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A művészetekben fontos műforma az interjú. Persze
a közéletben is, ám ha egy igényes művészeti in-
terjút olvasunk, akkor az nem csak egy izgalmas be-
szélgetés dokumentuma lehet, hanem felkelti,
felkeltheti érdeklődésünket az interjúalany munkás-
sága iránt is, valamint képet ad nem csak a művész,
de a kérdező felkészültségéről, érdeklődő (vagy kö-
zömbös) alkatáról, hozzáállásáról. Az interjú minden
folyóirat, lap, újság központi anyaga. Ha jó, akkor az
egész lapot „felhúzza”, ha nem, lerontja. Persze sok-
fajta beszélgetés lehetséges (van is), melyek között
találunk olyat, amely kizárólag a magánélet és a pri-
vát szféra tartományaira koncentrál, s van olyan,
amelyben az alany, a beszélgetőtárs, mint valamely
szakma képviselője, netán jelese, életről, művészet-
ről vallott véleményét tárja elénk. Az elmúlt évtize-
dekben rengeteg interjú jelent meg a kulturális
szférában, de sok olyan kötet is, melyek interjúk
gyűjteményei. E sorok írójának a múlt század het-
venes éveiben alapvető irodalmi forrást jelentettek
például Bertha Bulcsu vagy Földes Anna interjúi,
majd ilyen kötetei. S már ekkor feltűnést keltettek
Frank János legendás Élet és Irodalom-beli pár flek-
kes művészinterjúi, melyek pályakép-felvillantások
is voltak. Az ezekből megjelent kötet 1975-ben
(Szóra bírt műtermek) képzőművészeti könyvcseme-
gének számított, s máig forrásértékű beszélgetések
gyűjteménye. Majdnem hasonló fontosságúak
Csapó György beszélgető-kötetei, vagy hadd emel-
jem ki az újabbak közül Sinkovits Péter 2008-ban
megjelent, képzőművészekkel készített interjúköte-
tét (Szabadság a rendben). Az interjú a vizuális mű-
vészetekben is alapvető forrás, s bizonyára ezt
érezhette meg P. Szabó Ernő művészettörténész, aki
2014-ben megjelentette az Egy kicsi közös repülés
című nagyszabású beszélgető-kötetét, melynek in-
terjúi nem e kötet számára, hanem nagyjában-egé-
szében az elmúlt húsz évben készültek, különböző
lapok (Álomház, Magyar Napló, Magyar Nemzet, Új

Művészet stb.) számára. Már a kötet címe is frap-
páns, hiszen P. Szabó egy Wahorn András-mű címét
választotta, s valóban – mint ahogy erre a szerző
utal előszavában – sokszor kerül elő a beszélgeté-
sek során a repülés szimbóluma, metaforája. A köz-
lésre kiválasztott személyek, illetve beszélgetések
sokatmondóak. Komoly egysége a könyvnek építé-
szekkel (Makovecz, Finta, Csete, Vadász, Kévés, Ke-
rényi stb.) folytatott interjúinak közlése (a könyv első
harmadában). A könyv legnagyobb része a kortárs
képzőművészekkel, főként a festőkkel folytatott in-
terjúinak sora (Lossonczy, Schéner, Deim, Keserü,
Fehér, Molnár, Klimó, Aknay stb.). Külön blokkban
foglalta egybe a grafikusokal (Pócs, Prutkay, Püspöky,
Sárkány), a szobrászokkal (Melocco, Kő, Farkas, Lu-
gossy, Csikszentmihályi, Menasági), a fotográfusok-
kal (Korniss, Olasz, Balla, Jokesz, Török) készített
dialógusait. Könyvének kuriózuma a külföldön élő
magyar művészekkel készített beszélgetések sora
(Reigl, Szabó Ákos, Major Kamill), s talán még inkább
a művészettörténészekkel (Körner, Néray, Hegyi,
Fabényi, Petrányi, Beke, Gulyás stb.), majd a műkeres-
kedőkkel (Kieselbach, Virág, Makláry) és műgyűjtőkkel
(László Károly, Vörösváry, Kolozsváry, Nudelman stb.)
folytatott dialógusainak íve. Növeli könyvének pa-
noramikus szemléletét, hogy meg tudott nyerni be -
szélgetőtársnak jeles külföldi alkotókat (Spoerri,
Pistoletto, Cucchi, Opalka), valamint külföldi teore-
tikusokat is (David Juda, Ernst Hilger, Restany, A. B.
Oliva, Peter Baum). A nevek felvetése azért fontos,
hogy világos legyen, P. Szabó egy szellemileg
tágas körből válogatott, nem vádolható valamiféle
stílusbeli, felfogásbeli preferenciával, hanem tárgyi-
lagosság, értékközpontúság, progresszív minőség-
érzékenység jellemzi. Olyan kötetet pedig még
nem olvastunk, amely a gyakorló művészek mel-
lett (ilyen számban) szólaltatott volna meg együtt
művészettörténészeket, műgyűjtőket, műkereske-
dőket. Mivel ezek az interjúk valamilyen konkrét
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okból születtek (kiállítások, épületek, művek kap-
csán), így jellemzően kötődnek ahhoz az időpont-
hoz, amikor a szerző ezeket megírta, ám ez
a körülmény külön izgalmat ad írásainak. Természe-
tesen más a megfogalmazása egy napilap számára
készített interjúnak, s más egy teoretikus kérdések-
kel is foglalkozó havi szaklapnak, de az olvasó, ha
előrelapoz, s megnézi a megjelenés helyét, idejét,
már tudja, mire számíthat. Eképpen vannak olyan
beszélgetések, melyek csak a pillanatnyiság, mások
a szinte időtlenség értékeit tartalmazzák.
P. Szabó nem elfogult, nem vitatkozik beszélgető-
partnereivel, nyitottan, empatikusan közelít hozzá-
juk, felkészülten mindig az adott életműből. Nem
is annyira kérdező, hanem inkább beszélgetőtárs.
Mivel nagy időintervallumot fog át a válogatás,
annak vannak ellentmondásai. Például alanyaival
hol magázódik, hol tegeződik. Ez éppenséggel
implicite jelezheti, hogy miként viszonyulnak egy-
máshoz: kérdező és beszélgető, régebben ismerik-
e egymást vagy netán ez az első találkozás,
rokonszenveznek-e vagy inkább távolságtartó
a kapcsolatuk.
A könyvnek – amely amúgy súlyos és esztétikus –
könyvészeti problémái is vannak. Egy 2013-ban
megjelent kiadványt nem lehet úgy közzétenni,
hogy ne legyen utalás adott esetben arra, hogy az
interjúalany már évek óta halott (Lossonczy, Schéner,
Szikora, Makovecz, Lugossy, Körner, Néray és
mások), s ehhez kapcsolódóan a névmutató így
szinte funkció nélküli (csak kissé segíti a tájékozó-
dást), de ha a nevek mellett szerepelne születési és
halálozási dátum, akkor a mű informatív értéke ug-
rásszerűen javult volna, nem beszélve arról, hogy a
nevek mellett rövid életrajz is szerepelhetne, éppen
azért, mert a beszélgetések jó részében ilyen infor-
mációk nincsenek. A 99 művésszel és szakemberrel
folytatott 106 (!) beszélgetés lefegyverzően magas
szám, s (eltekintve a sajtóhibáktól) a könyv a kortárs
magyar és európai képzőművészettel foglalkozók
vagy érdeklődők alapvető forrása lehet.
Miként alapvető forrás P. Szabó Ernő másik kö-
tete, amely Varázslatos transzparencia címmel,

s Beszélgetés Mengyán Andrással alcímmel látott
napvilágot elegáns, keménytáblás kötésben.
A tartalmas és egész könyvet kitevő beszélgetés
elé Fábián László írt igen koncentrált eligazító
előszót. Mengyán András jó beszélgető partner,
nagy formátumú pályájáról van mit elmondania.
Szavai nem csak saját pályaívét teszik közis-
mertté, de egyben kortörténetet is adnak, s olyan
helyekre, intézményekbe vezeti el az olvasót,
ahol ritkán „járunk”, még képzeletben is, az Egye-
sült Államoktól Norvégiáig. A közzétett angol
nyelvű levelek, iratok magyar nyelvű fordítását is
szívesen olvasnánk, mint ahogy igen élvezetes
Baránszky László vagy Kepes György fakszimilé-
jének befogadása. S bizony ráfért volna a kötetre
egy igényesebb fotóanyag, illetve erőteljesebb
szelekció lett volna kívánatos (nem a műtárgy-fo-
tókról van szó!), s e kiadványban már kifejezetten
bosszantó az elírt nevek hosszú sora. Munkácsyt
y-nal kell írni, ez ma már nyilvánvaló (a könyvben
nem), de Szilvitzky Margit, M. C. Escher és mások
esetében is vannak elírások. Viszont kimerítően
gazdag a kötet dokumentációs összeállítása,
nem csak kiállítási felsorolással, hanem előadá-
sok, interjúk, tanulmányi utak, saját írások szám-
bavételével, s így szintén nélkülözhetetlenné válik
azok számára, akik kutakodni, tájékozódni kíván-
nak Mengyán András innovatív életművében.
Mindkét könyv igényes kivitelezéssel, mutatós bo-
rítókkal (a beszélgető-könyv kemény fedelén Nagy
Gábor festőművész képe látható, a Mengyán-borí-
tón természetesen az alkotó fény-installációja) je-
lent meg, de a korrektori munkára e kiadványnál is
a szükség lett volna.
Írásunk főcíméül egy Néray Katalinnal készített
1995-ös interjú (a sokinterjús beszélgető kötet leg-
hosszabb írása) címét választottuk. Nem csak
a néhai művészettörténésznek volt ez ars poeti-
cája, de ezzel jellemezhetők P. Szabó Ernő könyvei
is: Csak a minőség.
(~: Egy kicsi együtt repülés. Bp., 2013. Press Xpress
Kiadó; ~: Varázslatos transzparencia. Beszélgetés
Mengyán Andrással. Bp., 2013. Press Xpress Kiadó)
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