
Ambrus Lajos önmagáról 
     
Ludwig Ambrus, alias Ambrus Lajos vagyok. Ko-

lozsvárott születtem, ott végeztem képzőművészeti 
középiskolai tanulmányaimat, majd később a képző-
művészeti egyetemet.  

1986-ban a gondviselés Svédországba vetett. Ha-
marosan megtapasztaltam, hogy itt is éppolyan meg-
tűrt idegen vagyok, akárcsak a hazámban voltam. Le-
fejezett társadalomban élünk. A kettős tudatú ember 
itt is számkivetett. A létezést és az életet egyszerre 
misztériumnak és humornak tekintem. Hazugságmen-
tes életet élni! Különben is, mit ér az élet, ha nincs 
szubsztanciája? – Mindaz, ami tehetség: produkció. 
Ami megmarad az az emberi lény. Csak az ember 
tisztulhat és világosodhat meg, ébredhet fel, ez az 
egyetlen eredménye és végső értelme annak, hogy életre született. Az út a földi 
tartózkodási hely összetörésén át vezet, és amely utat a tönkremenés nyitja meg. 
Ez a folyamat csak a művészet, a vallás, és a metafizika jelképeiben ismerhető 
meg. A világ voltát mindenki a saját énjéből építette és folyamatosan formálja az-
zá ami.  

Lehet, hogy a fentiekből már kiderült, hogy lételméleti kérdések foglalkoztat-
nak. Mondhatnám azt is, hogy a lélek sorsa, avagy küszködés a megvilágosodásért 
(sicc).  

A művészetről:  
 

Ha a gondolat a hangtalan szó, akkor a kép a lélek emlékezete; a festés aktusa a 
lélek meghosszabbítása. A művészet metafizikai tevékenység, nem a kész fest-
mény a lényeg, hanem a festeni tudás. Nitzsche szavaival: ”Az öröklét formáiba 
emelt szimbolizált élet” 

A művész a festménnyel több síkon is azonosul: egyszer, mint a saját maga te-
remtette művel, másodszor, áttételesen, mint saját maga sorskatalógusával, har-
madszor, mint saját tulajdonságainak, akár negatív figuráiban történő ábrázolásá-
val. Végül pedig, negyedszer, a középkori és a klasszikus kínai festők mintájára, 
akik a legendák szerint beléptek képük síkjába, és örökre azonosíthatatlanul a kí-
vülállók számára: mert ők mindegyik alak külön-külön és együtt valamennyi, de 
kizárólagosan egyik sem - és éppen ez a művészet varázsa, mágiája. 
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