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P i n c z e h e L Y i  s á n d o r

isMÉtLÉs És MegÚJULás
Várkonyi György és Ágoston Zoltán beszélgetése

Várkonyi György: Az életrajzod bizonyos tényei közismertek, ebből tudjuk azt, hogy irodalmár 
végzettséged is van. Úgyhogy én bátorkodnék egy olyan irodalmi idézettel kezdeni, amit hajlamos 
vagyok rád vonatkoztatni. Baudelaire írja: „Jelképek erdején át visz az ember útja”. Ez igaz a pá-
lyádra?

Pinczehelyi sándor: ha nagyon lefordítjuk, akkor talán igaz. de most úgy látom, hogy 
amikor azokat a bizonyos jelképeket használtam, akkor azok nem jelképként funkcionál-
tak, hanem egészen másként. hétköznapi, mindennapi dolgokként éltek, s aztán később, 
a különböző írások által alakult át az értelmezési tartományuk. ezeket azonban nem én 
fogalmaztam meg, hanem mások. Valami olyasmi rakódott rájuk, aminek kapcsán jelkép-
pé váltak. Most nem akarok itt hosszas fejtegetésekbe bocsátkozni, de amikor bizonyos 
dolgokkal elkezdtem foglalkozni, akkor azok nem jelképek voltak, hanem tárgyak. 
Motívumok voltak, elemek, ábrák. 

VGY: Ez a következő kérdésem. Hogy egy sarló az akkori viszonylatban, mondjuk ’73-ben, ta-
lált tárgy, objet trouvé vagy választott tárgy? Tulajdonképpen megválaszoltad, hogy talált tárgy, 
de én ezt nem hiszem el. Az más kérdés, hogy ez a visszavetített jelentéstulajdonítás utólag érdekes. 
Szóval, hogy konkrétum vagy szimbólum volt-e, amikor kiválasztottál egy-egy ilyen tárgyat, ami 
nemcsak képként jelent meg, hanem a maga tárgyi valóságában, és konkrétan a sarlóhoz visszatér-
ve: ott van gézzel bepólyázva.

Ps: az az igazság, hogy elég furcsán érzem magam, mert amit kérdezel, azt a kérdést 
állandóan felteszik már tizenöt vagy húsz éve. nem tudok eléggé tiszta választ adni, mert 
a munkáimat nem elméleti megközelítésből kezdtem, hanem nagyon is gyakorlatias meg-
közelítésből. nem is a sarló és kalapács, hanem egy korábbi, a ’72-es csillag és utcakő kép 
kapcsán már többször elmondtam, hogy amikor egy múzeumi kiállítás szervezése révén 
attalai gábornál voltam, akkor attalai azt mondta: „apám, olyan munkákat kell készíte-
ni, amikből fekete-fehéren kiderül, hogy itt és most Magyarországon születtek”. ezek mö-
gött inkább történetek állnak: határozottan emlékszem, ahogy jöttünk haza a múzeumi 
autóval, és tényleg az út mellett voltak azok a csillagok. előtte voltam csehszlovákiában, 
ahol háromméteres kalapácsokat láttam betonból, egyébként mint plasztikák nem is vol-
tak rosszak. arra gondoltam, hogy ezekkel kellene valamit kezdeni. tehát ezek nagyon is 
konkrét létezők voltak, amik körülvettek bennünket. továbbá – a csillag nem igazán, de 
– a sarló és a kalapács valódi használati eszközök voltak, és ha már a kezemben voltak, 
akkor valamilyen műveletet kellett velük végezni. Így születtek végül – például a sarló és 
kalapács párosából – a különböző fotósorozatok. a sokat reprodukált egy képről nem én, 
hanem később az értelmezők fogalmazták meg, hogy mandorla formát alkot ez az együt-
tes, és hogy ez az akkori közép-európai művészet ikonja. bennem ez soha fel nem merült, 
nem is gondoltam effélékre. kitaláltam magamnak ezeket a motívumokat, de akár egy 
fogas vagy bármi más is lehetett volna, azt is föl lehetett volna öltöztetni úgy, hogy kide-
rüljön róla, akkoriban született.

Ágoston Zoltán: Világos, hogy az értelmezések post festam születnek. A te műveidet illetően ez 
a folyamat szerencsés módon már évtizedek óta tart, és egyre bokrosodik ez az értelmező irodalom. 
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De én továbbra is a te korabeli attitűdödet firtatnám, amivel ezekhez a tárgyakhoz vagy motívu-
mokhoz nyúltál. Te magad is mondtad valahol, hogy természetesen van irónia mindebben. Hiszen 
nehezen képzelhető el, hogy a tárgyalt hetvenes évek eleji időszakban, amikor a jelenre reflektáló 
kortárs művészetet akartál művelni, ne anakronizmusként élted volna meg ezeket az erősen terhelt, 
kommunista ideológiai szimbólumokat. Tehát miközben analizáltál, azért ez az ironikus viszony 
megvolt, nem?

Ps: az iróniát is később fogalmazták meg ezzel kapcsolatban. azt hiszem, először az 
1988-as Velencei biennálé katalógusában írta le néray katalin, amikor kiválasztott minket 
a biennálé résztvevői közé, hogy ez „városi irónia”. Valami ilyesmit írt. Én inkább fricská-
nak nevezném. de nem gondoltam arra, hogy megrángatom az oroszlán bajszát. az „itt 
és most” volt a fontos, amihez köze van a befogadónak. Végiggondolva az összes műve-
met, nem volt direkt programom, hanem egyik motívum hozta a másikat maga után.

VGy: Most eléggé logikusan és szervesen fejlődő építménynek látjuk az életművedet az idő bi-
zonyos távlatából, sőt bevallom, hogy amikor ezt a sorozatot tanítom, akkor korai konceptuális 
munkaként mutatom be. Az is, szerintem, miközben te most kissé demitizálod magadat. Szokatlan 
dolog ez, mert általában a fordítottja szokott narcisztikus művészeknél előfordulni. Utólag tulajdo-
nítanak jelentést vagy jelentőséget a dolgaiknak: „igen, ellenálló voltam meg partizán”. Azt mon-
dod tehát, hogy ez nem állásfoglalás volt, hanem bizonyos dolgok puszta felmutatása? 

Ps: igen. egyszerűen megpöccinteni valamit. Most, hogy végignéztem, láttam, hogy 
1975-ben meg 1980-ban „szocialista kultúráért” kitüntetést kaptam. 

VGy: Semmi kompromittáló nem volt akkor abban.
Ps: nem volt, de valószínűleg nem a képzőművészeti tevékenységem miatt adták.
ÁZ: Hanem az intézményvezetői munkádért?
Ps: ’75-ben még a múzeumban dolgoztam, ’80-ban már a Pécsi galériát vezettem. 

inkább afféle népművelési díjként kell számon tartani. nem fogom letagadni, mert úgy 
gondolom, megdolgoztam érte. Most nem a kérdésedre válaszolok, de mindig az lebegett 
a szemem előtt, hogy ha valamit tudok vagy tapasztalok, azt meg tudjam osztani mások-
kal is, mert hátha ők is nyernek ezzel valamit.

soha nem voltam ellenálló, még ellenzéki sem voltam tulajdonképpen. Úgy gondo-
lom, hogy az akkori viszonyok között csupán egy normálisan gondolkodó ember. több 
ezren voltunk ugyanilyenek az országban. az megint igaz, hogy rengetegen, különösen 
mostanában, úgy adnak elő dolgokat, hogy az első vonalban küzdöttek a rendszer ellen, 
miközben tudjuk, hogy nem így volt. Úgy gondolom, minden tevékenységem inkább 
szolgálat volt. tehát nem az lebegett előttem, hogy meg fogom váltani a világot, vagy én 
leszek a világ legjobb művésze, mert az ember jól ismeri a saját határait.

nem tudom, olvastátok-e, szűcs attilának volt egy nyilatkozata a minap, s azt mond-
ta, hogy csak az tud igazán érvényesülni, aki elmegy Magyarországról. Mondja ezt most, 
2021-ben. ebben nagyon sok igazság rejlik, mert ha a fiatalabbakat nézzük, akik az utóbbi 
tízegynéhány évben elmentek Magyarországról, és jelen vannak bizonyos galériák köze-
gében nyugat-európában (vagy például Lengyelországban ott van csörgő attila), azok-
nak nevük van. tehát lehet, hogy idehaza valami nem stimmel. 

VGy: Most nagyot ugrunk az időben. Jön a bárány. Meg a hal. Meg a kenyér. Szándékosan 
raktam ezeket egymás mellé, mert keresztény szimbólumok, felfoghatók Krisztus-szimbólumoknak. 
Ezek csak választott dolgok, nem? Miközben tudom, van olyanod, hogy Magyar kenyér. Előttem 
van ez a szitanyomat a kis zászlókkal. Elmondtad már, hogy megkörnyékeztek a rendszerváltás 
idején és utána pártok, mert úgy érezték, hogy a programjuknak megfelelő emblémákat tartalmaz a 
munkásságod. Ez nem lehet véletlen, vagy igen?

Ps: Most olyan kérdést tettél fel, amire már megírtad a választ az „ismétlések” kiállítás 
kapcsán.



Majdnem 30 év, 1973–2002, print, vászon, 100x140 cm

PFZ paprika, csillag, Coca-Cola, 1982–1988, 1992
akril, olaj, fotóvászon, vászon, 95x190 cm

(a Janus Pannonius Múzeum – Modern Magyar Képtár tulajdona)



Csillag, Coca-Cola, 1988, akril, vászon, 100x100 cm (magántulajdon)

Pásztor II., 1999, olaj, vászon, 200x280 cm Ahogy tetszik I., 1988–2019, 
akril, vászon, 148x100 cm 

Ahogy tetszik II., 1988–2019, 
akril, vászon, 148x100 cm 



Csillag, Coca-Cola, 1988, akril, vászon, 100x100 cm (magántulajdon)
Varsói installáció (Együtt megyünk?), 1998, polisztirol, kukorica, változó méret

Pásztor II., 1999, olaj, vászon, 200x280 cm 



A titkok háza I., 2000–2001, akril, vászon, 100x140 cm

A titkok háza II., 2000–2001, akril, vászon, 100x140 cm

Lőtábla Bálint Endrének II., 2008, akril, fatáblára ragasztott vászon, átm. 100 cm
      (Janus Pannonius Múzeum – Modern Magyar Képtár tulajdona)



A titkok háza I., 2000–2001, akril, vászon, 100x140 cm

A titkok háza II., 2000–2001, akril, vászon, 100x140 cm

Lőtábla Bálint Endrének I., 2008, akril, fatáblára ragasztott vászon, átm. 100 cm

Lőtábla Bálint Endrének II., 2008, akril, fatáblára ragasztott vászon, átm. 100 cm
      (Janus Pannonius Múzeum – Modern Magyar Képtár tulajdona)



In memoriam Lakatos Artúr I., 2014, print, vászon, 100x140 cm

Zsolnay váza PFZ hagymával, 2016, print, vászon, 70x100 cm



Utcakő lyukkal, 2017, akril, fatáblára ragasztott vászon, 100x70 cm

Zsolnay váza PFZ hagymával, 2016, print, vászon, 70x100 cm
Utcakő PFZ koszrúval, 2017, akril, fatáblára ragasztott vászon, 100x70 cm



Műveletek csillaggal, korpusszal III., 2020, digitális fotó, 60x50 cm

Műveletek csillaggal, korpusszal I., 2020, digitális fotó, 60x40 cm



Műveletek csillaggal, korpusszal III., 2020, digitális fotó, 60x50 cm

Műveletek csillaggal, korpusszal I., 2020, digitális fotó, 60x40 cm

Változatok egy Lakatos Artúr motívumra, 2020, akril, vászon, 45x45 cm



Kis kép Lakatos Artúr motívummal III., akril, vászon, 15x32 cm

Vázlat Lakatos Artúr motívummal II., 2020, akril, vászon, 25x35 cm



Vázlat Lakatos Artúr motívummal II., 2020, akril, vászon, 25x35 cm

Numbers I., 2021, akril, vászon, 100x70 cm



Numbers II., 2021, akril, vászon, 100x70 cm 
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VGy: Igen, persze, de magamat is szoktam újraolvasni...
Ps: ezek később már választott motívumok voltak. Például a Magyar kenyér ’79-es mun-

ka. három szelet le van vágva, piros-fehér-zöldre be van festve, és zászlócskák állnak ki 
belőle. a zászlócska a korabeli politikai folyamatokra reflektál, a lengyel solidarność zász-
lójára, ezt nem nagyon tudják. amikor eljött a rendszerváltás ideje, úgy gondoltam, hogy 
amit én szerettem volna elmondani ezekkel a kvázi politikai elemekkel vagy ábrákkal – ne 
mondjuk jelképeknek, mert nálam ezek nem jelképek –, azt elmondtam. a csillag, sarló, 
kalapács után jöttek a növények, az állatok, később a bárány, s ahogy utólag gondolkodtam 
rajta, rájöttem, hogy ezek azok az elemek, amik engem gyerekként körülvettek. furcsa, de 
ez a földközeliség megfoghatóság vagy tapinthatóság az, amiből ezek a tárgyak eredtek. 

ÁZ: Még egy pillanatra visszaugranék a hetvenes évekbe. Azt mondod, hogy az alkotói szándék 
oldaláról mindez nem politikus művészetként született, ám aztán az értelmezésben azzá vált, és ma 
mindenki Közép-Kelet-Európának a korabeli politikai viszonyait ironizáló ikonokként olvassa. 
Mennyiben befolyásolta a korabeli befogadást, hogy titeket amatőrökként tartottak nyilván? Az 
amatőrizmus fogalma valamiféle védőernyőként borult rátok? Hogy – durván fogalmazva – nem 
vettek benneteket elég komolyan?

Ps: szerintem ez is benne van. egyébként ezt a cikket, amire utalsz, az 1980-as székes-
fehérvári kiállítás kapcsán írta P. szűcs Julianna, Amatőr avantgarde volt a címe. egy pilla-
natra visszatérek a sarló-kalapácsra meg az utcakő-csillagra és az ezekhez kapcsolódó 
egyéb motívumokra, amelyek 1974-ben a néprajzi Múzeum kiállítótermében voltak lát-
hatók. szerencsére akkor katalógus is készült hozzá – sőt, műtárgyjegyzék is van a kataló-
gusban –, nem kell bizonygatnom senkinek, hogy ezek a munkák már akkor megszület-
tek. annál a kiállításnál a védőernyő az volt, hogy én akkor a múzeumban dolgoztam. 
hárs Éva, aki a baranya Megyei Múzeumok igazgatója volt akkor, azt mondta, hogy nem 
zsűriztetjük a kiállítást (merthogy múzeumi kiállításokat nem kellett zsűriztetni, csak az 
egyéb kiállításokat).

a többi Pécsi Műhely-tagra is vonatkozott ez, annak ellenére, hogy szinte mindegyi-
künk, kivéve szijártó kálmánt, művészeti gimnáziumba járt. ami – és ezt már nagyon 
sok helyen elmondtam – szerintem akkor a város egyik legjobb iskolája lehetett. abból 
gondolom, merthogy olyanokat tanultunk és tudtunk meg, olyan dolgokra vezettek rá 
bennünket, hogy én még mindig abból élek, amit a középiskolában tanultam. aztán be-
kerültünk a Lantos-féle szakkörbe, „Lantos-gyerekeknek” hívtak bennünket, és minden-
féle pejoratív dolgokat mondtak róla. de mégis lehetett Lantos feriben valami, mert na-
gyon sok embert a pályára rakott. nem biztos, hogy művész lett belőlük, de nagyon 
sokan a művészet közelében dolgoznak, illetve bár más a foglalkozásuk, de az életük 
részévé vált a művészet. nagy veszteség, hogy kismányoky karcsi ilyen hamar meghalt, 
mert ő sokkal több mindenre emlékezett, például azokra a vitákra – le is írt belőlük sok 
mindent –, amiket Lantossal folytattunk annak idején. de ezek soha nem személyeskedő 
viták voltak, hanem egyszerűen szemléletbeli különbségek álltak fenn közöttünk. később 
aztán – én utóbb nagyon jóban lettem Lantossal –, ő is elismerte, hogy a mienk másfajta 
gondolkodás. de az indítás nagyon jó volt. engem például a gimnáziumban ő nem taní-
tott, csak szakkörökön.

Visszatérve a kérdésre: a Művészeti alap tagjai kismányokyval ketten ’75-ben lettünk, 
tehát onnantól lettünk kvázi bárcás művészek. azt hiszem, halász karcsi egy kicsit ké-
sőbb, szijártó még később, a többiek pedig mind egy vagy két évvel később lettek az alap 
tagjai. akkor már hivatásszerű munkát is végezhettünk volna mint művészek, és bele le-
hetett volna írni a személyi igazolványba, hogy a Művészeti alap tagjai vagyunk, és nem 
közveszélyes munkakerülők. ez a védőernyő tehát ’75-ben megszűnt. előtte történt a lát-
ványos szétválásunk Lantossal ’72-ben, amikor ő másokkal kezdett dolgozni. Mi akkor 
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álltunk igazság szerint teljesen a saját lábunkra, ő pedig elindította az új Pécsi Vizuális 
Műhelyt. a ’75-ös kiállításunkon, amelyet a déryné utcában rendeztünk a régi bányaigaz-
gatóság három termében, feri csak néhány munkával vett részt. azon inkább már mi állí-
tottunk ki, akkor ő már másképpen gondolkodott. amikor a védőernyő megszűnt, akkor-
tól kezdve már nem lehetett a tevékenységünk mellett szó nélkül elmenni. bármelyikünkre 
igaz ez, aki akkor a Pécsi Műhelyben dolgozott. egyébként az – idézőjelben mondom – 
„magyar avantgárd” vagy neoavantgárd kis világ volt, mindenki ismert mindenkit, min-
denki tudott a másikról. két központ volt akkoriban: budapest és Pécs, ahol hasonló gon-
dolkodású emberek éltek. Én is hívtam sok embert kiállításra, bennünket is hívtak sok 
helyre kiállítani, s így alakultak ki aztán később az életre szóló együttműködések és barát-
ságok. És még az is hozzátartozik ehhez, hogy szerintem Pécs teljesen más volt a hetvenes 
években, mint akármelyik másik magyarországi város, ez a fixa ideám. itt sok mindent 
meg lehetett csinálni, amit másutt nem. 

VGy: Igen, ennek irodalma van. Ha jól emlékszem 2000-ben rendeztek egy művészettörténeti 
konferenciát Ráckevén, „Maradandóság és változás” címmel, ezt a két fogalmat szeretném kölcsön-
venni. Jött a posztmodern paradigmaváltás a magyar képzőművészeti életben, a Hegyi Lóránd-féle 
transzavantgárd, újszenzibilitás. Tulajdonképpen most is ugyanazt a csontot rágom: jöttek azok a 
tudatosan önreflexív gesztusok, amikkel a beszélgetést kezdtük, a sarló-kalapácsos kép és egyebek. 
Ezek megjelentek nálad festményben, megjelentek nagy méretben, megjelentek módosítva, aztán 
jöttek a kettős képek. Tudatosan raktad egymás mellé a posztmodern fordulat előtti és utáni képeket, 
valamikor az évezred végén. A Janus Pannonius Múzeumban 1998-ban rendezett kiállításod címe 
úgy szólt, hogy „Ismétlések”. Tehát valójában nem akartál elszakadni ezektől. Hogy van ez: marad 
is, meg változik is? 

Ps: igen, itt jön a képbe az idő… a sarló-kalapácsos munka eredetileg egy piros-fekete 
kép, majd jött az idő, amikor elszállt a sarló-kalapács, és maradt a mozdulat, ami tulajdon-
képpen a „beintés” mozdulata. aztán például 2002-ben megismételtem a sarló-kalapács 
motívumot úgy, hogy készítettem egy csomó sarló-kalapácsos képet, de az időközben el-
sajátított festészeti eszközökkel-módokkal festettem a képek alá, és így raktam egymás 
mellé kettőt. nagyon jól emlékszem arra, hogy azon a Lajos utcai kiállításon szombathy 
bálint, aki elég jó barátom volt már akkor is, lehordta az anyagot a sárga földig. egyébként 
volt némi igaza, mert azt az erejét, amit az eredeti hordozott, feloldottam, kicsit elmasza-
toltam, nem lett olyan intenzív munka.

a kettős kép történetéről néhány szót. ez a múzeumi kép két darabból áll, két darab 
95x95 cm-es elemből, aminek az első eleme egy piros-fehér-zöldre festett paprika repro-
dukciója szürke fotóvásznon. 1982-ben készült ez a diám, akkor lehetett kapni az ndk-ból 
származó fotóvásznat, 1 méter széles volt, azért 95 centis a kép, mert föl kellett kasírozni. 
Megvolt tehát ez a fekete-fehér fotó, ebbe festettem bele. a másik fele pedig 1988-ban ké-
szült, amikor készültem a Velencei biennáléra. akkor találtam ki a vörös csillag és a coca-
cola kettősét. kassán rendezték a szocialista országok festészeti biennáléját, ahova nem 
lehetett 1x1 méternél nagyobb képet beadni. ez a két kép egymástól teljesen függetlenül 
hevert a műtermemben. a fotóvászon alapú képből ötöt készítettem, a motívumokat meg-
festettem, de addig soha nem állítottam ki. a másik fele a kassai biennálén volt kiállítva. 

ÁZ: Mikor volt a kassai biennálé?
Ps: ’88-ban. de például amikor bekerültünk a nemzetközi Valutaalapba, rendeztek 

1993-ban egy kiállítást az iMf központjában, Washingtonban, ahol egyrészt kértek mun-
kákat az európai iskolából, másrészt a szocreálból és harmadrészt új munkákat. tőlem is 
kértek, s annyit üzentek – Jerger krisztina volt a kurátor –, hogy 2x1 méternél nagyobb 
nem lehet, mert különben nem lehet a repülőben elszállítani. emlékszem, ahogy kering-
tem a műtermemben – akkor már megvolt az erzsébeti házunk. És teljesen véletlen volt, 
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hogy a két munkát végül egymás mellé tettem. szerintem az a munka jellemez engem a 
legjobban.

VGy: Ennyit a konceptualizmusról…
ÁZ: Avagy a Jóisten mint konceptualista művész…
VGy: Egyszer már bevallottam neked, hogy a könyvespolcom művészetelméleti irodalom részé-

nek illusztris helyén ott áll Heinrich Wölfflin a művészettörténet alapfogalmai régi kiadása, és 
bele van írva a te betűiddel, hogy „Pinczehelyi Sándor”. Tőled származik tehát a könyv, nem adtam 
még vissza, de úgyis készülök végrendelkezni, majd rád hagyom. Azért hoztam elő Wölfflint, mert 
az egyik legmaradandóbb mondata az, hogy nem minden lehetséges minden korban. Amit rajtad 
számon kért Szombathy Bálint, az nem volt lehetséges abban az időben már. Thalészt idézve „leg-
bölcsebb az idő”. Kiforogja a dolgokat, szelektál, s amiről beszélgetünk, azt bizonyítja, hogy az idő 
általi kiemelés át is értelmez.

Nem én vagyok ugyan az interjúalany, de egy példát elmesélek. Az itteni múzeumi pályám 
elején kutakodtunk a raktárban, az adattárban, és találtunk olyan Pécsi Műhely-munkákat – ha jól 
emlékszem, tőled a Ficzekkel közös, Nádor Kata által fotózott performansznak a sorozatfotóit, de 
ami biztos, hogy a Szijártó-Kismányoky-féle pécsváradi land-art fotóit –, amik nem voltak beleltá-
rozva. Számunkra természetes volt, hogy ezek műtárgyak, és azonnal leltárba is vettük őket. Ezek 
a munkák nagy karriert futottak be azóta. Az idő tehát átminősít. De milyen azt megélni, hogy té-
ged is átstilizál az idő?

Ps: Én igazság szerint mindig meglepődöm. nem szeretném magamat fényezni… 
elég sok helyen jártam a világban, sok mindent láttam, és jól tudom, hol van a helyem. 
Valahol a középtájon néhány munkával; mondjuk öt munkával beleférek.

VGy: Mielőtt megérkeztél, Zoli épp felidézte, hogyan tromfolt saját Ady-értékelésére Füst 
Milán, amikor úgy nyilatkozott, hogy Adynak egész életművében lehetett vagy tíz jó verse: „Na de 
kinek van annyi is?”

Ps: Utólag sok mindent másképp magyaráznak – nem feltétlenül a volt keleti blokk 
értelmezői, hanem akik először rácsodálkoznak arra, hogy bizonyos években milyen mű-
vek születtek Magyarországon és egész kelet-európában. ám az az érzésem, bár rengeteg 
publikáció próbálja mindezt feldolgozni, és beemelni a kelet-európában született művé-
szetet a nyugat-európai kánonba, az még mindig nem került be oda. Merthogy teljesen 
más alapállásból indul ki az egyik és a másik. Másképp születnek a művek ott, és más-
képp születnek nálunk. És lehet, hogy nálunk egy a4-es papír, mondjuk a reprodukció-
ban, többet ér, mint egy ott született 3x2 méteres kép, de az a kép biztos benne lesz a ká-
nonban, míg a te esetleg jobb minőségű, gondolatú munkád nem fog bekerülni. 

ÁZ: Amit a kanonizálódásról mondasz, az úgy is fennáll, hogy például a Nyugat-Európában 
vagy a tengerentúlon, tehát az emigrációban megszülető irodalom nem tud utólag bekerülni a ma-
gyar irodalom fősodrába. Határ Győző és mások nevét említhetnénk.

VGy: A vajdaságiak se.
ÁZ: Nagyjából így van, ahogy mondod, talán pár szerzőt, Tolnai Ottót vagy Végel Lászlót ki-

véve. De az, hogy valakit akkoriban itthon tömegek olvastak vagy sem, nagy különbség. Az állam-
szocializmus idején százezres példányszámokban jelenhettek meg egyes szerzők, az emberek olcsón 
jutottak könyvekhez, igaz, hogy politikailag ellenőrzött kultúrához. Az is igaz persze, hogy például 
Kolozsvári Grandpierre Emil könyveit százezres példányszámokban olvasták emberek, akinek a ne-
ve mára az idősebb korosztályokat kivéve teljesen kihullott az emlékezetből.

De jó lenne, ha arról a szellemi és társadalmi kontextusról beszélnél még, ami körülvett a gim-
názium elvégzése után. (Elmondtad már máshol, hogy az akkori középfokú oktatásban két képző-
művészeti célú intézmény létezett, a budapesti „Kis-Képző” és Pécsen a Művészeti Gimnázium. Ez 
is egy újabb lábjegyzet Pécs akkori sajátos helyzetéhez.) Azt olvassuk az életrajzodban, hogy akko-
riban megfordultál Lengyelországban restaurátorképző tanfolyamon. Sokat jártál oda a későbbiek-
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ben is, holnap is oda készülsz. Milyen volt az ország az akkori Magyarországhoz képest? Milyen 
tapasztalatokat szereztél ott?

Ps: rögtön válaszolok erre a kérdésedre, de említetted a két gimnáziumot, a pestit és 
a pécsit, és nekem fixa ideám, az, hogy Pécsett megszülethetett a Művészeti gimnázium, 
főként bizse Jánosnénak és Lantos ferencnek köszönhető. ezt mindenki elfelejti. Ők ket-
ten indították el a széchenyi gimnázium alagsorában a Művészeti gimnáziumot. 
személyekhez kötődik minden. hasonlóképpen eck imréhez, aki egyedül hozta létre a 
Pécsi balett társulatát, de ugyanez a helyzet kós Lajos és a bóbita bábszínház esetében.

Visszatérve Lengyelországra: úgy kezdődött, hogy ’66-ban leszereltem a katonaságtól, 
és elmentem a tanárképző főiskolára. akkor voltam elsőéves főiskolás, amikor nemzet-
közi bábfesztivált rendeztek itt a kamaraszínházban. rászoktattak minket arra a középis-
kolában, hogy minden kulturális eseményre el kell járni. nem volt olyan sok esemény, 
mint most, de – legyen az hangverseny, színház vagy bármi – jelen kellett lenni. előttem 
ült egy nagyon szép lány, és akkor, nem tudom, hogyan – én a középiskolában oroszt és 
németet tanultam, szó nem volt akkor angoltanulásról –, szóba elegyedtünk. Még azon a 
télen kiutaztam hozzá Lengyelországba, a bielsko-biała-i „banja Luka” színháznál dolgo-
zott bábszínészként. Édesapám a MáV igazgatóságon dolgozott, és emiatt járt nekem 
évente egyszer egy külföldi országba szabadjegy. kiutaztam kassán át Český těšínbe – ez 
és Polski cieszyn két határváros, egy patak választja el őket –, leszálltam a csehszlovák 
vonatról az ő felükön, átmentem a hídon a másik oldalra, ott igazoltattak, és kérdezték, 
hova megyek. Mondtam, hogy ide megyek bielskóba, nincs az olyan messze, harminc-
akárhány kilométer. tudni kell, hogy hó volt, és iszonyú hideg. Jól van, felelték, próbáljam 
meg, hátha felvesz egy autó. elindultam gyalog, mint egy hős… eljutottam egy darabig, 
úgy három-négy kilométert mehettem a pokoli hidegben, éjjel fél 11-11 körül járt az idő, 
amikor szembejött velem egy autó. Megállítottak, rá volt írva, hogy milícia, rendőrség. 
hová?, hová?, kérdezték. csak ide mennék bielsko-białába. az kicsit messze van innen 
gyalog, de ők szívesen visszavisznek oda, ahonnan elindultam, és akkor reggel üljek fel a 
buszra, és menjek el a városba. Visszavittek a rendőrőrsre, beraktak a fogdába, ott volt egy 
rendőrnő, aki hozott nekem ételt, takarót, mindent, aztán elaludtam, mert nagyon kivol-
tam a hidegtől… a rendőrnő fölrázott reggel hat órakor, hogy kivinne engem az autó-
buszra. reggelit adott, odavitt a buszsofőrhöz, és mondta, hogy ez a fiatalember itt egy 
magyar, neki nem kell jegyet váltania, vigye el bielsko-białába. reggel fél nyolcra ért oda 
a busz, és akkor bekopogtam ennek a kedves, szép lánynak az ablakán. Mint aki rémet 
látott. de eltöltöttem náluk úgy három-négy napot, és ha már ott vagyok, gondoltam, el-
megyek Varsóba. krakkó sokkal közelebb volt, de valahogy ez nem esett le. Varsóba sze-
rettem volna menni, hogy miért, azt nem tudom. Éjszakai vonattal mentem, ami olyan 
volt, ahogy a nagykönyvben meg van írva: millió ember, bagó, nem lehetett mozogni, ál-
landóan a cuccodra kellett vigyázni, egyszóval éjszakai életet éltek ott az emberek. hajnali 
öt órakor értem föl, megadtak egy címet, ahol engem majd fogadnak, bár akkoriban kicsit 
bonyolultabb volt a kapcsolatteremtés, mint most… Mondták, hogy nyugodtan szálljak 
be egy taxiba. a taxi – ahelyett, hogy körülbelül 200 méterre elszállított volna, tudom, 
mert azóta már rengetegszer voltam Varsóban –, tett velem egy hatalmas kört, legombolt 
rólam egy csomó pénzt. a megadott helyen pedig azt mondták, szívesen látnának, de 
sajnos nincsen helyük, úgyhogy menjek valahova máshova. bementem a kopernikusz-
szobor melletti dom turystycznybe (most is megvan), ahol nagyon olcsón lehetett lakni 
és jó koszt volt. ott álltam Varsóban télen, és akkor már tudtam, hogy Lengyelországban 
valami más történik.

egyébként létezett egy Lengyelország nevű folyóirat, ami több nyelven jelent meg, na-
gyon jó mellékletei voltak, továbbá a Projekt című újság (a mai napig megvannak), ami 
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kiváló lengyel újság volt, aktuális ügyekről szólt, nemzetközi kitekintésű dolgokról. tehát 
nem volt nekem idegen az egész. de az más volt, hogy kimentem Varsóba, és ehhez a 
dom turystycznyhez közel a zachęntában, ami az ottani Műcsarnoknak felel meg, meg-
néztem egy zbigniew dłubak műveit, most már tudom, hogy kiváló művész nagyszerű 
kiállítását az összes termekben. olyat, amit itthon még nem láttam addig sohasem. a mű-
vek nagy méretűek voltak, a technikák össze voltak keverve, minden szabadon volt kezel-
ve, én meg csak néztem, hogyan is van ez. annak a révén, hogy beleszerettem ebbe a 
kislányba, elkezdtem lengyelül tanulni. sokat utaztam hozzá, volt úgy, hogy négyszer-
ötször is egy évben, ő is jött Magyarországra, de aztán elhalt a kapcsolat, ami körülbelül 
két évig tartott.

egyszerűen szólva odaszoktam, és rengeteg mindent tanultam ott. Például a foksal 
galériáról tudtam, hogy elsőrangú, nyugati művészeti lapokban is jegyezték. ez az 
Építőművész szövetség galériája volt, és jó kiállításokat rendeztek benne, például az első 
magyar underground kiállításnak is az adott teret. közel volt ehhez a szálláshoz, csak át-
mentem, és éreztem, hogy ez valami más. az is lenyűgözött, hogy volt egy füzetecske, a 
bulletin nevet viselte, a lengyel képzőművész szövetség adta ki. ez minden galériában, 
múzeumban ott volt, havonta új információkkal. Megtaláltad benne az összes lengyelor-
szági és külföldi lehetőséget, ahol ki lehetett állítani. ezt valakik minden hónapban, egy 
nem kis lélekszámú országban összeszedték, és az egész országban terítették. Például 
benne volt, hogy kölnben lesz egy kiállítás, ide és ide lehet küldeni az anyagot. nálunk ez 
elképzelhetetlen volt.

VGy: Valamit szeretnék közben kérdezni. A ’60-as évek második feléről beszélünk, konkrétan 
’66-ról. Ebben az évben volt az első külföldi szereplése egy másik pécsi származású művésznek, 
Gyarmathy Tihamérnak, hosszú belső emigráció és szilencium után. Kiengedték Opoléba, később 
Obornikiba. Van itt valami összefüggés szerinted? Kismányoky Karcsira is gondolok. 

Ps: oborniki ’79-ben volt. gyarmathy tihamér először egy szobrász szimpóziumra 
ment ki Lengyelországba, elblągba, és ebből lett neki kiállítása. a mi oborniki tartózkodá-
sunk a múzeum révén jött létre. Ők fölvették a kapcsolatot a lengyel képzőművész 
szövetséggel, valaki idejött, elvittük a műterembe, és ezért cserébe így kerültünk mi 
obornikibe, ami nyári-szeptemberi művésztelep volt. itt Pécsen igen élénk művészcsere 
volt egy időben – jobb-rosszabb művészekkel, de élénk csere volt. nagyon sajnálom, hogy 
ez mostanra teljesen megszűnt.

ÁZ: Azok az intézmények is eltűntek, az alkotótelepek fölszívódtak, amelyek egy ilyen nemzet-
közi kulturális cserét lehetővé tennének. De mi volt még, ami inspirációként működött számodra? 
Mit lehetett még látni a világból?

Ps: kénytelen vagyok a középiskolára visszatérni, amikor az első Modern Magyar 
képtárat a szabadság utca 2-ben velünk rendeztették be. Vittük a műtárgyakat a képtárba 
a raktárból. romváry ferenc szólt bizsénének, hogy adjon néhány gyereket, ennek révén 
kerültünk be mindannyian a múzeumba ’62-ben. képző- és iparművészeti osztály volt 
akkor a neve, de a régészeten is fiatal muzeológusok dolgoztak, például bándi gábor. az 
ő felesége szigetváron volt kozmetikus, ahol laktunk. egyszer találkoztak édesanyámmal, 
aki elmondta, hogy van neki egy fia, aki művészeti gimnáziumba jár Pécsre. „Jó, hát akkor 
jöjjön el.” Jól emlékszem, hogy lent laktak a bajcsy-zsilinszky úton, ahol most a 
Vásárcsarnok épül. Volt egy kis lakásuk, dugig tele könyvvel. akkoriban nagyon sokat 
olvastam, és gábor levizsgáztatott. rámutatott egy könyvre, „olvastad ezt?”, „igen, olvas-
tam”, „és mi volt benne?”. Így kerültünk aztán jó barátságba. annyira, hogy minden nyá-
ron én voltam az ásatási rajzolója nagyárpádon meg kajászószentpéteren. ez volt az 
egyik, a régészeti vonal, és a sarló-kalapácsos kis szíjvéget itt találtam egy régészeti 
könyvtárban. sokszor fölmentünk a káptalan utcába, ahova számos folyóirat járt: a Studio 
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International, az Art Forum, az Art in America, a Das Kunstwerk, a román Arta, a szovjet 
Iszkusztvo. Mindenféle külföldi újságok jártak a múzeumba. 

VGy: Most semmi sem jár.
Ps: az első alkalommal, amikor betettük a gimnáziumba a lábunkat, bizséné kézen 

fogott bennünket, elvitt a Megyei könyvtárba, bevitt az olvasóterembe, ahol egy csomó jó 
művészeti könyv volt akkor még. azt mondta, amikor szabadidőtök van, mindenki bejö-
het, sőt, meg fogom követelni, mindenkit ki fogok kérdezni, hogy mit olvasott. szinte rá-
kényszerített bennünket arra, hogy ilyesmikkel foglalkozzunk. bizséné például olyan 
volt, hogy az első iskolabálon, ami a mostani csontváry Múzeumban volt, lenn állt a 
lépcső aljában, és aki nem volt rendesen fölöltözve, azt hazazavarta. de közben marhára 
szeretett bennünket. sokat adtak és nagyon sokat is követeltek. 

VGy: Van tehát az inspiráló múzeumi környezet, folyóirat és könyv mint tájékozódási lehetőség, 
de ettől még nem tudsz fölzárkózni az eleven szabad művészeti folyamatokhoz. Miközben az a toposz 
a magyar neoavantgárdról, hogy amikor csak lehetett, lázas igyekezettel próbált meg mindent kipró-
bálni, bepótolni. 1973-ban Kismányoky Karcsival elindultatok Nyugat-Európába, Kölnbe Perneczky 
Gézához, Párizsba Major Kamillhoz. Hogy jutottatok el odáig, hogy „na, ezt most meg kell nézni”?

ÁZ: Mert nyilván nagyon más folyóiratokból ismerni valamit, mint a művek előtt állni.
Ps: Éppen a folyóiratokból tudtuk meg, hogy személyesen kell mindezt látni. halász 

karcsi ’72-ben volt kint közülünk először. de az is érdekes, hogy bár együtt dolgoztunk a 
Pécsi Műhelyben, egy szóval sem mondta, hogy külföldre készül. ebbe az is belejátszha-
tott, hogy ő az uránbányában dolgozott.

VGy: És az szigorúan ellenőrzött vonat volt.
Ps: csak akkor tudtuk meg, amikor hazajött. karcsit ezen a ’72-es kiránduláson kicse-

rélték. egyszerűen annyi inspirációt kapott, nemcsak a művek, hanem a légkör által. 
aztán mesélt nekünk egy csomó dolgot, és elhatároztuk kismányokyval, hogy mi is elme-
gyünk. Levelezésben voltunk Perneczky gézával, Major kamill pedig nem sokkal azt 
megelőzően ment el, úgyhogy így jártuk ezt végig. kismányoky karcsinak van egy mun-
kája, a Kenyértörés, amikor egy bagettet eltör. az volt a napi fejadagunk: egy bagettet fél-
betörtünk, tehát egy fél bagett meg egy-egy banán. nem is hetvendolláros, hanem ötven-
dolláros kirándulás volt. És nekünk nem volt sokkal több pénzünk. egyszerűen annyi 
volt, hogy a vasúti jegyünk kijött belőle. onnan született ez a munka, én fotóztam annak 
idején. akkor zajlott például a fiatalok biennáléja Párizsban. igaz, a nagy élmény a kölni 
Wallraf-richartz Múzeum volt Perneczkyvel, aki mindent tudott ezekről a művekről. 
azért is ismertük, mert előtte Pécsen a doktor sándor Művelődési házban volt több mű-
vészettörténeti előadás-sorozata.

VGy: Én is hallottam őt előadni, briliáns figura volt, nekem is nagy impulzust jelentett.
Ps: Lehengerlő, tele információval. azért vette meg mindenki a Tanulmányút a Páva-

kertbe című könyvét, mert abban az első élményeit írta meg. elvitt minket a kölni múzeum-
ba, ahol minden fontos alkotótól három-négy méteres munkákat láttam. És az amerikai 
pop első kiváló szériája is ott volt a Ludwig-gyűjteményből. Mi néztük, géza ráadásul el is 
mondott róluk minden fontosat. aztán elmentünk a fiatalok biennáléjára Párizsba, ami 
megint más volt. Mert a kölni múzeumi anyagon látszott, hogy azért az már klasszikussá 
vált. nem sok, de tíz év eltelt a kölnben látható anyag megszületése és múzeumba kerülé-
se között, de amazok Párizsban még egészen frissek voltak. a későbbi nagy francia sztárok 
ott állítottak ki fiatal művészekként. a Musée d’art Moderne de la Ville-ben volt látható, 
rendkívül jó kiállítás volt. Meg egyáltalán Párizs. bálint endrével ott találkoztunk Majornál, 
és egy húszliteres mosófazékban (legalábbis úgy nézett ki) főztük a fekete kagylót.

VGy: Mikor volt ez?
Ps: ’73-ban.
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VGy: Akkor Bálint már hazajött, de még visszament. 
Ps: hazajött, és volt egy kiállítása itt Pécsen, a Modern Magyar képtárban. odaadta 

egy grafikájának a linódúcát, az lett a kiállítás plakátja, mi nyomtattuk le a Műhelyben.
VGy: Többet csináltatok?
Ps: sajnos egy darabot sem raktam el.
ÁZ: Ezek az utazások tehát afféle szabadság-gyakorlatok voltak, a személyes tapasztalatok 

erőteljes inspirációkat adtak számotokra. Az, hogy láttatok élőben is szabad művészetet, nyilván 
befolyásolta a további gondolkodásotokat a Pécsi Műhelyben. De térjünk vissza még a műtárgy 
versus dokumentáció kérdésére. Nietzsche mondja azt, hogy „filozófia lett, ami filológia volt”. 
Ezzel arra utal, hogy ő klasszika-filológusként működött a bázeli egyetemen, és az ifjúkori görög 
tárgyú írásaiban a klasszika-filológiai gyökerekből alakul az ő filozófiája. Azt mondod, hogy bizo-
nyos dolgokat dokumentációként, tehát nem műtárgyként hoztatok létre, mégis műtárgyakká 
váltak idővel.

VGy: Szerintem ezek műtárgynak készültek, mert mi más maradna meg ezekből az akcióművé-
szeti eseményekből, mint a fotó, a fotóról készült szitanyomat, de muzeológiai szempontból nem 
minősültek annak. Nem akarok belemenni abba, hogyan változik a kánon, mert messze vezetne, de 
hogy az idő befolyásolja az értékrendet, az közhely az egész kultúrtörténetben. 

ÁZ: Nádor Katalint említetted, aki fotón dokumentálta számos akciótokat, de aztán bonyoló-
dott a dolog, mert ezzel a dokumentálással mintha mégis mű születne. Nagy András erre vonatko-
zó kutatására gondolok Nádor Katalinnal kapcsolatban…

VGy: Társalkotó volt tulajdonképpen, de aztán közreműködőként maradt meg a köztudatban, 
mert Kata, akit Sanyi és én is nagyon szerettünk, végtelenül szerény volt és visszahúzódó.

Ps: az első időszakban, amikor elkezdtünk fotóval dolgozni, ugyanolyan eszköznek 
tekintettük, mint a ceruzát vagy az ecsetet.

VGy: Ezt nem emésztette meg Lantos.
Ps: igen, de most már látom, hogy ő is készített ilyen munkákat, csak ezt akkor nem 

propagálta. ez volt a törésvonal. kifejezetten dokumentatív jelleggel készültek a munkák, 
az úttörő ebben kismányoky és szijártó volt, ezt nem lehet tőlük elvitatni. ehhez aztán 
mindannyian hozzákapcsolódtunk, és mindez ficzek ferinek az alkotásaiban teljesedett 
ki. a fotók, a fotómanipuláció nála már tényleg műtárgyként szerepeltek.

nálam a fotó inkább dokumentációs szerepet játszott. szinte az összes művem fotóala-
pú, ebből lett később műtárgy. Vagy mondhatjuk halász karcsi tévébe bújós akcióját is, 
ezek mind ilyen dolgok voltak. aztán később, mivel a szemlélet megváltozott, és a fotót is 
kezdték műtárgyként kezelni, felértékelődtek ezek a munkák. emlékszem, hogy a krakkói 
grafikai biennálé, ami nagyon nyitott volt, sokáig nem engedett be fotó révén készült 
munkát. talán a ’78-as biennálé lehetett az első, amikor gerd Winner nagydíjat kapott a 
nagy fotóalapú szitanyomataira, az volt az áttörés. Múltkor a kezembe került egy miskol-
ci biennálé katalógusa, ahol szintén leírták, hogy már lehet fotóalapú munkát is kiállítani. 
az volt az első alkalom, nem emlékszem pontosan az évre. tehát elfogadták műtárgyként. 
dokumentációként indult, és műtárggyá avanzsált.

ÁZ: Tehát a fotó emancipációja is ott húzódik a történet mögött. 
VGy: Igen, egy médiumtörténeti változás. Adott volt a keleti tájékozódás a lengyel optikán ke-

resztül, volt közvetlen nyugat-európai autopszia. Mennyire tudatosult benned az, hogy ezzel a 
kelet-közép-európai rokonsággal kezdeni kellene valamit. Azért is kérdezem, mert felötlik, hogy 
’36–37 körül Vajda Lajos ilyet vizionál. Tudjuk, hogy Belgrádban járt iskolába, tudott szerbül, az-
tán ’46-ban, a Damjanich utcában, Gyarmathy Tihamér lakásán aláírják a Duna-völgyi avantgár-
dok alapító okiratát. Nem lett belőle semmi, de azért aláírták néhányan Kállai Ernőtől Tamkó Sirató 
Károlyig és Gyarmathyig, Lossonczyig.

És ott van Olmütz, ami nagyon erős pécsi kapcsolat. Eddig a lengyeleket firtattuk, de neked 
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személyesen is nagyon jó kapcsolatod van az olmützi múzeummal Csehországban, ahol most egy 
közép-európai kortárs művészeti központ épül. Ez a kapcsolatépítés a missziód volt?

Ps: ezeknek a kapcsolatoknak a kialakításában két dolog játszott szerepet. az egyik, 
ez talán a fontosabb, hogy Maurer dórának volt egy ideája, hogy az ezekben az országok-
ban dolgozó, másképp alkotó művészeket összefogja. többször voltam dórával például 
Pozsonyban vagy Lengyelországban, ahol végigjártunk művészeket, lefotóztuk a művei-
ket, és dóra készített ezekből egy kis kiadványt, diakiadványt.

VGy: Tehát ő volt a fődokumentátor. 
Ps: dóra volt a fődokumentátor. ez volt az egyik. a másik, hogy akkoriban, például 

zágrábban Żelimir košcević vezette az egyetemi galériát, jött egy meghívás kiállításra, 
ahol a4-es lapokon kellett kiküldeni a munkákat. Vagy eszéken ott volt a Magyar Képes 
Újság, ahol csernik attila vagy baráth feri és még jó néhányan dolgoztak, és egészen más 
szemléletű munkáik voltak. a cseheknél a mai napig sok képzőművészt ismerek. amikor 
a Pécsi galériába kerültem ’77-ben, akkor kifejezetten programom volt, hogy olyan kiállí-
tásokat találjak ki, ahova meg lehet hívni keleti és nyugati művészeket. Legyenek temati-
kus kiállítások – némelyik egészen kiválóan sikerült. Ma az akkori, nagyon rossz nyom-
datechnikával elkészült katalógusokban bélyeg nagyságú reprodukciókat látunk, de 
érdemes számba venni, milyen nevek fordultak meg itt, akik mostanra eléggé magasan 
vannak a művészeti polcon… Például Mario Merz vagy christo, aki akkor már amerikában 
élt, de ebbe a kis városba elküldte két nyomatát.

ÁZ: Gyuri is pedzegette már a Duna-völgyi avantgárdokat, és itt is szóba jött a zágrábi, újvidéki 
kapcsolat. Ezektől talán nem független a nagy avantgárd magángyűjteménybe, a Sudac-gyűjteménybe 
való bekerülésetek. A jugoszláv képzőművészet közvetlenül nyugat-európai, párizsi és egyéb mintá-
kat követett, az már nem is a renegát lengyel státusz volt a keleti blokkon belül. Tolnai Ottó, akit 
emlegettünk ma már, az egyik nagy szakértője a jugoszláv képzőművészetnek, s igazi költőhöz méltó 
feladatot végzett akkortájt: képzőművészeti kritikusként dolgozott az újvidéki rádióban.

Ps: ez az írásaiban is erősen érződik.
ÁZ: A jugoszláv kapcsolatok apropóján felmerül a kérdés, volt-e érdemi viszony a hetvenes 

évektől testvérváros Eszékkel.
Ps: Jó, hogy mondtad eszéket is, itt sokkal élénkebb lehetett volna a kapcsolat, hiszen 

néhány jó képzőművész dolgozott eszéken is. de valamit elfelejtettem megemlíteni: élt 
egy fontos ember ausztriában, Wilfried skreiner grazban, aki megcsinálta a nemzetközi 
festő heteket 1970-től kezdve, ahova Észak-olaszországból, dél-ausztriából, 
Magyarországról és szlovéniából hívta a művészeket művésztelepen dolgozni. nem is én 
voltam az első magyar, de gellér brúnóval együtt voltunk kint ’75-ben a grazi festőtele-
pen. És ha valaki igazán ebben a konstrukcióban gondolkodott, akkor az a skreiner volt. 
Meg kell nézi azt a gyűjteményt, amit összeállított. 

VGy: Nagyon fontos, amit mondasz, mert eddig csupa kétoldalú kapcsolatról beszéltünk. 
Kellett valaki, aki nincs benne, ugyanakkor van rálátása, és akkor rögtön multilaterálissá válik a 
kapcsolatrendszer. Ez volt a régió kutatásának, művészettörténeti feldolgozásának a végzete, hogy 
a művészeket még csak-csak, de a művészettörténészeket soha nem lehetett összehozni. 

ÁZ: És a szimpóziumok? Arra Pécsnek, Baranyának volt intézményrendszere: a villányi és a 
siklósi alkotótelepek.

Ps: nem, mindez kizárólag személyes kapcsolatokra épült. Mi úgy kerültünk oda, 
hogy előttünk, emlékeim szerint ott járt bak imre, fajó János, talán attalai gábor, néhá-
nyan Pestről, és hegyi Lóránd, aki sokat járt skreinerhez. nagyon jó kapcsolatba került 
vele, és ő javasolta, hogy Pécsről is kellene hívni művészeket. ez nem hivatalos államközi 
ügylet volt, hanem személyes kapcsolatra épülő. Utólag csodálkozom, hogy egyáltalán 
kiengedtek bennünket ’75-ben. később, ’86-ban kiállítottam ugyanitt grazban, a neue 
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galerie-ben. de előtte, ’82-ben mi csináltunk Pécsen egy kiállítást skreiner professzorral. 
Ő hozott ide fiatal osztrák festőket, az új festészet képviselőit, akik akkor európai hírű 
sztárok voltak. itt állítottak ki a Pécsi galériában. szuper kiállítás volt, és az összes kiállító 
művész eljött. ezek teljesen elmaradtak, ilyen ma már nincsen. nem is magam miatt bá-
nom, hanem amiatt, hogy sok fiatal, tehetséges művész él itt Pécsen, aki nem tud megmu-
tatkozni sehol sem. 

ÁZ: Vagy fordítva: például Petr Štembera is megfordult a városban, ahol előadta csaknem szó 
szerint halálos akcióját, ahogy azt Aknai Tamás Jelenkorban közölt írásában olvastam.

Ps: az tiszta életveszély volt.
ÁZ: Érdekes, hogy efféle, az akkori kultúrpolitika által nagyon nem elfogadott művészet is 

megjelenhetett a városban. Hiszen egy ekkora méretű, nemzetközi mértékkel kicsi városban akkori-
ban történtek ilyenek, ami nem magától értetődő. De egy másik sajátossága is volt a város képző-
művészeti életének, ez is személyes vonatkozású, bár szinte intézménnyé vált egy személyben: 
Martyn Ferenc. Egy interjúban azt mondtad, a vele való beszélgetések fölértek egy egyetemmel. 
Amikor a hatvanas-hetvenes évekbeli kulturális, szellemi lehetőségeket, nemzetközi kapcsolatokat 
próbáljuk összesíteni, akkor ebben az ő szerepe megkerülhetetlen. Milyen képet őrzöl róla?

Ps: az első az volt, amikor még a toldi utcában lakott, és bizséné elküldött bennünket 
talán schubert Péterrel, hogy hozzunk el tőle egy képet. furcsa volt, mert az állványon 
egy nonfiguratív kép állt, úgy 50x60-as, szokásos méretű prüntyögés, és a feri bácsi olyan 
csöndes volt. Épp ebédeltek, és jól emlékszem, ketten ettek egy pár virslit, meg egy-egy 
szem krumplit. bennem ez annyira megmaradt, mert mi tudtuk, kicsoda ő. szöget ütött a 
fejembe, hogy is van ez. de például amikor a Mallarmé-illusztrációkat csinálta, akkor 
rendkívül jó papírokra dolgozott. honnan szedte azokat akkoriban? 

ÁZ: Az ebéd-jelenetet mire vezeted vissza, a puritánságára vagy a szegénységére?
Ps: inkább a szegénységre. Pedig talán a Munkácsy-díjat is valamikor akkoriban kap-

ta… ez volt az első találkozás, de igazán akkor kerültem vele kapcsolatba, amikor beköl-
tözött a káptalan utca 6-ba. akkor szinte mindennap át kellett menni hozzá valamit csi-
nálni, mesélt mindenféléről. akkor már idősebb is volt. sokat mesélt Párizsról meg a 
franciaországi életéről.

ÁZ: Ez mikor tájt volt?
Ps: ’73–74 táján költözhetett oda. elmesélte, hogy ő is ott nyomott valami litográfiát 

egy grafikai műhelyben, ahol Picasso, aki bejött egy reggel, hogy aláírja a litográfiát, és a 
szeme láttára összetépte az összeset, mert olyan rosszak voltak. Martyn azt mondta: „csak 
egyet hoztam volna el magammal!”. Ő mondta azt is nekem, hogy a saját művészete a 
franciaországi negyvenes évek művészete. ez így is van egyébként. Martynnak egyedül-
álló szerepe volt abban is, hogy a nonfigurativizmus valahogy teret kapott Pécsett. nem 
tudom, hogyan csinálta, de például aczél györggyel is jóban volt. 

VGy: Rengeteg fotó is van erről. Nádor Kata fotózta, ahogy Takács Gyula megyei tanácselnök-
helyettes Aczélt látogatóba vitte Martynhoz. Ez Takács Gyula kultúrdiplomáciája volt, összehozni a 
két fontos embert. De van egy kérdésem, amivel az ikonográfiai vonulathoz térnénk vissza. Megjelenik 
nálad egy többértelmű szimbólum, a disznó, amihez nyelvi lelemények is fűződnek. Jól emlékszem 
arra a kiállításodra a Múzeum Galériában, ahol nagyon tudatos jelképi színhasználattal éltél.

Ps: akkor kerültünk be az európia Unióba. a piros-fehér-zöld disznók megették a kék 
kukoricát, és kékké változtak. 

VGy: A csorda ment tovább, de aki a kék kukoricán túl volt, az már rendes uniós kék disznó lett.
ÁZ: Elvesztette nemzeti jellegét…
Ps: ez egy kis fricska volt. Varsóban a zachęntában volt egy kiállítás, ott volt látható 

ez az installációm. Pécsre utána került.
VGy: A kék kukoricát zsákban hoztad ide, már meg volt molyosodva, és a teremőröknek állan-
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dóan molyirtó spray-vel kellett körbejárni, mert felhőben jártak a molyok. Valójában engem ez a 
színhasználat miatt érdekel. Voltak itt piros, fehér, zöld, kék disznók, de ezek szimbolikus színek, 
illetve plakátszínek. Miközben te teljesen aktív és sikeres plakáttervező is vagy. Ezek jelentéssel bíró 
színek az egyik oldalon, a másikon pedig a fotográfia monokrómiája áll. Készítettél valaha olyan 
képet, ahol a festői színkezelés valőrös-reflexes megoldásait használod?

Ps: nem. az én munkáim szorosan a dokumentáláshoz kapcsolódtak. 
VGy: Egész másként nyúlsz a színhez, mint nálunk a Művészeti Karon egy hallgató. Miközben 

te tanítottál festőket és grafikusokat.
Ps: elég sokáig. 
ÁZ: Te milyen tanár voltál, olyan, aki belenyúl, beleavatkozik a tanítvány munkájába, vagy aki 

hagyja dolgozni, és utána elmondja a véleményét.
Ps: nekem az volt a tanári álláspontom, hogy felkészült emberek kerülnek egy felső-

oktatási intézménybe (ez persze tényszerűen nem mindig igaz). Megpróbáltam behelyez-
kedni a hallgatók gondolkodásmódjába, és próbáltam alkalmazkodni. ezt bizonyítja, 
hogy miközben engem a tanítás nagyon inspirált, egy-egy tanítási nap után teljesen ki 
voltam zsigerelve. Mindig ahhoz kellett kapcsolódni, amit a hallgató készít, és ahhoz, 
amit az előző alkalommal mondtam neki arról a munkáról. amikor harminc diákról van 
szó, az elég megterhelő.

ÁZ: Olyan, mint egy szimultán sakkparti, csak nem egymás ellen zajlik a játék.
Ps: ezért például sok mindent kötelezővé tettem, amit szintén a középiskolából hoz-

tam. Mindenkinek kötelező volt elmenni megnézni mindent Pécsett, továbbá mindig írat-
tam velük szövegeket. egy-két oldalt. ne azt, hogy jó vagy rossz, hanem a miérteket írják 
meg. sok mindent kitaláltam, hogy minél többet lássanak. Én kezdeményeztem, hogy a 
Velencei biennáléra eljussanak a hallgatóink, forszíroztam, hogy szerezzünk rá pénzt és 
menjünk. Mára ez rutinszerűvé vált. aztán csináltuk a krakkói kiállítást is. ezen kívül 
vittem őket a krakkói grafikai biennáléra. És miután elmentünk oda busszal egy három-
napos kirándulásra, kinyílott a hallgatók szeme. 

ÁZ: Mindez az értelmiségi feladatokról szól, a tájékozódás kötelességéről, az írásban történő 
differenciált megnyilatkozás készségéről. Tehát hogy művészként értelmiségi is legyen valaki. 
Merthogy ez nem jár mindig kéz a kézben.

De az irodalomról is szeretnélek kérdezni, merthogy magyar szakos képzéssel is rendelkezel. Az 
én rólad élő képemben az is benne van, hogy olvasod a Jelenkort, és az egyik olyan művész vagy itt 
a városban, akitől mindig kaptam visszajelzéseket, hogy mi a véleményed, legyen az irodalom vagy 
éppen a művészeti rovat közleménye. Honnan van benned ez az indíttatás?

Ps: a kezdetektől megvolt, középiskolás koromtól. nagyon jó magyartanárunk volt a 
gimnáziumban, Weidinger Vilmos, akiről doboviczki attila nemrég kiderített ezt-azt.

ÁZ: Hogy III/3-as volt.
Ps: nagyon meglepődtünk, mert a legjobb tanár volt, aki tanított bennünket. a törté-

nelemtanárunk is kiváló volt, szerintem jó tanáraink voltak. de ez nem von le az érdeme-
iből. akkoriban sokkal kevesebb folyóirat jelent meg, mint most, Új Írás, Nagyvilág, ez volt 
az alap, ami nélkül nem is állt szóba az emberrel. ehhez képest most sokkal kevesebbet 
olvasok, és sokkal kevésbé kísérem figyelemmel a magyar irodalmat. akkor könnyű hely-
zetben voltam, amikor a feleségem könyvtárban dolgozott, mert a könyvtár vezetője min-
den újonnan megjelent könyvet, különösen a magyarokat, megvásárolta a könyvtárnak. a 
nevelési központban. sokat megvettem, de nem kellett mindegyiket, mert egyszerűen 
hazahozta. amikor elment nyugdíjba, ezt a vonalat elveszítettem, és közben úgy sűrűsöd-
tek össze a saját dolgaim, hogy nem tudok eleget foglalkozni az irodalommal, annyit, 
amennyit szeretnék, mert úgy érzem, hogy szorít az idő… nem tudom, miért érzem ezt, 
nem kellene, hogy így érezzem…
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ÁZ: Sokat dolgozol most is. Mégis mondj néhány szerzőt, kik a kedvenceid? Kiket olvasol, vagy 
olvastál szívesen?

Ps: Mindenekelőtt akik innen indultak. Parti nagy Lajost nagyon szeretem. aztán 
csordás gábor egyik kötetének a borítóját is én csináltam. de szeretem tóth krisztinát 
például, aztán grecsó krisztiánt is. de mindegyiket másért. ezek különböző poétikák, 
produkciók, de mindegyikben megtalálom azt, ami engem érdekel. Most egy kicsit a fia-
talabbakkal elvesztettem a fonalat, mert a felsoroltak lassan az én korosztályom lesznek… 
de tudom a neveket, ám akad, akitől nem olvastam semmit, sajnos. de jön a nyár, és lesz 
rá alkalom.

VGy: Sok mindenről nem beszéltünk még, Balatonboglárról, a fehérvári múzeummal való kap-
csolatodról. Voltam ott egy kiállításon, idézőjelben, ez volt a címe, te csináltad a plakátot, 
Kovalovszky Márta és Kovács Péter rendezték a nyolcvanas évek második felében. 

Ps: ’86 körül. 
VGy: Esterházy nyitotta meg, az irodalomról jutott eszembe. Az volt a szövegének a címe, hogy 

Mi, kelet-franciák. Azért hozom elő, mert az a kiállítás tulajdonképpen kicsit másféle pozíciót 
akart megjeleníteni, mint a Hegyi Lóránd-féle, teljesen egyértelműen összeszervezett, „frissen fest-
ve”, új szenzibilitás, radikális eklektika vonal. És az idézőjelben cím valahogy az iróniára utalt, a 
duplafenekűségre. Hogyan tudtál te mindkettőben benne lenni? József Attilát idézve: tud-e a macs-
ka egyszerre „kint s bent egeret” fogni? 

Ps: az Idézőjelben kiállítást talán az ipartervvel szemben találták ki kovalovszky 
Mártáék, nem hegyi Lóránddal konfrontálódva.

VGy: Nem is, hiszen voltak közös szereplők. Csak kicsit groteszkebb karaktere volt, a plakátod 
is teljesen groteszk.

Ps: igen, egy fejből kinövő pálma. nem tudom, belefértem mind a kettőbe. Őket kelle-
ne megkérdezni, miért válogattak bele. a fehérvári múzeummal kapcsolatban: kimondat-
lanul is volt rivalizálás a két múzeum között, de a fehérvári múzeumban dolgozó két 
művészettörténész sokkal tájékozottabb volt az aktuális tendenciákban, mint a pécsiek. 

VGy: Ugyanakkor sokkal rosszabbak voltak az anyagi lehetőségeik. 
Ps: ezért is találtak ki olyan akciókat, amelyekkel műveket szereztek a múzeumnak. 

Más a két gyűjtemény karaktere is. fehérváron talán Pest közelsége miatt is, de másfajta 
viszonyban voltak a művészeti élet szereplőivel. ott kukorelly endre ugyanúgy nyitott 
meg kiállítást, mint ahogy esterházy Péter. itt eszébe sem jutott senkinek, hogy ilyen re-
mek emberek nyissanak meg egy kiállítást.

egyébként először ’63-ban voltam székesfehérváron a múzeumban, ásatási rajzoló 
voltam kajászószentpéteren, fejér megyében, bándi gábor mellett. onnan ismerem 
Mártáékat.

VGy: És aztán Kovalovszky Márta hányszor írt rólad, sőt rendezett Pécsi Műhely-kiállítást is. 
Aztán a te kiállításodat is megrendezte azzal a PFZ fa installációval, ami szintén jelentős állomása 
a pályádnak.

Ps: az ’83-ban volt.
VGy: Írt rólad könyvet is. Jó helyre kell menni rajzolónak…
ÁZ: A beszélgetésünk apropója a hetvenötödik születésnapod. A karanténidőkben is, amikor 

telefonon beszéltünk, kiderült, hogy folyamatosan dolgoztál. Erről beszélj, kérlek. Min dolgozol?
Ps: Lesz egy kiállításom szeptemberben itt a Múzeum galériában. az egész karantén-

tevékenység tavaly tavasszal kezdődött, s akkor kiderült, hogy van egy csomó olyan darab 
vásznam, ami a nagy vásznak levágásából maradtak. elkezdtem 30x40-es meg 50x60-as kis 
képeket készíteni, amiket azelőtt nem. nem jó szó, de első ijedtemben, hogy most akkor mi 
lesz, ezeket mind előkotortam. Meg előkotortam egy olyan sort is, amit elkezdtem és abba-
hagytam, és a régi jegyzeteimet is előbányásztam. rádöbbentem arra, hogy ezek mind ki-
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maradtak abból a körből, amiket meg akartam csinálni. nem bántam, hogy akkor nem csi-
náltam meg, de kimaradtak. ezekből készültek munkák. nagy inspiráció volt számomra 
például a gyuri által rendezett Lakatos artúr-kiállítás, aminek együtt csináltuk a katalógu-
sát. Lakatos artúrtól három-négy motívumot elloptam – vagy nevezzük inkább „motívum-
kisajátításnak”. ezeket továbbgondoltam most a karanténban, majd megmutatom ezeket a 
kis képeket, amik szerintem nagyon izgalmasak lettek.

VGy: Gyorsan csak egyértelműsíteném, hogy Lakatos Artúr plakáttervező is volt, tehát min-
tákról van itt szó, csomagolópapír-mintákról, és hasonlókról. 

Ps: ebből csináltam pár darabot, de most ezeket még tovább gondoltam. Most látom 
megint, hogy reneszánsza van a nagyon expresszív, nagyon lendületes festészetnek, mint-
ha valamilyen kiszabadulás történt volna. ezek a munkáim ilyenek. nem nagyméretűek, 
a legnagyobb is csak 100x70 centiméteres. aztán voltak régen elfektetett gondolataim, 
azokat most előkotortam. a másik vonulat, hogy tavaly szeptemberben volt egy kiállítá-
som az acb galériában, ahol arra kértek, valahogy rekonstruáljam azt a szalmacsillagot, 
amit a Velencei biennálén kiállítottam. Összehegeszttettem, és ez ott hevert a karantén 
alatt a műterem oldalában. ezzel a csillaggal meg más csillagokkal is készítettem néhány 
fotósorozatot, amit a feleségem fotózott, én is rajta vagyok a képeken.

ezekben a Lakatos artúr-motívumokból készített képeknél merült föl bennem, hogy 
ha ezeket áttenném 2,5-3 méteres méretbe, borzasztó erejük lenne.

VGy: De hát ezt meg tudod csinálni!
Ps: Meg tudom csinálni, senki nem bántana. az egész karanténban az volt a jó, hogy 

egy általam korábban nem gyakorolt életformába kerültem bele. Mert ha azt nézem, hogy 
amióta megkaptam a diplomámat, sőt már előtte, tehát ’69-től folyamatosan egészen 
2006-ig, amikor nyugdíjba mentem, folyamatosan közalkalmazottként dolgoztam. az azt 
jelentette, hogy vagy galéria, vagy múzeum, vagy egyetem.

VGy: Egyik legfontosabb attribútuma a mesternek, hogy kánikulában rövid gatyában is akta-
táskával jár, mert mindig dolgozik. És van benne egy nagy lap, ahova a napi teendőit felírja, és ki-
húzogatja.

Ps: nagyon jól értesült vagy. az utóbbi időszakban nem volt más dolgom, mint 
hogy dolgozzak, aztán meg füvet nyírjak, kertészkedjek, megigyam a whiskymet meg a 
boromat, sörömet. (bár colin foster azt mondja a Magyarországon kapható whiskykre, 
hogy mindegyik pocsék.) szóval más életstílusom lett, és amire legjobban rádöbbentem, 
hogy az évszakok változása egészen csodálatos dolog. nem vagyok se kirándulós, se 
mászkálós, inkább dolgozós ember, de általában ebéd után 8-10 kilométert elmentem 
sétálni kint erzsébeten, és rendkívül érdekes volt az egész. soha nem tudtam például, 
hogy a repcét ősszel vetik, olyan, mint a káposztalevél, aztán tavasszal, két hét alatt 
akkorára megnő.

ÁZ: Kérdés, hogy mennyire jó mezőgazdaságilag vagy ökológiailag a növekvő elterjedése, de 
kétségtelen, hogy amennyiben esztétikai szempontból nézzük ezeket a hatalmas sárga táblákat, ak-
kor nagyon impozánsak.

A természetbe való belevetettségedről jut eszembe, hogy a pécsi belvárosban laksz, lakásban 
töltötted az életedet. Mégpedig a Bertók László melletti lakásban. Milyen emlékeid vannak róla? 

Ps: négy lakás van a házban. nagyon jóban voltunk Lacival. ezt mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy amikor megjelent egy új kötete, akkor válogatott dedikációkkal mindig 
fölballagott, fölhozta, leült, pálinkáztunk. bármit kellett együtt csinálnunk, lementem, 
megbeszéltük. nagyon jó viszonyban voltunk. de tulajdonképpen távolságtartó volt. 
nagyon kedves volt mindig, Vicussal, a feleségemmel meg különösen, de azért mindig 
tartotta a távolságot.

ÁZ: A költészetéről mi a benyomásod? 
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Ps: az öregkori költészetét különösen kedvelem, bár persze a korábbi időszakai is 
erősek. akkoriban ismertem meg, amikor még a tanárképző főiskolán volt könyvtáros. 
később a Városi könyvtárba került. sajátos líra az, amit ő művelt, az utóbbi jó pár évben, 
a háromkákban valami egészen különös bölcsesség, élettapasztalat sűrűsödött össze. És 
az állandó, tizenöt-húsz éve tartó betegségtudata is megjelenik, szerintem nem bántóan, 
ebben a morfondírozós, kigondolom-összerakom lírában. És jók a képzettársításai, a sza-
vak egymás mellé helyezése.

ÁZ: Igen, nagyon erősek voltak az öregség-versei, sok öniróniával. A „firkák” végül már csak 
két sorból álltak, ezeket is csokorba szedte. Igen nehéz ebben a rövid terjedelemben érvényeset alkot-
ni, rendkívüli tömörség kell hozzá, ami neki sikerült szerintem.

VGy: Az jut még eszembe, hogy most itt hárman beszélgetünk, és teljesen nyilvánvaló, hogy 
ugyanazt gondoljuk erről a városról, hogy remek helyen élünk. Nem volt-e olyan komoly csábítás, 
hogy innét elmenj?

Ps: soha nem akartam elmenni. 
VGy: A kétlakiság felmerült?
Ps: igen, de mint jól tudod, elég komoly családi háttér áll mögöttem, elég komoly 

családot bírtam elkövetni… Úgyhogy nem akartam soha elmenni. Mindig bíztam abban, 
hogy azok az adottságok, amik ebben a városban, ebben a régióban megvannak, megad-
ják a felemelkedés lehetőségét, és hogy jó lesz itt élni. néha azért persze megingok ebben 
az elképzelésemben.

VGy: Visszatérve a művészet-kanonizációs kérdésre motoszkál bennem egy könyvcím, Németh 
Lajos tanulmánykötetéé, a gesztus vagy alkotás. Azért merem föltenni ezt a kérdést, mert te pe-
dzegetted ezt egy interjúban: van-e érzékelhető különbség a jelentős mű meg a jó mű között. 
Föltétlenül együtt jár-e a jelentőség és a jó minőség? Merthogy ebben az rejlik, hogy utólag jelen-
tőssé válik valami, mert rávetül egy másik kor tekintete.

Ps: Én úgy vagyok ezzel a saját praxisomban – nem a saját műveimmel, hanem máso-
kéval kapcsolatban –, hogy vannak bizonyos művek, amelyek rögtön megérintenek, és 
abból azt gondolom, hogy jelentősek, de vannak, amelyek eltaszítanak, és később, mivel 
nagyon foglalkoztatnak, jelentőssé válnak bennem. egy konkrét példa: ’75-ben grazban, 
amikor a festőtelepen jártunk, egy szlovén művész csinált egy performanszot a neue 
galerie-ben a megnyitón. nem mondom el a részleteket, de olyan performansz volt, hogy 
azt mondtam: menjen a fenébe, ilyen baromsággal ne etessenek. ettől a pillanattól kezdve 
az utolsó momentumig emlékszem arra, amit csinált, és azóta is foglalkoztat, hogy mit 
miért csinált. akkor teljes elutasítás volt bennem, de komoly neve lett az illetőnek.

VGy: Sok történeted van. Mondj el néhányat. Például a videó a megfestett libákkal, és amikor 
emiatt az állatvédők följelentettek benneteket.

Ps: az olasz állatvédők bepereltek, úgyhogy alig mertem elmenni Velencébe, mert attól 
tartottam, hogy letartóztatnak a határon ’88-ban. befestettem egy libát pirosra, egyet meg 
zöldre, de a csőrétől a lábáig, és beengedtem őket a többi fehér liba közé, és ezt videóra 
vettük. a Velencei biennálén videóanyagok mentek a kiállító művészekről, samu gézának 
nagyon jó filmjei voltak. de az olasz állatvédő liga beperelt. Megnyílt a biennálé május 
végén, és júniusban jött egy pecsétes levél Velence Város bíróságától olaszul, hogy beperel-
tek, és legyek szíves, jelenjek meg ekkor és ekkor tárgyalás céljából. Épp akkor mentünk 
vissza Velencébe a családommal, és nagyon be voltam tojva, hogy a határon le fognak tar-
tóztatni. Végül nem lett belőle semmi, el is évült, de a Vhs-kazettát elvették, pedig nem lett 
volna joguk hozzá. 

egy másik történet szófiához kötődik. kimentünk ’88 decemberében, kivittük a 
Velencei biennálé anyagát oda. a kiállítási épület új volt, fehér márványpadlóval, bukta 
imre viszont olyan installációt vitt, amiben trágya volt. 
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VGy: Mezőgazdasági művész.
Ps: télen bevitték a trágyát, bent erősen fűtöttek, 40 fok volt. reggelre az egész épület-

ben penetráns bűz terjengett, sőt, a fehér márványpadlón barna csíkban folyt a trágyalé. 
eszméletlen balhé lett belőle. Végül valami kompromisszumos megoldás született, a meg-
nyitó idejére rendbe rakták az egészet, majd mikor másnap odamentünk, akkor a kiállítás 
már zárva volt.

VGy: Befejezésül fölmerül az a kérdés, hogy Sanyi, aki belülről a saját életművére rálát, teljesen 
azonosul-e azokkal a kiemelésekkel, amiket az idő, az értelmezés végrehajtott, vagy azt mondja, 
„kár, hogy valami, amit én ugyanolyan jónak tartok, mások számára nem bizonyul olyan jelentős-
nek”.

Ps: Én például igen erősnek tartom a kosaras képeimet. hét képet festettem ezekből 
2000-ben, kettő össze van rakva, van is bennük poén, például puncik vannak benne. soha 
senkinek nem kellett. Érdekes módon andris, a gyerekem, aki teljesen másként gondolko-
dik, másképp is fest, ő is azt mondja, hogy ezekben a képekben van valami.

Összességében viszont, azt hiszem, hogy az idősebb kori művek már csak ismétlések. 
egy ponton túl az ember már nem tud, de nem is muszáj neki megújulni.


