal, mivel árucikket termel, nehezen és költségesen kom-
munikál. Hazánk soha nem állt a képzőművészet nemzetközi él-
vonalában, mivel provinciális volt. Akik nevet szereztek, azok
Párizsban vagy Berlinben éltek. Potens vevőközönség, aki a kortárs
művészet iránt érdeklődne, alig van. Külföldi művésznek, galéri-
ásnak a nevetségesen olcsó árak miatt nem éri meg a magyarországi
szereplés. Így a magyar festő vagy szobrász itthon nem tudja ösz-
szehasonlítani műveit a nemzetközi porondon. Másrészt az elmúlt
húsz évben az új magyar milliárdosok ízlésvilága nem jutott túl
Munkácsy Mihályon, akinek még Párizsban is sikerült provinciá-
lisnak maradni. Képárait itthonról licitálták az egekig.

Hiszek a művészet szabadságában, amely független minden hatal-
mon lévő párt elképzelésétől. Sajnos a negyven éves elzártság a leg-
többet a vizuális művészeteknek ártott. A szocialista realizmus nem
volt más, mint heroizmussal felpumpált narratív átlagízlés kötelező
megjelenítése, ami elől elmenekültem. Ma az oligarchia elsőnek a
kultúrát igyekszik a saját szolgálatába állítani, és ellenségképet
keres az eltérő véleményben, mivel ösztönösen fél a szabad megnyi -
latkozásoktól. (A tudomány egyes területeire, mint például a me-
dicinára, az ideológia alkalmazhatatlan, mivel nem létezett szocia-
lista, kapitalista vagy nemzeti sebészet.) Az állam feladta, hogy a
párt érdekektől függetlenül segítse az értékálló kultúrát, és ne akar-
jon beleszólni abba, amihez nem ért. A történelmi múltjából egye-
dül a jó művészet időtálló. Hivatkozhat rá az ország és gyarapítja
az emberiség közös szellemét. — Második hazám, Franciaország
az elmúlt évszázadokban temérdek pénzt költött, nemzeti hova-

Hogyan látja a mai
magyarországi hely-
zetet művészeti szem-
 pontból?
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tartozástól függetlenül az alkotó művészek támogatására, a város-
képet szépítő épületek, szobrok, műalkotások és múzeumok létesí-
tésére. A befektetés megérte, mivel Párizs szellemi központ lett, és
a turizmus visszahozta az anyagi áldozatot és nemzetközi hírnevet
adott az országnak.

Az állam fontos feladatának tartom, hogy olyan iskolarendszert
támogasson, amely hangsúlyt fektet a művészet oktatására. A ki-
lencvenes években itthonléteim alkalmával számos előadást tartot-
tam a magyar rajztanároknak. A heti egy óra az egyetemes művé-
szettörténet áttekintésére, a kortárs művészetről nem is beszélve,
és a gyakorlati feladatok megoldására is elégtelennek bizonyult.
A tanárképzés szintén sok kívánnivalót hagy maga után. Az intui-
tív érzékelésre való tanítás rendkívüli képességet követel a tanító-
tól, amely merőben különbözik az egzakt tudományokra való ok-
tatásától. Napjainkban a modern pedagógia sokat foglalkozik a
megérző képesség fejlesztésével, amely a lélek fontos építőköve.
Kihat érzelmi világunkra és boldogságunk lehetőségére. Sokat gon-
dolok Kodály Zoltán híres mondására: A kórustagokból nem lesznek
futballhuligánok.

Kevés dologtól lehet jobban kifáradni, mint a múzeumok sok-
szor érdektelen termeiben való gyaloglástól. Az unalmas vagy
gyen ge művek előtt elmegy a néző. A jó szeműt a remekmű mág-
nesként magához vonzza. Feledteti a fáradságot, meghatottságot,
áhítatot, boldogságot indukál. Az emlék belénk ivódik, és az idő
múlásával, mint a hallott dallam, mely fülünkben motoszkál, újból
vágyat kelt, hogy láthassuk.

Ilyesmire nem gondolok. Azért festek, mert az alkotás boldoggá
tesz. Az anyagok, amivel dolgozom, színes föld és kémiai úton
nyert porok, amelyek különböző kötőanyagokkal kevert matériák.
Szennyes foltot hagynak a ruhán, vagy gusztustalanul a köröm alá
ragadnak. E matéria az alkotás közben valami megfoghatatlan me-
tamorfózison át elveszti földi mivoltát és szellemivé válik. Önálló
életre kel és visszanéz az alkotóra, és megszólal: Ne nyúlj többé hoz-
zám, mert elrontasz! — Ekkor kell félretenni. A rossz mű nem tud át-
szellemülni, festékanyag marad csupán.

Számomra csupán tökéletességre való törekvés van. A legszebb női
arc is hordoz apró hibákat. Biztosan látott már olyan mesterségesen
összemontírozott fényképet, amelyen egy fél hibátlan emberi arc
megfordított tükörképét illeszti egymáshoz a grafikus. Az ered-
ményből félelmetes, a személyiségtől megfosztott fantom mered
ránk. Mozart remekműveiben is nem egyszer találunk összhang-
zattani hibákat, amelyek erősítik a mű szépségét. Az óriásplakáto-
kon látható, fürdősót reklámozó agyonretusált nővel nem kíván-
nék vacsorázni, vagy idilli erdei sétára menni, mivel az ilyen steril
perszónából egy szó sem igaz. Fejtörést okozna az írónak olyan

Ön is azért fest, hogy
sok ilyen pillanatot sze-
rezzen az embereknek?

Létezik tökéletes re-
mek mű?

454

10_BESZÉLGETÉS_ZekeZsuzsa-KonokTamás_Layout 1  2014.05.15.  13:31  Page 454



megrázó drámát írni, ahol példás összhangban van minden: a szülők
szeretik egymást, a gyermekek szófogadók, illedelmesek, jól tanul-
nak, nem kenik össze baracklekvárral a frissen mosott asztalte rítőt,
sőt kutyájuk is jól fésült, nem piszkít a szőnyegre, hálás szeretettel
tekint gazdáira és csak a boldogság biztos szép jövője ragyog áldott
együttlétükből. — A „facteur d’imperfection” (a tökéletlenségi fak-
tor) belénk van programozva. A jót csak a rossz ellentéteiben tud-
juk érzékelni.

Az informatika kora változást hozott az élet számos területén.
Minden a showban történik. A képernyők híradói, a kabarék mu-
lattatásai, a műsorok szerkesztése, az államfők fogadásainak és az
egyházfők szertartásainak közvetítései, sőt a háborúk borzalmai-
nak tudósításai is a showban jelennek meg, ami egyenlő a tömegrí-
tussal: fény és kápráztatás. A rivaldafénybe kerülés, a hatásvadá-
szat, a monumentalitás bűvölete a többet láttatás, mint amit az
igazság puszta ténye jellemez. Az új — a réginek új csomagolása.
A valami szenzációnak mindig történni kell elve. A show nagyhata-
lom. Ami nem abban történik, az megsemmisül. Mindaz, ami a
showban színre kerül, az a performance. Teljesítményt, eredményes
fellépést jelent, vagyis sikert. (Példának említhetem a pozitívan le-
zárt üzleti tárgyalást, az asztronauta űrsétáját, az akarnok politikus
választási győzelmét vagy a sikeres bankrablást.) Az egyénesített
show (énünk képe), az image. A management iskolák énünk defor-
málására tanítanak: új arcra, amit a tömegízlés érdekesnek és szép-
nek érez. Ez esetben a szépség egy klisé, „ami jobb az eredetinél”.
Az érvényesülni vágyó ezekbe a klisékbe igyekszik belehelyez-
kedni. A plakátok és reklámok az egyéni karakterektől megfosztott
emberi testet mint szépségideált népszerűsítik, amit a tömeg elfo-
gad, és azokra mint ideálokra tekint. Ezt keresi a rivaldafénybe
vágyó művész is. Így születnek a sztárok, a ma hőseit megtestesítő
Tarzanok, Belphegorok, Zorrók, vagy a Dallas-sorozatok idióta sze-
replői. Ők a „bomba sikerek”, a „pillanatok hősei”.

Védekezni ez ellen csak humorral lehet. A jó vagy magasnak ne-
vezett művészet csendes. Az alkotó a maga örömére dolgozik, ami
boldogságot csak önmagának vagy mindössze néhány rokonlélek-
nek jelent. Így volt ez régen is. 
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