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„…FELEJTSE EL, HOGY MIT KELL ELÉRNI AZ ÉLETBEN”

Interjú Sarkantyu Illéssel

– Itt jó lesz, ez egy csendes sarok…
– 26 éve voltam itt utoljára. Te ismerted akkor a helyet? A Kisképzőbe jártam, és 

bejöttünk ide két osztálytársnőmmel; leültünk, kijött egy nő és megkérdezte, mit 
kérünk. Egy islert – feleltük, mire a nő: hárman egy islert? Álljanak fel és menjenek 
el – mondta, és visszament a pulthoz…

A civilizáció kiürült, látszat-értékeket védelmező, metafizikai középpontját vesz-
tett világával szemben a modern művésznek szükségképpen lázadnia kell – vallja 
Hamvas (is). Hiszen a benne munkáló archetípus belülről feszíti; s mivel nem tudja 
azt kibontani az adott viszonyok között, csakis outsiderként teljesítheti ki önmagát 
és művészetét. Végigküzdi az életét. A hamis struktúrákat lerombolja, az örökölt kul-
túrát „szétszedi”, hogy elemeiből őseredeti újat teremtsen (mind a tartalmi, mind  
a poétikai formák tekintetében). Felismeri, hogy nincs más útja, mint hajlíthatatlannak 
maradni, ha a számára leglényegesebb dolgokat nem akarja és nem tudja feladni. 
Ezért a „poéta sacer” körébe tartozik az avantgárd művész is. Ha nem képes a közem-
beri világ hatalmas ellenállásával megküzdeni, nem sikerül az árral szemben önmagát 
kiteljesíteni: öngyilkos lesz, megalkuszik vagy elzüllik. Ezt fejezte ki Kassák már 
1921-ben: „bizonyos, hogy a költő vagy épít magának valamit amiben kedve telik vagy 
bátran elmehet szivarvégszedőnek / vagy / vagy” (A ló meghal a madarak kirepülnek).

Hamvas a legjelentősebb avantgárd alkotókat a 20. század „fáklyavivőinek” tar-
totta. Kemény Katalinnal közösen írt – fentebb már idézett – munkájában (For-
radalom a művészetben) kiemeli Kassák erjesztő szerepét a művészet 20. századi 
arculatának formálásában: A MA-kör művészeit „igazságkeresőknek” nevezi, s hang sú-
lyozza, hogy formateremtésük nem „gyökértelen”: az absztrakt művészet az egyiptomi 
geometrikus művészet leszármazottja – tehát „ősiségét” senki nem vonhatja kétségbe. 
„Kivetettségüket” látván, keserű bölcsességgel vonja le a konklúziót: „A csőcselék 
halálra keresi azt, aki őt a mocsárban való elmerülésében háborgatja”; a totalitárius 
apparátus pedig egyszerűen „nem ad kenyeret annak, aki a létrontáson kívül áll”.

Hamvas és Kassák társadalmi magatartására tehát bizonyos értelemben egyaránt 
az „outsider”-mivolt jellemző, ugyanakkor szellemi arculatuk természetesen élesen 
eltér egymástól. Bár mindketten a Felvidékről származtak, később más-más Géniusz 
szellemhatása alá kerültek. Így életútjuk, művészetszemléletük is csak egy-egy ki-
vételes pillanatban találkozott (1946–47-ben, mikor mindketten a modern művészet 
térnyeréséért küzdöttek). Alapmagatartásukat mégis meghatározta a Felvidék lokális 
Géniusza, amely a 20. század elején bizonyos értelemben még precivilizációs viszo-
nyok között őrizte eredeti szellemét. Az emberek egymás iránti nyitottsága, segítő-
kész összetartása, az Északi Géniuszra jellemző bensőséges szolidaritás ekkor még 
eleven hatóerőként működött; a sensus communis az itt élő nép társadalmi felelősség-
tudatát erősítette. Hamvas bölcselői látásmódjára, kultúra felfogására azonban mégis 
Dél Géniusza hatott intenzívebben. Dél mediterrán szellemisége és a Philia barátságos 
érzülete jótékonyan „gyógyítja” a civilizáció ejtette sebeket, s a görögös derű mindent 
beragyogó fénye, a mindennapi életet is átható kozmikus harmónia szinte az „arany-
kori” életérzést idézi. Itt az életrend is szinte „zenei”, szellemmel átitatott; a Természet 
– már-már panteista módon – az „istenség” leheletét sugározza.

(Folytatjuk)
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– Ha holnap kiderülne, hogy a Plútó mellett van egy égi autópálya, és ott mennek 
az űrlények a nagyihoz, csak mi nem láttuk eddig, az megváltoztatná a gondol-
kodásodat?

– Biztos. Nem nagyon értem a kérdést.

– Szerintem egy csomó információtól függünk, ami a korunk sajátossága. Mondjuk 
tévéfüggő nem lehetnék a 18. században, és lehet, hogy 500 év múlva már átugrunk 
sétálni az Alfa-Kappa bolygóra. Mennyire határoz meg minket a kor, amiben élünk?

– Az jut erről az eszembe, hogy amit az ember mint alkotóművész csinál, abból 
engem az eredetiség érdekel. Ezért is van, hogy nem nagyon érdekel, mi folyik a szak-
mámban. Nagyon sok minden érdekel, de amikor dolgozom, ezeket ellebegtetem, 
és az érdekel, hogy valami olyan dolgot csináljak, amire korábban én magam sem 
gondoltam még, és valószínű, hogy emiatt más sem. Másrészt – és remélem, ezzel 
kicsit válaszolok a kérdésedre – olyan művet szeretnék készíteni, ami időálló és kor-
álló, túlmutat a koron, amiben vagyunk. Kívülálló.

– Igen, de ha mondjuk a hetvenes években élnénk, akkor lenne egy analóg kame-
ránk, és Forte filmre fotóznánk…

– Én is befejeztem az analóg filmre fotózást. Azt hittem, hogy az analóg fontos, 
aztán rájöttem, hogy semmi jelentősége sincs. A saját korában élő lehetőségekkel él 
az ember, de talán túl is próbál lépni. Az én célom az, hogy sohase lehessen berakni egy 
halmazba. Engem elméletben, mert gyakorlatban még nem csinálom, nagyon érdekel 
az égitestek fényképezése. Szeretnék a Napról csinálni egy anyagot. Ezt a hetvenes 
években egész máshogy lehetett volna megcsinálni, mint most. Habár lehet, hogy 
nem csinálom meg végül, mindenesetre a technikai fejlődés szerepet játszik ebben, 
de nem változtat azon a tényen, hogy ez érdekel.

– Akkor mégiscsak van valami az égen, ami vonz minket. Lehet, hogy nem csak 
autópálya van ott, de akár egy tó…

– A racionális énem azt mondatja velem, hogy ilyen reveláció nem fog megtör-
ténni, legalábbis nem az én időmben. Ugyan én örülnék neki, ha mégis. De engem 
mégis úgy kell elképzelni, mint egy Sudeket, aki ül a szobájában, és nézi a körülötte 
lévő környezetet. Vannak gyerekeim, és engem is aggaszt, hogy idén nyáron 43 fok 
volt árnyékban. 5 év múlva 48 lesz vagy 52? Mit tehetek én személy szerint? Az nem 
egy álom, hogy minden tönkremegy körülöttünk. El tudom képzelni, hogy előbb-
utóbb vissza kell térnünk sokkal ősibb technikák használatára, el tudom képzelni, 
hogy egy ponton leteszem a lantot, viszontlátásra, és elköltözöm egy olyan helyre 
a családommal, ahol földet művelek. Ez viszont a szerződés felmondása valójá-
ban. Onnantól kezdve a te kérdésed egészen más megvilágításba kerül.

– Mondjuk a kivonulás a társadalomból már sok embernek eszébe jutott, nekem 
is, nem mintha meg tudnám tenni.

– Minden döntés kérdése.

– Van egy olyan axióma, hogy a művészvilágban (is) úgy lehet előrejutni, ha 
ismersz valakit, aki ismer valakit. Én például tavaly így jutottam el a Pompidou 
Központ igazgatójának kerti partijára. Egyetértesz ezzel az axiómával?

– Igen, de pontosítanám: az, hogy ott vagy még nem ér semmit. Szerintem sokan 
leegyszerűsítik ezt a dolgot azzal, hogy amikor ott állsz az illetővel szemben, akkor mit 
mondasz. Egyáltalán, lehet-e mondani valamit az illetőnek, kapsz-e esélyt arra, hogy 
legyen egy perced, elég merész vagy-e, elég szerény… Az én életem is így működik.

– Hogy ismerkedtél meg Josef Sudekkel?
– Az iskolában.

– Kár, hogy már meghalt addigra.
– Nem biztos, hogy felkeresném. Tímár Péter, aki fontos volt az életemben, mert 

ő volt az a tanárom, aki úgy tűnt, hogy semmire nem tanított meg, mert amikor meg-
mutattam neki egy anyagot, akkor azt mondta, hogy köszönöm, vagy azt mondta, 
hogy jó, és mégis azt kell mondjam, mindent tőle tanultam. Ő keltette fel az érdeklő-
désemet a fotográfia iránt. Az iskola után sokkal később mondott nekem egy jót: el 
kell vonatkoztatni az alkotó embert a magánembertől. Egyáltalán nem biztos, hogy 
az a Josef Sudek, akinek a munkásságát szeretem és rokonnak tartom, őt magát is 
megszeretném. Épp ebből a helyzettől való csalódás miatt – miatta vagy miattam – 
talán nem tudnánk jót beszélni. Inkább nem találkoznék vele. Szerintem egy művész 
munkásságát teljesen el kell választani a személytől.

– Jó, de nem mindig lehetséges ez. Mondjuk Erdély Miklós állítólag nagyon jó 
beszélgetőtárs volt, és többet beszélnek az emberek erről, mint a műveiről.

– Ezért van bennem egy nagy adag gyanakvás mindazzal, ami a karriert jelenti. 
Ami nem azt jelenti, hogy bennem nincsenek stratégiák, hogy lehet előrelépni. 
De miért is akarok én előrelépni?! Hogy megvalósulhassanak bizonyos dolgok. 
2002–2012 között volt kétszer öt év, amikor csend volt, nem csináltam semmilyen 
kiállítást. Indulhattam volna úgy is, hogy sokat állítok ki, de inkább befelé figyel-
tem, hallgattam.

– Erre tudok jól reagálni. Berlinben beszélgettem Németh Hajnallal, és ő mond-
ta, hogy szünetet tartani alkotó tevékenység. Miközben látszólag nem csinálsz 
semmit, az agyad jár, és ez ugyanolyan fontos, mint festeni vagy fotózni.
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– Valamit kiadni a kezedből, az egy morális tett. Akármit nem lehet kiadni a kezed-
ből. Ezért is válhat hosszúvá a hallgatás, csak vigyázni kell azzal a hosszú hallgatással, 
mert egy idő után az ember szenved az élettel, hogy nem történik semmi.

– Téged zavar, hogy most már egyre több, talán már több, mint 50%-ában az 
időnek egy hozzánk hasonló alkotó ember nem alkot, hanem facebookozik, insta-
gramozik, e-maileket ír, kommunikál, de nem alkot, mert arra már nem jut idő.

– Volt egy projektem, hogy legyen egy családom. Két gyerekkel meg egy feleség-
gel együtt élni, az időt rabló, lehet, hogy ez a legnagyobb projektem. A fennmaradó 
időben az ember olyan dolgokat csinál, ami elősegíti részben vagy egészben ennek 
a projektnek a megmaradását. Magyarán dolgozik, és akkor a fennmaradó 10%-ban 
kiválaszthatja, hogy facebookozik, kommunikálja a semmit, vagy ami 3 éve volt, pá-
lyázatokat keres. Velem érdekes a helyzet, pont tegnap küldtem el a feleségemnek 
egy sms-t, hogy mennyi volt a képernyőidőm. Kiszámoltam, hogy heti 14 órát nézem 
a mobiltelefonomat, ami megfelel az életidő 12,5%-ának. Nem tudom, mit nézek. Ezen 
kívül van még két számítógépem, amin ugyancsak párhuzamosan tudok nézni bár-
mit. Én azt hiszem, az én esetemben az van, hogy nem tudom az alkotást főállásban 
csinálni, és nem is tudom, ki tudja. Lehet, hogy ez az értékemből levon, de nekem az 
fontos, hogy legyenek olyan időszakok, amikor csak ezt csinálom. A rezidensprogram-
jaimat meg a művészeti programokat úgy csinálom, hogy elmegyek egyszer 7 napra, 

egy hónap múlva elmegyek 10 napra, a következő három hónapban otthon dolgozom, 
utána megint elmegyek 5 napra. Én nem hiszek abban, és volt is összetűzésem egy 
párizsi intézet igazgatójával, mondtam is neki, hogy kérem, én azt hiszem, az nem 
művész, aki nem osztja meg, amit csinál. Vagy az a művészet nem létezik. Az igaz-
gató persze azt mondta, hogy nincs igazam. A művésznek szüksége van arra – leg-
alábbis nekem –, hogy amit csinálok, annak legyen egy végső formája a közönség felé. 
Ez lehet egy könyv, egy publikáció, írás, a megmérettetés miatt, hogy legyen valami 
kockázata is annak, mit ér. Az, hogy nem szeretik, az egy hatalmas dicséret, ha tetszik 
nekik, az egy szörnyű dolog. Ha van egy 50×70-es kép, akkor annak elé lehet állni, 
van tér, egy kontextus, amiben benne van, ilyen szempontból a kiállítás egész más 
ügy. Az tulajdonképpen egy tér. Nemcsak kiállítási tér, hanem építészeti tér is. A könyv 
mint tárgy is nagyon elkezdett érdekelni.

– Igazából szerintem mindenki érzi, hogy az Insta, a Facebook nagyon mű, 
nagyon felszínes.

– Három éve nem csinálom a honlapomat, és mindig azt mondom a feleségem-
nek, hogy most már tényleg csinálnom kéne, ez nem mehet így tovább, enélkül belő-
lem sosem lesz semmi, nem tudom a kapcsolatot tartani a világgal, csak részleges 
információkat lehet rólam tudni. És akkor felraksz mindig egy képet, hogy jelt adj 
magadról, és jó esetben kapsz 78 lájkot vagy 101-et. Azt ki tudja megmondani, hogy 

Gavrinis I., digitális felvétel, 2016 Gavrinis II., digitális felvétel, 2016
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magadról, és jó esetben kapsz 78 lájkot vagy 101-et. Azt ki tudja megmondani, hogy 
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ez mi? Erre nyilván azt kell mondani, hogy halálosan fontos, mert lám, te is itt vagy 
velem szemben, ezt minek köszönhetem? A Facebooknak, az Instának?

– Á, nem. 
– Akkor, látod, mit ér (nevet). Abba kell hagyni. Viszont ha nem csinálod, akkor 

nem létezel.

– Jó, de akkor most felteszem azt a gonosz kérdést, hogy kell-e így létezni?
– Ma volt egy másik beszélgetésem valakivel, és azt mondtam neki, hogy felejtse 

el, mit kell elérni az életben. Ezzel nem kell foglalkozni. Azzal kell foglalkozni, hogy 
mit csinálsz holnap. Haladni kell azzal, amivel foglalkozol. Nem azzal kell foglalkozni, 
hogy lesz-e elismerés, hogy a végén lesz-e a Pompidou-ban kiállítás.

– Az nem lesz, már most megmondom.
– Majd meglátod, de tök mindegy. Nem ezzel kell foglalkozni.

– Amúgy hogyan jutottál ki Franciaországba?
– Nem nekem jutott az eszembe, hanem egy lánynak, Miskolci Emesének, aki 

kapott egy kormányösztöndíjat, és nem akart egyedül kimenni. És akkor kimentem 
vele. Volt egy nyugdíjas állásom az Iparművészeti Főiskolán, ami most a MOME, és 
már két éve ott dolgoztam, és senki sem akarta, hogy elmenjek, de én rettenetesen 
gyűlöltem tanítani. Volt egy nagyapám, akit személyesen nem ismertem, akinek 
a munkásságára nem úgy fogunk emlékezni, mint festőére, hanem mint képzőművé-
szeti tanárra. Ezt sajnálatosnak tartom, szerintem mindenkinek azt kell csinálnia, 
amit a legjobban tud. Nekem lehetetlen vállalkozás volt diploma után, 23 évesen 
– 17-nek néztem ki – eljátszani a professzort. Mit adjak át? Milyen tapasztalatot? 
Milyen munkásságot tudok felmutatni? Ez engem rettenetesen feszített, és amikor 
kimentünk Franciaországba, mondtam, ez nekem nem álmom. Nem úgy mentem 
ki, hogy végignéztem a helyeket. Neked ez egy olyan hely, amit imádsz?

– Mondhatjuk.
– Lehet.

– Az van, hogy Pesten ismerjük a galériákat, múzeumokat. És akkor eljutsz  
a Pompidou-ba. De nem is kell oda, napokig lehet sorolni a helyeket a Palais de 
Tokyo-tól a galériákig, és akkor az ember felkiált, hogy ja, ez ilyen, amikor jó? No, 
de térjünk vissza oda, hogy mit csináltál, amikor kimentél Párizsba?

– Eleinte semmit. Aztán összeismerkedtünk egy gyűjtő házaspárral, akiről talán 
hallottál, Szőllősi-Nagy András és Nemes Judit, szép gyűjteményük is van és a Nyílt 

Struktúrák művészeti egyesületet viszik. Ők támogattak minket, és az ő ötletük 
volt, amiről beszéltél, hogy szerezzünk ismerősöket olyan helyen, ahol senkit sem 
ismerünk. Beajánlottak minket az ott élő magyar kulturális közeg egy-egy képvi-
selőjének. Az ő ötletük volt, hogy csináljak egy portrésorozatot róluk. Így lett egy 
kiállítás, Franciaországi magyar volt a címe, amiért persze húztak is rengetegen, 
Hantaitól például nem volt benne kép. 

– Hantairól nagyon sok pletyka volt, hogy a családjával se beszélt hetekig, na-
gyon visszahúzódó volt.

– Az már a vége felé volt. Nagyon érdekes emberekkel találkoztam, például 
Molnár Veráról beszéltünk az interjú előtt, imádom, amit csinál. A legnagyobb tisz-
telettel nézek rá, nagyon jó humora van, de nem vált olyan kapcsolattá, akit felhívok 
telefonon, akihez átmegyek. Amúgy járhatnék, ismerjük egymást, de van elég ember 
az életében.

– Nekem azért tetszik ebben, hogy nem nyomulsz náluk.
– Ők nagyrészt ’56-os magyarok, egy olyan generációból származnak, akiknek 

az informatikához nem sok közük volt. Szükségük volt viszont fotókra a műveikről, 
magukról, és nagyon gyorsan asszisztensükké váltam. Volt először ez a magyar kör, 
aztán ezek francia köröket generáltak. De már 90 fölött van mindenki.
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SZOBORIGAZÍTÓ

(Prutkay-műértelmezési kísérletek, 2. fogalmazvány)

Prutkay Péter (XX–XXI. századi) képző-, (egykori grafikus-), objekt- és dobozművész 
2020-ban alkotott – amely kifejezésnek itt különös jelentősége van – Köztéri szobor-
igazító című objektje egy műanyagból öntött játékfűrész. Nyele zöld, fűrészlapja és 
a lapot befoglaló kerete matt fém színű. Befoglaló mérete 220 x 78 mm. A fűrészlap 
éle 8 milliméter szélességben futó, lapos alkatrészelem, vagyis nyilvánvaló, hogy 
ezzel a játékfűrésszel még játékos célzattal sem lehet (lehetne) fűrészelni. A mű (?), 
illetve művé avatott tárgy tehát szimbolikus, illetve koncepcionális indíttatású: azt 

– Nekem azt mondták a nagy öregek, hogy nekik még sokkal könnyebb volt, 
mert egyből kaptak állampolgárságot, felvették őket az egyetemre, kaptak állami 
megbízásokat. Nekünk, mármint a mi generációnknak ez már nincs. Persze ez is 
csak egy szelete a történetnek.

– Én már nem is kérek semmit.

– És a Párizshoz való viszonyod? Szerintem ez egy nagyon komplex érzés.
– Szeretem Párizst, de ott élni nem egy könnyű dolog. Kegyetlen város, ha csak 

a Charlie Hebdo vagy a Bataclan elleni támadásokra gondolok, az egyik szennyeződés 
után jön a másik. Ha csak összeszámolja valaki, hogy mennyi idő mire az összes 
klienshez reggel elmegy, addigra 3,5 órát utazott, ez milyen élet? A lakbérről nem 
beszélek.

– Most, hogy már nem Párizsban élsz, mennyire zavar, hogy nem vagy a köz-
pontban, ahol történnek az események, ahol mindig lehet találkozni valakivel…

– Le fogsz lombozódni a válaszomtól, de én ezekkel a dolgokkal nem foglal-
kozom. Többször volt már, hogy különböző projekteket generáltam, és még mielőtt 
a fejesek rábólintottak volna, már megcsináltam a felét. Én úgy élek, hogy megvan 
a kockázata egy saját projektnek: nem biztos, hogy megvalósul. Senkinek nem adok 
semmiféle jó tanácsot, de ez egy járható út. Egy csomó minden mellett elmegyünk, 
ami érték, amiről lehetne beszélni. 

– Visszajutottunk oda, hogy nem kell mindig a karrierrel foglalkozni.
– Mondok egy példát. Az utolsó párizsi éveimben a télen elvesztett kesztyűket 

gyűjtöttem. Van egy 80 kesztyűs gyűjteményem. Ezeket lefotóztam, és nem csináltam 
velük semmit. Mostanában az utcán járva mindenféle elhagyott tárgyakat összesze-
dek, de hogy ennek mi a fontossága egy ember életében, nem tudom. A Notre-Dame 
leégésének másnapján találtam az utcán egy harmincas években készült képeslapot 
egy domborműről. Ennek mi a jelentősége?

KU LCSÁR BA L ÁZS


