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Az va gyok, amit lá tok
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Na gyon rég óta tu dom, hogy „nem lá tok”.

Mit ér tek ez alatt? Va la mi hi ány zik ab ból, amit lá tok. Nem ér de kel, amit 
a szem fel fog. Fa? De mi kö zöm van hoz zá?

Azt is meg fi gyel tem és tu dom, hogy ez nem min dig van így. Van nak fu tó
pil la na tok, ami kor a lát vány meg érint. Ezek rit ka, de élõ pil la na tok. Így 
fog meg a ter mé szet, né ha pe dig egy-egy fest mény vagy rajz… Te hát nem 
re mény te len a „vak sá gom”, és a ké pi él mény ki fe jez he tõ. Azt is tu dom,
hogy van még né hány fes tõ, aki nek a szá má ra ez a kér dés szin tén fon tos.
Így hát nem va gyok egye dül.

Ezek a gon do la tok vagy 40–50 év vel ez elõtt in dí tot tak út nak, hogy a 
lá tás él mé nyét meg ta lál jam. Ak ko ri ban sok fe lé ke res tem a ter mé szet ben 
az iga zi be nyo má so kat. A hat va nas évek ben több ezer ki lo mé tert utaz tam, 
míg vég re va la mi be nyo más iga zán meg ra ga dott. Az óta úgy ér zem, hogy 
rá ta lál tam a mo tí vu ma im ra, né hány idõt lá tott fá ra és csend élet té cso por-
to su ló tom pa tárgy ra.

Mi a mo tí vum? Va la mi, ami elém lép, el zár ja az uta mat, meg ál-
lás ra kény sze rít. Ami vel meg kell küz de ni. A te kin tet ilyen kor vis  sza-
for dul, meg érint, mint ha a fát néz ve ma ga mat is lát nám. A mo tí vum 
és a szem lé lõ kö zött jár a te kin tet. Meg-meg érin ti a lát ványt, és utá-
na be fe lé for dul. A mo tí vum és a te kin tet kö zött meg szü le tik egy élõ 
kép, amely a kül sõ va ló ság ból táp lál ko zik, de a bel sõ él mény is ki 
tud bon ta koz ni ben ne. A ket tõ kö zött a pár tat lan, fi gyel mes te kin tet 
fel is me ri az ös  sze füg gést. Az ilyen va ló ság él mény – bár nem tel jes 
– nyu gal mat és meg tisz tí tó erõt hoz. Ilyen kor a kül vi lág be fo gad és 
raj tam ke resz tül új éle tet kap.

Szá mom ra ez a mû vé szet kez de te.
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