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A jelcsoportok és a tárgykapcsolatok  
vizuálplasztikája

Csernik Attila kiállítása elé

A topolyai illetőségű Csernik Attila bő fél évszázados művészi pálya-
futásának eredményeivel és tanulságaival 1964-es, első nyilvános bemu-
tatkozása óta szembesülhet a nagyérdemű közönség. Egyéni és csoportos 
tárlatai mint fontos állomások (Belgrád, Zágráb, Rijeka, Kranj, Buda-
pest, Balatonboglár, Barcelona, Bécs, Párizs, London, Milánó, hogy csak 
néhányat említsek) szegélyezik azt a hosszú utat, amelyen anyagai végig-
vándoroltak, s most egy belőlük aktuálisan kiemelt rész Szegeden, itt a 
Grand Caféban közszemlére kerül.

A művészeti tanulmányait Újvidéken kezdő, később Montrealban foly-
tató alkotó nemzetközi ismertsége a jugoszláviai, a vajdasági neoavant-
gárd jelentőségének hatástörténeti analízisei következtében széles körűen 
nyilvánvalóvá tétetett a különböző országok galériatulajdonosai, kuráto-
rai, műgyűjtői és szakkutatói számára. Vizuális költészet, body art, perfor-
mance és happening, asszemblázsok, elektrográfiák, film- és videomunkák, 
egyáltalában az eltérő művészeti ágak közötti nomád gyakorlat mind-mind 
ahhoz járultak hozzá, hogy az általa kiteljesített felforgató jellegű passzivi-
tásnak, szelíd ellenkezésnek köszönhetően szabadon bejárhatók legyenek 
az alkotótevékenység más-más szintjei és terepei. Egyúttal pedig mérlegre 
helyeződjön a művészet rangjára emelhető élet és az élet rangjára léptet-
hető művészet esztétikai felhajtóereje, ütőképes eleganciája is. 

Introvertált szubverziója (akár a zentai EK-csoport – „erőt kölcsönzők” 
– tagjaként, akár a Szabadkán megalakult Bosch + Bosch Csoporthoz 
társulva, akár a Zentai Művésztelep munkájának aktív közreműködője-
ként, vagy éppen a Képes Ifjúság, a Dolgozók, a Magyar Szó, a Jó Pajtás 
grafikai szerkesztőjeként affirmálta magát) nem a mindenkori hatalmi 
berendezkedés alapelveinek szimplán provokatív kikezdése, hanem a 
bürokratizált kulturális atmoszféra kíméletlen céltáblává tétele. Minden 
olyan intézményesített és mediatizált struktúra folyamatos kétségbevo-
nása tehát, amely a szankcionálás erejében bízva a tiltások és büntetések 
segítségével igyekszik útját állni a nyitottság, a polemikus hajlandóság, és 
úgy általában a kötetlen művészi önkifejezés kibontakoztathatóságának.

A mától megtekinthető kamarakiállítás, szerényebb mérete ellenére, 
szinte teljes keresztmetszetét nyújtja Csernik Attila sok irányba ágazó 
teremtőképességének. A sorozatok és hommage-ok, a Párizst, Zentát, 
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Topolyát megidéző fotografikus manipulációk, továbbá a számára ki-
emelten fontos elődök, mesterek, barátok, családtagok (Nagyapáti Kukac 
Péter, Szenteleky Kornél, Ács József, Juhász Erzsébet és mások) emlékét 
fenntartó képarchívum remek darabjai mellett objektek, könyvszobrok, 
papírgalacsinná, golyóvá gyúrt háromdimenziós tárgyiasítások vizsgálha-
tók közvetlen közelről. A betűszerű formák, a magyar és a nem magyar 
ábécék elemeinek konstellációi azonban nem feltétlenül jelentésképző 
összefüggéseikkel, nyilvánvalónak mutatkozó értelemvonatkozásaikkal 
válnak kitüntetetté. A feliratozások, a ráírások, a ráragasztások, a rápe-
csételések, a rányomdázások, a rávetítések, a szám- és betűcsoportosítá-
sok konfigurációiban, vizuális absztrakcióiban a jelalakok és a jelformák 
átminősülnek. A vezeték és keresztnevek hatósugara túlnyúlik a személy-
azonosításon, ornamentális burkok és hurkok létrejöttét, az akusztikus 
kapacitás és a spektrális hullámzás szintézisét eredményezi. Egy lettrikus 
kompozíció, egy betűkontúr, egy számérték vagy valamely morfématömb 
látszólag hangzóanyagként, kisilabizálható, összeolvasható gondolatalak-
zatként viselkedik, miközben arány- és méretjátékok, pozíciós meta-
morfózisok kiviteleződéseivé variálódik. A magyar és az idegen nyelvű 
szókészleti elemek összecsúszása, füzérszerű sokasodása például csopor-
tosított torlódások fraktálgeometrikus ismétlődéseivé halmozódik, bu-
borékmintázattá, rácsszerkezetté stabilizálódik. Megannyi válaszreakció 
serkentőjévé, előhívójává avatván az öngerjesztő, saját nemeit gyarapító 
mechanizmust, amely az „art”, az „object”, a „text” nemzetközi művelt-
ségszavainak gyakori felbukkanásai kíséretében, illetve az „attilart” név-
tapasztás szignáló gesztusa általi nyomatékosítással legitimálja magát. A 
könyvszimulációk, a könyvimitációk jobbára fellapozhatatlanok. Ha pe-
dig véletlenül kinyithatók, akkor nem olvashatók a megszokott módon. 
Oldalról oldalra haladni bennük: jelentős kihívás. Erős lehet a nézői kész-
tetés, hogy feszegetéssel, bontogatással, tépegetéssel jussunk nyomára a 
titokzatosságuknak. Ugyanakkor úgy szolgálnak okulásul az olvasni sze-
retők számára, hogy elsőrangú formai kivitelezésükkel egyidejűleg repre-
zentálják a kódex, a könyv esszencialitását és kimeríthetetlenségét. 

Az intermediális tapasztalat poeticitása Csernik Attila munkásságá-
nak igazán mesteri védjegye, s a körülöttünk látható kis gyűjtemény eme 
stratégia végigvonulásának kronológiáját szintén kínálja a folyamatos és 
töretlen érvényesség bizonyításával. A kollázsolt, a tipografizált költészet 
meg a más művészeti formák határmezsgyéire, találkozási pontjaira oly 
módon összpontosítván a kreatív érdeklődést, hogy a test (bármely élő 
vagy lélektelennek tűnő test) egyidejű szubjektum és objektum voltának 
konstatálásakor, értelmezésekor koncentrált figyelem szentelődhessen az 
informativitás materiális karrierjének útjára léptetett bőrfelületek, kötött 
vagy kartonált oldallapok, akciópillanatok, festővásznak, film- és video- 
szalagok, fotónyomatok kitágított univerzumának. 
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A képzőművész, az illusztrátor, a dizájner és költő Csernik Attilát a 
róla szóló kitűnő könyvében Miško Šuvaković (Atila Černik, Novi Sad, 
Muzej savremene umetnosti Vojvodine, 2009) a Marcel Duchamp terem-
tette hagyomány és kifejezésmód afféle letéteményesének tekinti, aki a 
maga pop-artjával, processzuális érzékenységével és konceptualizmusá-
val csak gazdagítani tudta e többrétű örökséget. Minél inkább úgy visel-
kedett, mint aki kívül áll a művészeti mozgás- és alakulásfolyamatokon, a 
szociális küzdelmeken, annál inkább a lényegi történések középpontjába 
került aktivista nomadizmusával, visszahúzódó semlegességével. Auten-
tikus és gyökeres átalakulást kezdeményező-hozó értelemben alapozván 
meg, majd fejlesztvén tökélyre a közép-európai vagy a késő szocialista 
minimalizmus választékos változatosságát. 

Öröm és megtiszteltetés, hogy annak a rangos alkotónak a kiállítását 
nyithatom meg ezennel, kinek törekvéseiben semmikor sem akadt és so-
hasem lesz helye a kompromisszumoknak, a meghunyászkodásnak vagy 
a behódolásnak, csak miként barátainak, követőinek, növendékeinek 
szokta mondani és tanítani: „a minél nagyobb pontosságnak és őszin-
teségnek”.  

(Elhangzott 2017. október 4-én, A Könyv a Gutenberg-galaxis után – A 
magyar könyvkiadók napja szegedi rendezvényén.)

Minél egyszerűbben, minél őszintébben
Csernik Attilával beszélget Virág Zoltán

– Művészeti tanulmányaidba Újvidéken kezdtél bele, melyeket belgrádi 
művészettörténeti stúdiumaid követtek, az 1960-as évek közepén pedig Mont-
realba kerültél festészeti képzésre. Arra kérlek, vegyük sorra ezeket a fontos 
állomásokat.

– Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Számomra ezek nem voltak annyira 
fontos állomások. Egyedül az újvidéki Tanárképző Főiskola jelentett ko-
moly fordulatot az életemben, mert addig egészen más szakmát tanultam, 
meg gyakoroltam is egy évig. Ez az életemben a legfontosabb változás, 
hogy olyan iskolába kerültem, amit szerettem és szeretettel csináltam. 
Kanadába én tulajdonképpen nem is azért mentem, hogy egyetemre jár-
jak. Családi látogatásra érkeztünk egy hónapra, ami végül két évig tartott. 
Az elején tudakozódtam, hogy van-e egyáltalán képzőművészeti egyetem 
Montrealban. A nővérem szerint nem volt. Ezért abba is hagytam a kere-
sést. Amikor annyira megtanultam a nyelvet, hogy tudtam mozogni önál-
lóan, akkor fölfedeztem, hogy van egy akadémia Montrealban, ahová be 
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is iratkoztam nagyon kedvező feltételekkel. Ők nagyon becsülik az eu-
rópai papírokat. De akkor én már fél lábbal hazafelé indultam, csak pár 
napot voltam az egyetemen. Semmi különös nem történt, fizikai munkás-
ként dolgoztam. De olyan hatások értek ott, kint, amikről majd bővebben 
szeretnék beszélni.

– Akár most mindjárt megtehetnéd.
– Hogy is mondjam, az a világ akkor…  Ez ötven évvel ezelőtt történt 

legalább, vagy hatvannal is… A montréaliaknak meg az amerikaiaknak 
nem is volt történelmük tulajdonképpen. Nem gátolta semmi őket abban, 
hogy új dolgok felé forduljanak. Abban az időben volt a világkiállítás New 
Yorkban, ahol a pop-art a virágkorát élte. Alkalmam adódott New York-
ban végigjárni a művésznegyedeket, ami totálisan fölforgatta az addigi 
nézeteimet. Az amerikai közönség meg a nép, azt hiszem, még mindig 
ilyen nép él ott, kint. Elfogadnak mindent, ami új. Nincsenek előítéleteik, 
hogy hogyan öltözködsz, meg mi van rajtad, hadd ne részletezzem. Ez 
engem teljesen fölszabadított minden alól. Bátran fogtam ahhoz hozzá, 
amit a mai napig is csinálok. Ma is azt vallom, hogy nem érdekel a köz-
vélemény meg az, hogy a külvilág miként reagál az én munkáimra. Én 
ezt magam miatt csinálom. Azért mondom, hogy számomra ez egy döntő 
időszak volt, ami fölszabadította a gátlásaimat.

Persze amikor hazajöttem, akkor szembetalálkoztam az itteni közízlés-
sel meg világnézettel, és nagyon nehezemre esett, egyszerűen nem tudtam 
kibontakozni. De most már nyugdíjas vagyok, nincsenek ilyen gátlásaim. 
Ezeket tudom elmondani, ha fontos fordulatról beszélünk.

– Kialakultak-e esetleg olyan benyomásaid, amelyek segítségével különbsége-
ket tudtál tenni, hasonlóságokat sikerült felfedezned a különféle oktatási rend-
szerek között, a tanítási menet és módszerek, a színvonal tekintetében? Vajda-
sági, jugoszláv fővárosi és kanadai nézőpontból miként ülepedett le benned ez a 
három fázisa, három változata alkotóművészi tapasztalatszerzésednek?

– Nem mondtam, de tanügyi munkásként szintén dolgoztam egypár 
évig. Az egy döntő szakasza volt az életemnek, amikor a tanügyben dol-
goztam. Szívvel-lélekkel csináltam. A mai napig szeretem a képzőművé-
szeti tantárgyat tanítani, hogyha tudom. A mai napig pedagógusként is 
tevékenykedek. Amikor az újsághoz kerültem műszaki szerkesztőként, 
akkor is az vezényelt, hogy tudom formálni a közízlést azzal, amit csiná-
lok, és ezt jó szívvel tettem. Persze idealizmus volt az egész, mert soha-
sem tudtam megvalósítani azt, amit mint grafikus, mint sajtóban dolgo-
zó ember szerettem volna prezentálni az olvasótábor felé. Mert mindig 
felbukkant egy „komoly szakember”, aki mindig sokkal jobban értett 
mindenhez, mint én. Ők a főszerkesztők voltak. Rendszerint mindig ők 
tudták legjobban, mit hogyan kell csinálni, mi a szép, mi a csúnya. Ott 
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nagyon gátolva voltam abban, hogy kifejlesszem, hogy megmutassam azt, 
mire vagyok képes. Persze előfordultak kivételek is a munkám során. 
Volt olyan főszerkesztőm, aki hagyta, hogy szabadabban dolgozzak, sőt 
elismerte azt, hogy jobban értek ahhoz, amit csinálok, mint ő. De ez ritka 
esetnek számított. 

 
– Örülök, hogy említést tettél erről a váltásról az életedben, hiszen az 1960-
as évek végétől már különböző lapok grafikai szerkesztőjeként dolgoztál, és 
egyre több remek könyvillusztráció kezdett hozzád fűződni. Szelíd iróniával 
jelezted, az egykori jugoszláv művészetpolitikai, uralkodó ideológiai mono-
polizmus több szempontból korlátozott az újságok és a könyvek arculatának 
megtervezésében, technikai kivitelezésében. További emlékezetes eseménye-
ket fel tudnál-e idézni?

– Természetesen. Például a Forumot úgy hagytam ott, hogy éppen az 
irodalmi szerkesztővel dolgoztam együtt, és Radnóti Miklós volt a téma. 
Megbeszéltük, de, hogy is mondjam, nekem az volt a stílusom, hogy a 
képet vágtam, megpróbáltam belőle azt kihozni, ami szerintem a legfon-
tosabb. Így én Radnóti arcát megvágtam, a főszerkesztő-helyettes pedig 
komolyan beleavatkozott a munkámba, ezért hát fölkeltem és mondtam, 
hogy köszönöm, én ezt itt tovább nem csinálom. Ez volt a legmarkánsabb. 
Persze mindenki engem vádolt, mégis hogyan viselkedek egy főszerkesz-
tő-helyettessel. Ez volt a legmarkánsabb, de megesett több hasonló is.

Zágrábban rendezték abban az időben a Jugoszláv grafikai biennálét. 
A lényeg az, hogy engem is mindig felkértek, küldjek a Képes Ifjúságból, s 
alig tudtam minden második évben olyat kiválasztani, ami a legközelebb 
állt ahhoz, amit alá is írhatnék. Mert mindig a főszerkesztő mondta meg, 
mi a jó és mi nem az. Sokat szenvedtem emiatt, de hála Istennek, nyugdí-
jasként most már úgy élek, ahogy nekem megfelel.

– Köszönöm, hogy beavattál bennünket ennek az engedélyezési mechaniz-
musnak a rejtelmeibe és abba, hogy a művészeti ismeretekkel, vizuális kultú-
rával kevésbé rendelkező, ámde hatalmi pozícióikkal annál inkább büszkél-
kedő potentátok, buzgómócsingok mennyire szerették eldönteni, mi a szép, 
mi az eszmeileg egészséges. Alkalmazott grafikai munkáidból, bármelyikből, 
legyenek azok aláírhatók vagy nem aláírhatók, sugárzik az erős tárgyszere-
tet, az anyagkezelés eleganciája. A szemlélőnek ezt azonnal illik észrevennie. 
Az utasítgatások lepergetésekor, az esztétikai ízlésficamok negligálásakor a 
finom megoldások szolgáltak művészi biztonságérzeted alapjául?

– Törekedtem mindig arra, hogy amit csinálok, eredeti legyen. Ha egy 
kioszknál megáll az ember, és előtte húsz-harminc újság, akkor az enyé-
met vegye észre. Én mindig azt vallottam, a címoldal az újság ruhája, 
ezért nem mindegy, hogyan néz ki. Ezek mára már elavultak, de abban 
az időben nagyon fontos volt – számomra legalábbis. Mindig igyekeztem 
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valami elegánsat létrehozni. A grafikára ez jellemző, hogy nem lehet ösz-
szecsapni, ott precízen kell csinálni a dolgokat. Igyekeztem olyasmit csi-
nálni majdnem minden héten, hogy azt ki lehessen tenni a kirakatba, és 
mutasson is. De, mondom, ebben sokszor gátoltak, úgyhogy nem mindig 
sikerült. A pedagógia engem mindig vezényelt. A fiatalok lapjánál dol-
goztam, kiállításokat szerveztem nekik, biennálékat. Állandóan foglal-
koztattam őket. Ifjúsági művésztelepet is szponzoráltunk, fenntartottunk, 
díjat alapítottunk. Próbáltam a vajdasági képzőművészetet olyan irányba 
segíteni, amilyenbe tudtam. 

– Kiemelted a címlap jelentőségét az arculati elemek sorában. Most bár-
ki, aki rád tekint, láthatja, a művészet a művész ruházataként is mennyire 
előtérbe helyezendő. Ami nemcsak nyugdíjasként demonstrálandó, hanem 
mindig a márkajeleid közé tartozott. Egyéni kiállítóként, csoportos tárlatok 
szereplőjeként, sőt egy igazán különleges és nevezetes művésztársulás tagja-
ként egyaránt forgott és forog a neved évtizedek óta. Topolyától Belgrádon, 
Budapesten, Balatonbogláron át Párizsig, Londonig és Barcelonáig tágult a 
kör, s fel sem soroltam az összes állomást. Melyek voltak a legemlékezetesebb 
pillanatok, a leginspirálóbb együttműködések?

– Több is volt. A Bosch+Bosch csoportba véletlenül kerültem. Ame-
rikából hazajövet másként gondolkodtam, mint azelőtt. Ezért sok közös 
dolog volt bennünk, akkori fiatalokban. Ez is egy döntő momentum az 
életemben, hogy velük kezdtem el együtt dolgozni. Így olyan közegbe 
kerültem, akik értettek, meg ugyanúgy próbáltak munkálkodni. Dolgoz-
tunk együtt, jól éreztük együtt magunkat. Balatonboglár például emlé-
kezetes volt.

– Elsőrangú dokumentációja könnyen hozzáférhető.
– Akkor a magyarországi kapcsolataink is gyönyörűek voltak. Aztán 

ez is megszakadt egy ponton, mert elkerültem a katonasághoz. Ez is ér-
dekes, lehet, ma már inkább nevetséges. A katonaságnál az volt az első 
kérdés, kivel levelezek külföldön. Úgy gondoltam, ezt akkor sem fogom 
elmondani, és inkább nem levelezek. Elmaradtak ezek a kapcsolatok, de 
sokáig nagyon aktív kapcsolatban maradtam a magyarországi képzőmű-
vészekkel. De nemcsak én, hanem a többiek is, jó néhányan. Ez is biztosan 
erősen hatott ránk. Azután Kassák Lajos is. Meghatározó pillanat volt a 
pályafutásomban, amikor megismertem. Az özvegyével találkoztunk is. 
Meg egyáltalán, a magyarországi avantgárddal komoly kapcsolataink vol-
tak abban az időben, ami biztosan hatott ránk.

– Személy szerint valakit meg tudnál-e még említeni?
– Ács Jóskát például.



95

– Az ő emléke bizonyos értelemben itt, körülöttünk a képeken is feltűnik. 
– Az én életemben ő komoly, meghatározó szerepet játszott. Azért 

tudtunk olyan mélyen hatóan együttműködni, mert ő is olyan volt, hogy 
el tudta fogadni az újat. Ha nem is csinálta, de megértette, és engem is 
támogatott mindig, hogy csak csináld, amit csinálsz, ne hagyd abba! Úgy-
hogy rám Kassák Lajos mellett ő volt a legnagyobb hatással. Döntőbb 
hatást gyakorolt rám, mint a többi képzőművész.

– Jó ezt emlékezetünkbe vésni. Ha már munkásságod részletezőbb áttekin-
tésével folytattuk, maradjunk ezen a vonalon. A repro-fotográfiai eljárások 
variációi, a természet nem látvány- és díszletszerű, hanem egészében belak-
ható és kibővíthető közegkénti felfogása, valamint az emberi test tárgyszerű-
síthetőségében, objekt voltában történő megragadhatósága mind-mind arra 
engednek következtetni, hogy törekvéseidben a művész, az alkotó médium-
szerepét eléggé kiemelten kezeled. 

– Igen. Én mindig azt vallottam, az alkotó az nem csak akkor alkotó, ami-
kor bevonul a műterembe, vagy a kép, a vászon elé ül, hanem úgy gondolom, 
hogy a környezetemnek is, amelyben élek, olyannak kell lennie, hogy ott én 
jól érezzem magam. Innen jön az, hogy a ruhára, a bútorokra meg a falra is 
festek. Én ezt a saját ízlésem szerint oldom meg, így érzem jól magam. 

A betű szerepéről, a szöveg szerepéről sokat beszélhetünk. Én azt hi-
szem, akkor kezdtem el komolyabban a változások felé fordulni, mikor 
testre kezdtem el a szöveget applikálni, írni. Nem értelemszerűen írom a 
szövegeket. Nekem a betűk azok, amik kifejezik a mondanivalót. Persze 
mindennel próbálkoztam. Filmmel is meg fényképekkel, komputergrafi-
kával. Bevallhatom, úgy jutottam el a komputerig, hogy sírva fakadtam, 
amikor a Magyar Szóban azt mondták, meg kell tanuljak komputeron dol-
gozni. Akkor összedőlt bennem egy világ. De aztán nagyon sok élvezetet 
találtam benne, mert annyi újat adott nekem a számítógép, lehetőségeket, 
hogy a mai napig élvezettel kezelem. És próbálkoztam is mindennel: vizu-
ális költészettel, filmmel... 

– Szerencsére ezek a tevékenységformáid tartósnak bizonyultak, érvényes-
ségük és aktualitásuk megmaradt. 

– Bizony. Nyitott vagyok a mai napig. Attól félek, egyszer annyira meg-
öregszem, hogy nem fogok tudni valami újabb felé nyitni. Megint az Ács 
Jóskához térek vissza. Nekem ő azért is példaképem, mert mindig csodál-
tam benne, hogy el tudta fogadni a legújabb dolgokat is. Akkor is, ha nem 
értette, ha nem abban a stílusban dolgozott.

– Elismerte és méltányolta az új fejleményeket. Ráadásul nemcsak a pra-
xisa részévé tette, kreatívan alkalmazta, hanem írt is róluk. Beszéltünk a 
betűformákról, a betűk konstellációiról. Feliratok az arcon, a végtagokon, 
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egyéb testrészeken. Ezek uralkodó formajegyek művészetedben. Ugyanakkor 
a ráírás, a ráragasztás, a rápecsételés, a rányomdázás, a rávetítés szám- és 
betűcsoportosításai (nagyon sok van ezekből) nem elsősorban konkrét jelen-
tésvonatkozásaikkal válnak kitüntetetté. Néhány nemzetközi műveltségszó 
azonban különösen feltűnő a szemlélő számára, mint amilyen az „object”, az 
„art” vagy a neveddel összetapasztott „attilart”, meg az egyik, 1970-es évek ele-
ji filmednél kötőjellel használt „O-pus” kifejezés, illetve az 1985-ös képvers- 
köteted címeként is funkcionáló TEXT betűsor. 

– Igen. Az O-pus is egy meghatározó munkám volt. Úgy jött létre, hogy 
jó barátom, Póth Imre, a kameraman, aki a szomszédom is, meg jó ha-
ver, tulajdonképpen animálta az o betűket. Amikor ez megtörtént, akkor 
Ladik Katit megkértem, mivel vele jó kapcsolatban voltam, hogy ezt az o 
betűt próbálja énekkel kifejezni, hanggal. Ezt filmre vettük. Kati elvállal-
ta, és gyönyörűen megcsinálta az o betű-variációkat. Balatonbogláron is 
evvel lépett föl. Fantasztikus volt. Akinek alkalma nyílt ezt hallani vagy 
látni, nem felejti. Döntő momentum volt az életemben az O-pus.

A betűk számomra nem… Hogy is mondjam? Persze, írok sokszor ne-
veket meg minden egyebet. De nekem a betű nem a tartalom hordozására 
való, hanem a vizuális értékeit szeretem megmutatni. Meg ezt az oldalát 
keresem, kutatom. Eleinte finn újságokat tudtam beszerezni az egyetem-
ről, és finn szövegeket vagdostam, azokat ragasztgattam. Hogy ne lehes-
sen érteni, a szöveg micsoda. Mindenki azt kérdezi, hogy ez és ez mit 
jelent. Előfordul, hogy nálam a szövegnek jelentése is van, mint például 
itt, a hátam mögött látható képnél.

– Amire hamarosan visszatérünk.
– A munkásságomban nem az volt a legfontosabb, hogy valamit jelent-

sen a szöveg, hanem hogy vizuálisan mondjon valamit.

– Voltaképpen nem a jelentésképző határt kell érzékelnünk, hanem egy 
konfigurációs mintázatot. Ahogy Ladik Katalin elénekli, kiénekli, és ami-
kor a fotóidon, a saját testeden vagy éppen Katalinén ez az „o” különböző 
méretekben szerepel, az pusztán a nyelvi realizáltság, a fonematikus struk-
turáltság, a betűszerűség látszata: mert számításba kell venni, hogy inkább 
láncok sorozata, buborékok sokasága, különböző akusztikai benyomások 
szólamszerveződése, más egyéb. Nem lehet biztonsággal eldönteni. Komoly 
kihívás, hogy morfondírozzunk rajta. A képverskötetedhez térjünk még egy 
kicsit vissza. Az ebben található betűhalmazokban, értelemmel felruházható 
szövegrészletekben többször felbukkan például Brasnyó István neve, ami va-
lószínűleg nem véletlen, hiszen 1978-as kötetét, a Másként s másként címűt 
te tervezted annak idején. Milyen személyes emlékek fűznek hozzá?

– Jó barátok voltunk, persze. Meg ő is Topolyán járt iskolába. Tőlem egy 
évvel fiatalabb volt, már gyerekkorunkban ismertük egymást. Meg hát én 
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szerettem is a Pistát. Szomszédok voltunk Újvidéken. Sok szál fűzött hozzá 
később is, nem csak gyerekkorunkban. Szívesen csináltam azt a címoldalt, 
emlékszem. Próbáltam olyasvalamit létrehozni, ami nem szokványos.

Könyvillusztrációkat meg könyvcímoldalakat mindig szívesen készítet-
tem. Hiszen végül is a szakmám volt, ott dolgoztam a Forumban. Lénye-
ges állomása volt életemnek, hogy a kiadóban kerültem munkaviszonyba, 
ami teljesen véletlenül alakult. Nem szándékosan mentem oda, hanem 
a feleségem Újvidékre akart költözni, s akkor úgy voltam vele, jól van, 
lemegyek én is, majd valamit csinálok ott. Ő elment a Forumba, azután 
engem is fölvettek a Képes Ifjúságba. Ez az én munkásságomat meghatá-
rozta, mert egy betűgyárba kerültem, ahol a betű volt a legfontosabb. A 
kézi szedők meg minden. Ott kezdődött nekem az, hogy annyira a szöveg 
és a betű hatása alá kerültem. Alkalmam volt használni a nyomdát, a tech-
nikát, mindent. Nagyon szerettem ott dolgozni.

– Kanyarodjunk hát a jelalakokhoz és a jelformákhoz, a tipográfiai elren-
dezés kombinatorikájához. Műveid ismerőit, érdeklődő szemlélőit mintha 
egyszerre részesítenéd a nyitottság és a polemikusság esztétikai sokkhatásában.

– Ez már tőlem független. Szándékosan nem keresem ezeket a konflik-
tusokat, a néző dönti el, miként viszonyul hozzá, hogyan ítéli meg. Ezeket 
pedig rajtam kívül álló erők irányítják. Engem ez is hidegen hagy, nem 
motivál. Én megcsinálom, hogy jó legyen, nekem megfeleljen. Ha van, aki 
reagál rá, akkor annak örül az ember. 

– Munkásságod ékes bizonyítéka annak, hogy a szelídség és a passzivitás 
lehet felforgató erejű is. 

– Így van.

– A visszahúzódásban jelentékeny kreatív potenciál rejtezik, amit az elmúlt 
évtizedek traumatikus tapasztalatainak értelmezésekor szintén kiaknáztál. 
Itt, a mögöttünk látható legnagyobb képen, de a teremben fellelhető többin 
egyaránt olvasható egy számomra is igen becses név: Juhász Erzsébeté.

– Ő meghatározó személyiségnek számít az én életemben meg a mun-
kásságomban. Egymást támogattuk. Ő volt talán az első támaszom, aki 
azokban a kritikus pillanatokban mellém állt, biztatott. Ő is irodalommal 
foglalkozott, irodalmár volt: ebben is ott volt a betű. Az irodalmat ma is 
egészen másként látom, nem úgy, mint ahogyan általában az emberek. 
Nekem a betű a legfontosabb. Úgyhogy egy kis része az irodalomnak az, 
ami engem gondolkodásra késztet. Az irodalom mikrovilága érdekel. De 
Juhász Erzsébetnek is vannak könyvei, amelyekben közel áll az én gon-
dolkodásmódomhoz, vagy én állok közel az ő gondolkodásmódjához. Ha-
tott rám, persze. Sokat köszönhetek neki.
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– Ki kell emelnünk azt a megrázkódtatásodat, ami arra késztetett, hogy ön-
álló alkotásokat szentelj neki. Ez a délszláv háborúkkal áll összefüggésben: 
bizonyos városnevekkel, a pusztulás regisztrálásával.

– A háború ideje alatti munkáim tükrözik az akkori eseményeket. Példá-
ul leírtam szavakat százszor, például Szarajevó vagy Goražde nevét. Rám 
így hatott, én így reagáltam le. De ezt a ruháimon ugyanúgy csináltam. Nem 
csak a trikóimon. Volt egy pillanat az életemben, amikor éppen Szarajevóba 
mentem, és azt a trikómat viseltem, amin Szarajevó neve kereszt alakban 
volt kiirkálva százszor is. Lappangott bennem egy kis félelem, nehogy prob-
lémám legyen belőle. De nem lett. A háborús időket úgy reagáltam le… 
Tehetetlenségében mit csinál az ember? Mondom, leírtam százszor ezeket 
a neveket, hogy kijöjjön belőlem az az érzés. Akkor évekig ezt csináltam. 
De már el is felejtettem. Most, hogy mondtad, felidéződött bennem.

– A figyelemfelhívó, emlékeztető ismétlés érzékelhető benne elementárisan. 
A felejtés, a rombolás, a pusztítás ellenében való szolidáris fellépés, ami his-
torikus, kulturális jellegű és akcionista, konceptualista szellemiségű egyszerre.

– Mondom, abban az időben rengeteg keresztet csináltam városnevek-
ből meg háborúra utaló szavakból. Akkortájt a kereszt nem volt népszerű 
szimbólum, úgyhogy ez sem volt veszélytelen. A Képes Ifiben sok mindent 
meg tudtam valósítani, például a Hornyik Miki idejében, amit máshol 
biztosan nem lehetett volna kivitelezni. Nekem egy időben a stílusommá 
vált, hogy a címeket is ismételtem. Vagy a címbeli szavakat az újságban. 
Persze rengeteg problémám lett emiatt, de azért volt, amikor sikerült. 

– Feliratokkal ellátott gömböket, ezekkel töltött dunsztos üvegeket, könyvi-
mitációkat, könyvszimulációkat kezdtél el készíteni hosszú ideje.

– A könyvobjektum szintén kiemelendő része a munkásságomnak. 
Amikor elkezdtem járni ide, a zentai művésztelepre, sok-sok évvel ez-
előtt, akkor is mindig csináltam valamilyen falra akasztható munkát. Ak-
kor még a könyveket nem így munkáltam meg, mint mostanában, hanem 
dobozokat készítettem, és azután ezekbe a dobozokba raktam a kütyüket. 
Úgyhogy Zentán kezdtem én ezt el kiállítgatni. Utána a könyvet lassan 
elkezdtem objektumként, nem pedig olvasnivalóként kezelni. Hogy abból 
hozzak létre valamit, ami vizuálisan érdekes, meg van neki mondanivaló-
ja. A mai napig csinálom.

– Hány jött létre belőlük?
– Rengeteg. Volt külön kiállításom, ahol csak ezeket állítottam ki. Újvi-

déken, az iparművészek kiállítótermében volt, de senkit nem engedtünk 
be, kiraktuk a könyveket, a barátokat összehívtuk, egy liter pálinkával le-
ültünk, és megnyitottuk a tárlatot egymás között. Ez is a ’60-as, ’70-es 
években történt. Régen. 
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– Időzzünk kicsit ezeknél a könyveknél, könyvszobroknál. Talányos objek-
tek, objektumok. Jobbára fellapozhatatlanok. Ha pedig véletlenül kinyitha-
tók, mégsem olvashatók. Oldalról oldalra haladni bennük kimerítő próbaté-
tel. Mesteri kivitelezésük, kombinatív formai kidolgozottságuk révén a titok-
zatosságukkal kísértenek. Erős a késztetés, hogy feszegetéssel, bontogatással, 
tépegetéssel jussunk nyomára a rejtélyességnek. Ugyanakkor úgy szolgálnak 
okulásul az olvasni szeretők számára, hogy egyidejűleg reprezentálják a kó-
dex, a könyv esszencialitását és kimeríthetetlenségét. Ezért kíváncsiskodtam, 
mennyi készült, de a jelek szerint a számuk növekedni fog.

– Évente csinálok két-három könyvet legalább. Én másként kezelem 
a könyvet, mint az olvasó. Nem az a célom, hogy olvassam, hanem hogy 
csináljak belőle egy kis szobrot, egy kis tárgyat, olyan tárgyat, ami érde-
kes lehet, ami vizuálisan többrétű üzenetet foglalhat magában, a vizuális 
érzékenységre hathat. Gondolom, innen jön valahogyan a könyvnek ez a 
szerepe, hogy szobor, kis szobor.

– Beszélgetésünk elején szó esett művésztanári munkásságodról. Említet-
ted, mekkora odafigyeléssel viseltettél a diákok szemléletformálása iránt. Ma-
napság van-e iskolai keretek között lehetőséged arra, hogy széles körű ismere-
teidet, technikai és egyéb tudásodat átadd, fiatal tehetségek, művészpalánták 
istápolására fordítsd? 

– Egyre kevesebb, mert rosszul látok, rosszul hallok. Úgy fél éve il-
lusztráltam egy meséskönyvet. Mondtam is már, hogy azt hiszem, az volt 
az utolsó. Mert nem tudom már úgy csinálni, ahogyan szeretném. De 
különben nagyon nagy szeretettel adtam a gyerekeknek azt, amit adhat-
tam mind tanügyi munkásként, mind pedig meséskönyv-illusztrátorként. 
Mindig nagyon érdekelt a gyerekek lelki világa, hogy ahhoz hozzá tudjak 
szólni vizuálisan. Úgy néz ki, egyelőre ezt abba kell hagynom. Dolgoztam 
a Jó Pajtásban majdnem tíz éven át, tehát volt alkalmam szinte hetente il-
lusztrálni a szövegeiket. Nagy szeretettel csináltam. Nekem a gyerek most 
is egy fantasztikus tünemény, olyasvalaki, akitől tanulni lehet mindenfélét 
– már ha nincs elrontva. Amikor nagyobbak, akkor már nem ugyanaz, de 
ameddig kicsik, fantasztikusan élvezem a munkát.

– Amikor régebben tanítottál, milyen módszerekkel oktattad a fiatalokat?
– Még most is emlegetik, mire tanítottam őket. Hogy minél egyszerűb-

ben, minél őszintébben csinálják a munkáikat. Meg a zenét is bevittem az 
órákra. Nálam mindig szólt a zene, mikor rajzóra volt, vagy ha volt, aki 
szépen énekelt, akkor ő énekelt, a többi meg rajzolt. Ezt a kettőt mindig 
összekötöttem, ha tudtam. Igyekeztem egytől egyig meggyőzni őket, hogy 
az jó, amit csinálnak. Ne azt utánozzák, amit valaki mondott vagy látott, 
hanem azt, amit őszintén szeretnének. Azért mondom, hogy a kisgyere-
keknél ez egy fantasztikus világ, ahogyan dolgoznak. Mikor nagyobbak, 
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akkor már nem könnyű meggyőzni őket arról, hogy van tehetségük, érde-
mes nekik a sajátjukat kihozni magukból, hogy ne hallgassanak a külvilág-
ra. Ez már nehezebb idősebb korban. 

– Van olyan tanítványod, akire büszke vagy? Aki a pályán maradt?
– Büszke vagyok mindegyikükre.

– Természetesen egy tanárnak büszkének kell lennie minden tanítványára, 
de olyanra gondolok, aki esetleg folytatta a művészeti tevékenységet.

– Amikor még a topolyai gimnáziumban tanítottam, sem művészettör-
ténész, sem pedig rajztanár nem dolgozott ott. Nem is becsülték az ilyen 
embereket Topolyán. Elvégeztem az iskoláimat, utána tengtem-lengtem. 
Véletlenül fedeztek föl Topolyán. Fociztam, és az edző megkérdezte tő-
lem, hogy na, dolgozol-e már? Mondtam neki, hogy nem. Így pártvonalon 
keresztül aztán minden iskolában kellett dolgoznom. 

Öten-hatan érettségiztek képzőművészetből. Erre kifejezetten büszke 
vagyok, mert Nagyapáti Kukac Pétert is feldolgozta egyik-másik. Voltak 
efféle érdekes momentumok a tanügyi munkásságom során. Örülök, hogy 
sikerült ilyeneket is produkálni.

– Amikor a saját munkáidról szóló reflexiók eljutottak hozzád, a kritikai 
észrevételeket olvastad, találtál hasznosíthatónak valamit belőlük? Vagy tény-
leg nem érdekeltek, ahogy a korábbiakban említetted?

– Nem, nem mondhatnám, hogy hasznosak voltak számomra. Én meg 
vagyok győződve arról, hogy jó úton járok, és számomra ez az egyetlen jó 
út. Az, hogy hogyan reagálnak rá, hidegen hagy. Nem mondom, jólesik az 
embernek, ha megsimogatják a fejét, az sosem árt. De inkább szeretem, 
hogyha valagon rugdosnak. Az engem jobban inspirál, hogy azért is csi-
náljam, vagy hogy jól csinálom.

– Rugdosásról kevéssé lehet tudomást szerezni, hiszen viszonylag ritka, 
hogy Csernik Attila művészetét ledorongoló jelleggel jellemeznék. Itt-ott némi 
tanácstalanság előfordul, de feltűnő hozzá nem értéssel, primitív felhanggal 
keletkezett megnyilatkozást aligha találni. Kiemelkedően komoly színvonalú 
a nemzetközi elismerésed. Az angol nyelvterülettől kezdve, a volt jugoszláviai 
szférán át a jelenlegi szerbiai művészeti és tudományos szcénáig, jeles szakem-
bereket foglalkoztat életműved. Az egyik legfontosabb, teljes könyvet kitöltő 
értelmezés Miško Šuvakovićnak köszönhető 2009-ből, aki összeurópai lépték-
ben, a világművészet terében helyezte el munkásságodat. Ez elégtétellel tölt el?

– Jólesik az embernek a simogatás, de nem ez a lényeg. Nemrégiben 
rendeztek például Milánóban egy kiállítást, amelyen szerepeltem. Jólesik 
az embernek, hogy valahol a világban is észreveszik, de itt, nálunk azért 
ez nem jellemző. De nem hiányzik nekem ez egyáltalán. Most is jött egy 
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megkeresés, hogy szeretnék-e Zágrábban kiállítani. Én nem vagyok egy 
kiállító gyerek, de ha ez valakit érdekel, meg akarja, akkor legyen.

– Nemcsak számos elismerésnek, díjnak vagy a birtokosa, hanem a Nagy-
apáti Kukac Péter Képzőművészeti Díj bírálóbizottságának elnökeként is te-
vékenykedsz.

– A Kukac nekem régi szerelmem. 

– Miként Juhász Erzsébetnek, tegyük hozzá.
– Igen. Vele hoztuk létre azt a monográfiát, az elsőt, amit írtak róla. 

Nekem gyerekkoromban kezdődött a kapcsolatom a Kukaccal. Én a mai 
napig becsülöm, és állítom, hogyha nem ebben a kis, hogy mondjam, vaj-
dasági pocsolyában nőtt volna föl, sokra vitte volna. Remélem, hogy így is 
ismerik és elismerik. Azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb vajdasági, sőt 
szerbiai vagy jugoszláviai naiv festő volt. Nem akarom én őt klasszifikálni, 
de nagyon becsülöm, és szerettem mindig is.

– Magának a díjnak a jelentőségét hogyan kell látnunk az itteni dimenzióban?
– Azt hiszem, egy valóban jelentős képzőművészeti díj ez nálunk. Olyan 

értékes emberek kapták eddig, akik tényleg megérdemelték. Azért is lett 
alapítva tulajdonképpen, hogy a fiatalokat elismerjék általa, hiszen ez a 
díj a Képes Ifiből indult, hogy legalább évenként vagy kétévenként elisme-
rést adhassunk. Később Topolyához került, úgyhogy az újságnak semmi 
kapcsolata nincs vele. Időközben annyiban megváltozott, hogy immár nem 
kizárólag a fiatalok, hanem az idősebbek is megkaphatják. Én azt hiszem, 
eddig minden évben jó döntést hozott a bizottság. Olyan kapta, aki megér-
demelte. Meg lassan a topolyaiak is rájönnek, hogy ez a Kukac jó alak volt.

– Bizony, nem volt akárki.
– Ezt elértük legalább.

– Mindezek fényében mi a véleményed a művészeti utánpótlás helyzetéről, 
szerepéről?

– Biztató. Nincs nálunk probléma ilyen téren, találni tehetséges fiatalo-
kat. Komoly munkákkal jelentkező fiataljaink vannak. Valamikor én evvel 
nagyon sokat foglalkoztam, mert a Képes Ifiben ez volt az egyik feladat-
köröm. Ez a díj pontosan azért jött létre, hogy a fiatalokat jutalmazzuk. 
Volt a Forumé, ami szintén képzőművészeti díj, de ez arra fókuszál, hogy 
a fiatalokat is fölmutassa. Azt hiszem, rangos díjjá fejlődött.

– Műalkotásaidat otthon rendszerezetten tárolod, gyűjtöd? 
– Nem. Nem vagyok rendszerető ember. Amennyire lehet, azért vigyá-

zok rájuk. Azt sem tudom, hol és merre volt kiállításom, meg mikor, mert 



102 Vár Ucca Műhely 58.

abszolút nem foglalkozok vele. Nem tartom fontosnak. A képzőművészek 
rendszerint fontosnak tartják, hogy hol állítottak ki. Én ezt abszolút nem 
katalogizálom, nem rendszerezem, nem is tartom számon. 

– Beszélgetésünk során utaltál rá, hogy mindig valami újabb és újabb ösz-
szefüggés foglalkoztat, tehát – Ács József nyomán – nem bírsz belesüppedni 
a kényelmességbe. Mostanság mi az, ami leköti a figyelmed, mivel bíbelődsz?

– Mögöttem látható egy murál, ezt fogom majd csinálni a könyvtárnak, 
a következő év elején lesz majd teljesen kész. Jelenleg ezzel foglalkozok, 
ez okkupál legjobban. A topolyai könyvtár Juhász Erzsébet nevét vette 
fel, és megkértek, hogy csináljam meg a logót. Akkor kezdtem el evvel 
foglalkozni. Tervben volt még, hogy mozaik lesz, de abból nem lett sem-
mi, mert a mozaik roppant drága, annyi pénzt nem tudtunk volna össze-
szedni. Így eljutottunk egy olcsóbb anyagig, amiből méretesebb alkotás 
készülhet, s ki lehet világítani. A határidő megvan már, április 17-én, Ju-
hász Erzsébet születésnapján helyezik fel. A nyomdai előkészítés fázisa 
elkezdődött, csinálják már a falra. 

(A beszélgetés a zEtna XIII. – Triszkaidekafób – irodalmi fesztiválján 
hangzott el a Zentai Alkotóházban, 2016. november 4-én. A hanganyagot 
feldolgozta: Döme Szabolcs.)

Virág Zoltán és Csernik Attila


