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Fel jegy zé sek

1997.07.20.  Az írás né ha se gít egy a rajz ból fo lya ma to san ára dó be nyo más meg ér té sé ben.

1998.07.10.   Fel jegy zé se im mö gött a meg ér tés re va ló tö rek vés vá gya él. Ez a szük ség let las sabb és tö mé-
nyebb, mint ami a fes té sze tet vi szi elõ re.

Lát ni és érez ni

1988.09.   A lá tás kint kez dõ dik, a kül vi lág ban. Fel is mer ni a lá tó kör ben lé võ ele mek vi szo nyát. A lá tás 
egye sít. Az va gyok, amit látok.

2005.02.28.  Nem lá tom, amit né zek. Ez a leg jobb ki in du ló pont szá mom ra.

2002.09.16.   Érez ni vagy lát ni. Az ér zés kö rül ölel és job ban sze ret be ol vad ni. Én most vi szont pon to san és 
vi lá go san pró bá lok lát ni.

1997.07.07.   Va la mi nek a lá tá sá hoz el kell vá lasz ta ni a már lát ha tót az azt át já ró és a le ve gõ ben meg ta pasz talt 
ér zés tõl. Az ös  sze füg gé se ket kell lát ni, a töb bit ki szûr ni.

1997.07.27.  A lá tás a raj zo lás el len té te. A raj zo lás vá gya fel fal ja a lá tást. A lá tás vág tat vagy hir te len meg áll. 
Ki lé le gez ni.

1997.07.31. A né zés ak kor kez dõ dik, ami kor ki szûr jük a rög tön a sze münk be öt lõt.

1997.09.09.  Küz de lem a lá tás és a meg va ló sí tás kö zött. A rajz foly ton egy rész let ben akar ki fe je zés re jut ni. 
A te kin tet foly ton szét akar árad ni. Ha a ket tõt nem egye sí tem, biz to san szét megy a fe jem.

Be nyo más

1977.08.15. A be nyo más pil la nat nyi kap cso lat a kül vi lág és a kö zött, ami an nak ben nünk élõ meg fe le lõ je.

2001.08.24.  Az el sõ fon tos, ha tá ro zott és erõs be nyo más az egész fát át já ró mar káns és egy ér tel mû vo nal. 
Ezt kell ész re ven ni és meg ra gad ni a le he tõ leg hos  szabb ide ig anél kül, hogy irá nyát meg vál toz tat-
nánk. Ez a vo nal a fát meg nyit ja, for má ját ki tel je sí ti.

1999.08.20.  A friss be nyo má sok min dig kur ták és vil la nók. A mo tí vum ból szü let nek. Mun ká val el töl tött 
bi zo nyos idõ után új, más jel le gû be nyo má sok is elõ buk kan nak a mo tí vum mé lyé rõl. Gyak ran 
hi ány ként je len nek meg a raj zo kon és fest mé nye ken, ami ken már vi szony lag ré geb ben dol go-
zom. Egy faj ta „bel sõ szük ség let” nyil vá nul meg így.

2004.07.22. Elõ for dul, hogy a be nyo más nem osz lik szét rög tön és a le ve gõ ben ma rad.

1999.06.21. Es te. Szél. Hadd csi tul jon el. Hadd éb res  szen be nyo má so kat. Hadd szun  nyad ja nak el.

2001.06.27. A be nyo má sok meg szü let nek, táp lál koz nak, nö ve ked nek és el múl nak.

1 Alexandre Hollan, Je suis ce que je vois. Notes sur la peinture et le dessin, 1979–2005, Le temps qu’il fa it. – kivonatok
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Ész le lés

2003.08.27.  Mi lyen fur csa ész le lés ma ga a „ter mé szet”. Vis  sza vá gyó, ér zé keny tu dat ál la pot, ami ön ma ga for-
má ját akar ja el ér ni, ki ta pin ta ni és meg érez ni.

1999.09.10.  Ész lel ni va la mit el len té te an nak a szám ta lan ki ve tü lés nek, amit a kül vi lág éb reszt ben nem. 
Mi köz ben né zek va la mit, nem áll ha tom meg, hogy szün te le nül gon do la tok éb red je nek ben nem. 
(Hogy meg fo gal maz zam ma gam nak, amit lá tok: szí ne ket, vo ná so kat stb.) A ki ve tü lé sek és re ak-
ci ók vi lá gá ban az ezek tõl el té rõ pil la nat hir te len buk kan fel. Kön  nyen el mo só dó avagy ha tá ro zot-
tan egye di, mind két eset ben csak rö vid idõ re je le nik meg. Fi gyel ni kell ezek re a vál to zá sok ra, 
ar ra, ami mú lik. Ez zel kez dõ dik a „lá tás”.

1999.06.23.  Ér tem már a XIX. szá za di táj kép fes tõ ket. A korlátaikat. Ere jük hi á nya nem te szi szá muk ra le he-
tõ vé, hogy a fel szín kel tet te lát szat mö gé ha tol ja nak. A pil la nat hi ány zik eh hez.

Kép

2006.11.23.  A ké pek a mo tí vum ból jön nek. A test hez szól nak. Az igaz ké pek sza vak nél kül be szél nek, jót 
tesz nek, meg nyug tat nak.

1984.  Az el sõ be nyo más egy rö vid érint ke zés. Ugyan an nak a fá nak a be nyo má sai ál lan dó an vál toz nak. 
Az ész lelt kép rög tön újat hív élet re, ami vá la szol ne ki, mó do sít ja azt, vagy el lent mond ne ki.

1996.07.01.  Min den raj zom ba és min den fest mé nyem be egy be nyo mást sû rí tek. Ha nem tö rek szem ar ra, 
hogy ez zel fog lal koz zam, a be nyo má sok to vább él nek ben nem, lé te zé sük pe dig a más na pi va ló-
mat szü li. Dol goz ni, dolgozni…

1989.09. Mi u tán meg érin tett, hagy ni, hogy a kép el fog lal ja a he lyét. Be nyo más, le nyo mat.

2003.02.07.  Min den vál to zik, min den moz gás ban és át ala ku lás ban van. Az ál lan dó ság nak eb ben a hi á nyá ban 
a ké pek, ami ket az áram lás kö ze pet te meg ra ga dunk, az éle tet õr zik.

1988.10. (A ké pi lá tás ról)
  A vi lág ról al ko tott ké pünk mi nõ sé ge egy más hoz ha son ló be nyo má sa ink ered mé nye, és ez a szem-

lé let ha tá roz za meg a mun ka mód ját.

1986.02.10.  Bár mely szem lé let al kal ma zá sá hoz a be nyo má sok te rén bi zo nyos dön té sek meg ho za ta la szük sé-
ges. A dön tés hez el en ged he tet len ön ma gunk meg ha tá ro zá sa a kül vi lág gal szem ben: tud ni, mit sze-
re tünk. Ezt az ér zel mi vi szo nyí tást bi zo nyos ál lan dó ság jel lem zi, ez idõ sza kon ként meg vál to zik. 
E mó do su lá sok pe dig tel je sen meg vál toz tat ják a vi lág ról al ko tott ké pün ket és szem lé le tün ket.

Bel sõ vi lág

1994.12.09. (Le vél Y. B.-hoz)
  A mû vé szet nem más, mint a ben sõ élet ki fe je zõ dé se. Min den a lát ha tat lan ban kez dõ dik. Ez a 

va ló di élet vá lik lát ha tó vá, hogy lás sák azok, akik akar ják és ké pe sek rá.
  A fes té szet ben a lá tás ölt tes tet és tér vis  sza a gyö ke re i hez. Az út ál la po to kon ve zet ke resz tül. 

Min den ál la pot ké pet szül. Az ál la po tok meg is me ré se az egyet len mód ja an nak, hogy át jus sunk 
raj tuk: lát ni a ké pe ken ke resz tül.

  Eh hez egy faj ta me di tá ció, a ma gány ba és a csönd be va ló min den na pi meg té rés szük sé ges. A 
lá tás hoz nél kü löz he tet len fi gye lem eb bõl a vis  sza té rés bõl szü le tik. Fi gye lem nél kül nem lá tok, a 
ká osz ban va gyok.

 Lát ni fon tos.
 A mo tí vum fon tos.



11

„Az Egyenes” kis magyaltölgy, 2006, szénrajz (50x65)



12

 A be nyo más fon tos.
 A raj zo lás és a fes tés nél kü löz he tet len te vé keny sé gek.

 (Le vél egy fes tõba rá tom hoz)

1993.09.  Azt hi szem, el sõ  szá mú kö zön sé gem én ma gam va gyok. Vi lá gok lé tez nek ben nem, amik nek 
be nyo má sok ra van szük sé gük, vak vi lá gok, amik ki akar nak ta po gat ni egy fát, a fény ál tal akar-
nak me le ged ni, és lé le gez ni vágy nak. An  nyi ra sú lyo sak e vi lá gok, olyan sö té tek és mé lyek,
ugyan ak kor igaz sá gos és kö nyör te len bí rák is. Va ló di ta pasz ta la tok ra van szük sé gük.

A te kin tet és a fi gye lem

2004.09.26. Meg ta lál ni a vi lág ban el ve szí tett te kin te tet.

1984. Vi gyáz va néz ni, anél kül, hogy a te kin tet kí vül re ve tül ne. Vis  sza té ré se a fon tos.

1996.11.  A dol gok elõ buk kan nak, majd el tûn nek. Azt akar ják, hogy meg ért sük õket… Elõ tûn nek, a te kin-
te tün ket ke re sik, hogy fé nyé ben megnyugodjanak…

1993.10.28.  A te kin tet el len áll ha tat la nul tör a lát vány fe lé. Eb ben az el tá vo lo dás ban ta lá lom meg az éle tet.
Ezért van szük sé gem „mo tí vum ra”. Ha már kez det tõl fog va „elõ vi gyá za to san” ez el len a haj lam
el len küz dök, az el vág az él mény tõl.

  Mert van va la mi a kül vi lág ban, va la mi egé szen más. Ami kor a fi gye lem elég erõs ah hoz, hogy 
a ké pek nek és moz gá suk nak el len áll jon, ak kor fe de zi fel, las sacs kán, a lát ha tat lan va ló ság hang-
ta lan nagy sá gát és át ha tó las sú sá gát, ami vel egye sül nie meg nyug vást hoz. Et tõl fog va fi gye lem, 
te kin tet, mo tí vum már mást je lent.

2004.03.19.  Hagy ni, hogy a te kin tet az is me ret len be száll jon. El ve szí te ni a kap cso la tot. A szem ide gei és 
iz mai fel la zul nak. Az idõ ve lük en ged fel.

2000.09.05. Együtt tar ta ni a te kin tet nél is gyor sab ban vil la nó pil la na tot és a tar tós ság ízét.

1997.07.20.  Re meg ni a te kin tet ben, a tö ré sek re nem fi gyel ni, fényt pum pál ni, kitárulkozni… A rész le tek kel 
nem tö rõd ni, a nagy ság ára dá sá ban nem be le avat koz ni, a sö tét be ol vad ni. A se be ket eny hí te ni. 
Pas  szív cse lek vés. A ne héz sé ge ket és az el lent mon dá so kat el fo gad ni. A rész le te ket meg ke res ni, 
sem le ge sí te ni, egy ség be fog ni. Meg õriz ni az éles sé get a kön  nyed ség ben és a kön  nyed sé get az 
éles ség ben. Ma ga tar tá som ban pe dig a pil la na tot ész re ven ni.

A te kin tet és a fák

1996.08.04. Úgy sé tál ni a fa fel szí nén, aho gyan a hul lá mo kon ha lad az em ber.

1995.08.  A te kin tet ván do rol, a fi gye lem a fá hoz kö ti. Ke re sõ te kin tet. A nagy sá got ke re si a moz gás ban, 
hogy ön ma gá ra lel jen, hogy lé le gez zen. Meg akar sza ba dul ni a je len ték te len, fe les le ges moz du la tok-
tól, hogy pil la nat ra se sza kad jon meg a szál, amit a fi gye lem a fá ban szõ. A rajz a te ret bont ja ki.

1997.07.30.  Le beg tet ni a te kin te te met, hogy ve szít sen a ne héz kes sé gé bõl, a me rev sé gé bõl. A fá kon át is me-
ret len uta kon ve zet ni õt.
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Fák ról

2006.09.19.  Visszatérek a fák hoz egy ki csit véz na rajz zal, a „mi gye re künk”, hogy fog lal koz za nak ve le, hogy 
táp lál ják, meg mu tas sák ne ki, hogy ho gyan él egy tölgy, hogy mo zog, hogy pi hen, ho gyan ta lál ja 
meg a gyö ke re it.

1986.  Bi zo nyos azo nos sá got vé lek fel fe dez ni a ben nem csak ho má lyo san ki raj zo ló dó ér zés és né hány 
ma gyal tölgy kö zött. Sze re tem a lomb juk és az ér des tör zsük vib rá ló tö mör sé gét, és azt, aho gyan a 
nap he vé ben a ma guk ter mé sze tes mód ján be fe lé for dul nak. Va la mi lyen ve lem szü le tett ér zést hív nak 
élet re és erõ sí te nek meg ben nem, egy faj ta meg ér zé sem ölt ben nük tes tet. Õk az én ta ní tó mes te re im.

1987.  Né mely fák rég óta, több mint har minc éve von za nak. Eze ket ke re sem most is. Ked ve lem a töl-
gyet, az örök zöld ma gyal töl gyet, a dió fát, né hány öreg fe nyõt, de nem va gyok ras  szis ta. Tu laj don-
kép pen szin te min dig a fa vá laszt en gem. Ami kor el ha la dok mel let te, ki ált egyet vagy kö ze lebb 
hú zó dik hoz zám, elém áll, meg ál lít a je len lé té vel. Gyak ran olyan köz vet len és in ten zív a kap cso-
lat kö zöt tünk, hogy az ese tek több sé gé ben a hét köz na pi te kin tet és fi gye lem fel sem fog hat ják 
azt, za var ban ér zik ma gu kat, mert ez a vi szony fel fog ha tat lan a szá muk ra. Le het, hogy gyor sa ság 
kér dé se az egész, õk pe dig nem elég gyor sak.

1994.04. Em lék szem két él mé nyem re:
  Ta lán 25 éve an nak, hogy egy nagy pla tánt há rom nap óta raj zol tam már, ami kor fel cse ré lõd tek a 

dol gok: a fa el tûnt, és a lom bok kö zöt ti ûr kéz zel fog ha tó va ló ság gá vált.

  Más al ka lom mal, a het ve nes évek ele jén, egy mün che ni park ban több ször le raj zol tam egy nyár fát.
Egyik al ka lom mal egy szer re úgy érez tem, hogy a fa ben nem volt, a mell ka som ban és a tü dõm ben, 
ön ma gát pe dig min den irány ba ki tár ta, hogy át jár ja az ûr.

  Et tõl a nap tól kezd ve a fe hér pa pír na gyon fon tos sá vált; a for ma és a fe hér szín köz ti sza ka dék 
meg ket tõ zõ dött ké pet ered mé nye zett. Volt, hogy csak a fe hér lé te zett, és volt, hogy csak a fol tok.

 Az óta több ször az az ér zé sem, hogy ami kor iga zán nyu godt va gyok, a fa lé leg zik ben nem.

1989.  Az em be ren kí vü li vi lá got, a ter mé szet vi lá gát az is me ret len lak ja. Bi zo nyos fák hoz zá ve ze tõ 
ka puk.

1993.08.  A fa nél kü lem is lé te zik. Az élet nek ez a for má ja én-men tes és ki ve tü lés nél kü li. […] A fá val 
szem ben áll va meg van az a le he tõ sé gem, hogy köz vet le nül az is me ret len nel lép he tek kap cso lat-
ba, az zal, ami nem én va gyok, és ez sza bad ság ér zé sét kel ti.

1988.07.08.  A ros kadt, sé rült, szél ál tal meg gyö tört fa ös  sze gyûj ti min den ere jét és az élet be nma ra dás ra for-
dít ja. Et tõl lesz egyé ni, meg kö ze lít he tõ emberi…

A mo tí vum elõtt

2004.03.18.  A je len va ló ság, ez a fák ban és a ter mé szet ben la kó tit kos élet, amit a mû te rem reg ge li csend jé-
ben is meg le lek – igen, a va ló ság nak for mák ra van szük sé ge. A ter mé szet nek ked vé re van, hogy 
né zem és raj zo lom. A csend is sza vak ra vá gyik, amik meg ér tik õt. A te kin tet a ter mé szet nél kül 
vak ma rad.

2005.09.15.  A vö rö ses fa zék, a szür kés kék csu por és a fe ke tén bor dó õszi ba rack elõtt is me ret len a ben nük
kö zös, tit kos szép ség. E rej tett szép ség a te kin tet szá má ra is csak a fa ze kat, a csup rot és a ba rac-
kot el fe led ve vál hat lát ha tó vá.

2004.03.20.  Itt a mû te rem ben min den do log (az al ma, a kor só, a raj zok) a be fe je zet len ség rõl be szél nek, és 
se gít sé gül hív nak, hogy meg ment sem õket a káosztól… Ös  sze va gyunk köt ve. Ne kik rám, ne kem
rá juk van szük sé gem. E köl csö nös füg gé sünk ben az anyag nak a tö ké le tes ség re va ló vá gyó dá sát 
fe de zem föl és az anyag ta lan vi lág sze re tet igé nyét. A köl csö nös füg gés je lek és szim bó lu mok 
for má já ban meg nyi lat ko zó és ki ta pint ha tó te ret hoz lét re. E tér a csend ben és a tü re lem ben kon-
cent rá ló dik.
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2 A. Hollan for dí tá sa, A lá tás él mé nye, op. cit., 52. o.

A tér

1983.  Szi tá ló köd ben kön  nyebb a te ret lát ni, meg érez ni. A köd ilyen kor olyan anyag, ami ben a te kin tet 
for má tól for má ig úszik. Az így fel fe de zett tér tes tet ölt, a tér nek (és a for má nak) test sze rû ki ter je-
dé se pe dig a tel jes ség ér zé sét szü li.

1983.08.  … Éj jel a dom bok kö zött, min den tõl tá vol. Mi vel nem tud tam el alud ni – nem nyug ta lan ság gyö-
tört –, rö vid sé tát tet tem. Fel hõs volt az ég, az éj sza ka sö tét és csendes… még is tud tam: ugyan ez
a sö tét ség egy bok rot rejt köz vet le nül mel let tem. Ki csit tá vo labb pe dig az éj sza ka más for mát 
öl tött. Min den hol nyu ga lom ho nolt, és tud tam, így van rend jén. Ezt ke re sem a raj zo lás ban, il let ve 
an nak el tör lé sé ben (vagy a ma ga mé ban?).

1983.08.  Az ele jén nincs még meg. Nincs itt, nincs a te kin tet ben, ha nem mes  sze, amö gött, amit nézek… 
a las sú lá tás. A te kin tet fa la mö gött.

1980.  Raj zo lok, törlök… né zek, törlök… be szé lek, törlök… és a las sú ság las san kö ze lít: a né zés las sú sá-
ga, a raj zo lás lassúsága… A tér kö ze lít és el sõ le nyo ma tát hagyja… A tér sú lya a sem mi sú lya.

1993.03.13. Hát rébb lé pek, le mon dok egy pil la nat ra a meg is mert vi lág ról, és lét re jön a tér.

1995.08.6. A fény tes te a tér.

A tér rit mu sa

2003.08.11.  Te kin tet és ér zés. Mi kor pi hen az egyik, he lyé be lép a má sik. El en ged ni a te kin te tet, és az ér zés
mel lé sze gõd ni, mert a mély sé get tár ja föl, ahol nincs töb bé kül sõ tér, csak a for má ban lé te zõ 
bel sõ. Utób bi sû rû sö tét, elõb bi fé nye sen kön  nyû.

1999.08.21.  Több faj ta lá tás for ma hat a szem re. Egyik leg ne he zeb ben meg for mál ha tó – mert pusz tán moz-
gás – a telt ség és az ûr las sú for gá sa. Ál lan dó lé leg zés ez, mely ben az ûr so ha sem él he tõ át 
eléggé… A te kin tet a telt ség fe lé haj lik, ha né ha el is fo gad ja a telt ség tér ben va ló rin gá sát (pl. 
Morandinál). Hagy ni, hogy a tér meg nyíl jon, amed dig akar.2

1998.09.03. (Éj je li fel jegy zés) Ez a nagy lé leg zés, ez az en gem és a raj za i mat át já ró és át ha tó lé leg zet – ez az, 
ami a raj zo kat nag  gyá te szi, táv la tot és mély sé get ad ne kik, ál ta la lé le gez nek.

  Ez a nagy lé leg zés itt az éj sza ka nyu gal má ban az, ami en gem is új ra és új ra élet tel tölt meg, lel ke-
sít. Ez a nagy lé leg zés fag gat. Azt az ér zést éb resz ti fel, hogy az, amit raj zo lok, raj tam kí vül él, 
lé leg zik, és hogy tes te van: fa vagy táj.

  Nyár vé ge fe lé, egy mun ká val töl tött hos  szabb idõ szak után ez a lel ke sült ség to vább nõ és for má-
ló dik ben nem. Gyö ke rét a mell ka som ban ér zem. Va jon ter mé szet tõl ere dõ en le het sé ges ez? Nem 
zár ha tom a tes tem be, õ vi szont a tes te met is át jár ja.

1999.09.08.  A tér elõ sze re tet tel te remt nyu gal mat. Szi lárd sá gát az idõ ala kít ja. Min den, ami re nyu gal ma ki ter-
jed, a tér szá má ra táp lá lék. Olyan, mint ami kor víz ben ol dunk fel va la mit. Fel ol da ni a moz gást is. 
A tér lé leg zés. A szem be szél, meg ál la pít, ami kor pe dig ki fogy tak már el kép ze lé sei – ara beszk jei 
–, meg pi hen és a dol gok fel szí nén vég hez vitt sa ját ván dor lá sa i nak szö ve vé nyét szem lé li. Az út vo-
na lak szö ve vé nyét a sze mek gya ko rol ta ak tív fi gye lem szü li, mely át en ge di az is me ret lent.

Tér és for ma

2001.09.13.  A tér sa ját aka ra ta sze rint nyil vá nul meg. Egy da rab ka ál lan dó sá got csem pész kö zénk és eny hü-
lést hoz. A ve le va ló vi szo nyunk szo ros és nyu godt kell le gyen. A tér vis  sza hõ köl a for mák éle sen
ke mény vi lá gá tól, a csend ben még is kap cso lat ba lép az zal. A for ma meg te he ti, hogy er re nem 
re a gál azon nyom ban. […]
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1998.07.09.  A tér és a for ma tör vé nyei nem azo no sak egy más sal. A tér nyi tott, egy sze rû, a gör bét ki egye ne sí-
ti, min dent fel old. A for mát el mé lyí ti és át ha tol raj ta, no ha a tér ál tal nyi tott át já rók nem azo no sak 
azok kal, ame lye ket a for ma kép zel el. A nyu godt tér a fény ál tal igyek szik minden nek ki fe je zé sé-
re. A tér vi lá gos.

  A for ma hol ös  sze tet teb bé vá lik, hol pe dig le egy sze rû sö dik. A moz gás kel tet te gyöt rel mek kö ze-
pet te kon cent rá ló dik és meg sok szo ro zó dik – cso mók so ka sá gá vá sû rû sö dik. A gör be és a spi rá lis 
vo nal ban szü le tik és a pa pír ral küz del met foly ta tó iz mok ban. A for ma a sö tét ben szü le tik. A 
moz gás ban, a sa ját lük te té sé ben nyil vá nul meg az élet, ér zé sek és egyé ni sor sok éle te, mely tud ja
ma gá ról, hogy ki fe je zés re kell jut nia.

  Az áll ha ta to san ki tar tó szub jek ti vi tá son a tér ha tol ke resz tül, ami kor a fény ben fü röd ve aka rat la-
nul hir te len meg szû nik to vább mo zog ni.

2003.08.23.  Ma egy rong  gyal ken tem szét, amit raj zol tam, hogy ér zé kel he tõ fe lü le tet kap jak. Kön  nyû és 
sza bad ma rad az így szü le tõ bé kés, fol tok ban lé te zõ vi lág. El tû nik vi szont, mi helyt a for ma meg-
je le nik.

Tér és fa

2006.09.05.  „Az, ami más hon nan jön”, át megy az is mert for má kon, ágak há ló za tán, lom bo za ton, élet vá gyu-
kon ke resz tül be szél, len dü le tü kön ke resz tül és azon az örö mön át, amel  lyel a le ve gõ ele mét 
be fo gad ják.

1993.08.  A fa hir te len ki lép az alak já ból, majd új ra meg tér be le. Azért lép ki be lõ le, hogy vis  sza ve gye 
mind azt, amit a te kin tet el vett be lõ le. A te kin te tet is vis  sza vi szi ma gá val.

2004.08.15.  A csa va ro dó-te ke re dõ tölgy fa ne héz, sú lyos, õsi ér zést kelt, mely a szi lárd for mát vá laszt ja a tér 
he lyett, amely tõl el is sza kad. Rá csú szik, rá ne he ze dik a pa pír ra, még hoz zá ott, ahol a te kin tet az 
egész nek a szé lét ér zé ke li: a lomb kör vo na lá nál, egy for du ló ág nál. Mun kám az egy sze rû ség és 
a súly meg ta pasz ta lá sa fe lé ha lad.

2002.08.07.  A for ma pe re mén föl tûn nek olyan he lyek, ahol a fa meg akaszt ja a te kin te tet, el szív ja és el nye li 
an nak ere jét. Ott, ahol ez be kö vet ke zik, eze ken a pon to kon le het a fa tö me gét meg ra gad ni. A fa 
eze ken az ener gia pon to kon kü lö nül el a tér tõl.

2003.08.28.  Ugyan ak kor, ami kor a fa az egyik ol da la fe lõl néz ve éle sen ki vá lik a sem mi bõl, a má sik ol da lon 
a tér be ol vad és eg  gyé vá lik az zal.

2004.10.02.  A fák és a tá gas ság. Mek ko ra nagy ság lé te zik a lé leg zés ben, mely tel je sen át ad ja ma gát a ki áram-
lás nak és a szét ára dás nak. Mek ko ra bol dog ság lé te zik a tér ben. Úgy tû nik, a fák is me rik ezt a 
rej tõz kö dõ las sú sá got.

  Min den faj ta moz gás a le ve gõ ben foly ta tó dik. A tá gas ság anyag sze rû, fák kö rül érez he tõ, lát ha tat-
lan moz gás.

  Fel fe de zem a tá gas ság ér zé sét, ezt az ér zé kek szá má ra majd nem is me ret len áram lást, mely nyu-
gal mat te remt, ma gá ba zár ja a fa for má ját és meg nyit ja azt a tel jes ség elõtt.

2006.09.02.  Raj zo mon ke resz tül a fa se gí te ni akar, hogy ki fe jez zük kö zös vá gyun kat, a ter mé sze tes össz han got.
  Kü lö nös ér zé ke lés, ami kor a fa vagy csend élet ben nem van nak, és he lyet ke res nek, hogy ki bon-

ta koz has sa nak. Van er re he lyük.

El kez de ni

1997.05.11. A mun ka oda ve zet el, aho vá már meg ér kez tem.

2000.09.07.  Az el sõ reg ge li rajz szent do log. Új ra kez dés. Szin te min dig kön  nyed és lé gi es, a szen ve dé lyek 
al sza nak még…
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„A Féktelen” nagy magyaltölgy 2003, szénrajz, (50x65)
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1988.07.  Ha meg fe le lõ a tá vol ság, a for má tól en gem el vá lasz tó tér be van tölt ve. Nincs töb bé kü lön vá lás. 
A tár gyak nál na gyon ki csi ez a tá vol ság, alig egy mé ter, a fák nál 5 és 15 mé ter kö zött vál to zik. 
Mind ez vib rá lás, ta pint ha tó ság ér ze tét kel ti.

A fá ban la kó erõk

1997.06.08.  Ré gen azt gon dol tam, hogy egy fa le raj zo lá sá hoz nyi tott nak, nyu godt nak kell len nem. Ké sõbb
az tán meg ér tet tem, hogy a nyu ga lom gyak ran erõt len ség gel, az élet  hi á nyá val jár. Az óta a szen-
ve dé lyem mel, in du la ta im mal raj zo lok, mert ezek na gyobb erõ re lel nek a tölgy fá ban, és a ma guk
mód ján tisz te lik is azt.

2003.10.29.  Mi ez a fá ban la ko zó erõ, ami a lom bon ke resz tül-ka sul ve ze ti a len dü le te met? Nem a fa tör zse,
sem a fel épí té se, ágai, levelei… Ta lán a szel le me? Lény, amit a te kin te tem éb reszt fel? Vad és 
gyors, min den pil la nat ban meg ál lás ra vagy to va fu tás ra kész. Mi kor a vi lág nak ki tisz tult ké pét 
lá tom, õ is meg nyug szik, alig moz dul va lé nyé nek tel jes sé gé ben lé te zik. En ge del mes ke dik.

1999.09.07.  A fá ban la ko zó, erõs és gyors sár kány tár sam a rész le tek kö zött ve ze tõ uta mon. A sár kány nem a 
fa, ha nem az azt la kó moz gás. A fát ke resz tül já ró te kin tet tár sa. A te kin tet gyen ge és gyors; a fa bel-
sõ ere je (a sár kány) erõ sebb, de las sabb is, kü lö nö sen ak kor, ami kor ab ba ma rad a rit mus, ami kor
va la mi lyen erõ emész ti fel az ener gi át, meg sza kít va ez zel az ad di gi ha la dá sát és új irányt je löl.

Szem be szál lás

2006.08.18.  A te kin tet nincs mes  sze at tól, hogy meg lás sa, ahogy egy nagy, te re bé lyes és alig ész lel he tõ moz-
gás el idõ zik a lom bo zat ban. Az én szén-vo na la im pró bál ják imi tál ni. A for ma las san szü le tik. 
Min den reg gel egy ki csit.

  Ké sõbb az tán hoz zá kell kap csol ni a konk rét for mák hoz. Hagy ni, hogy a fe szült sé gek ve zes se-
nek. A töl gyek ben van vad ság. Hagy ni, hogy ez a vad ság jöj jön. Hadd jöj jön elõ. Ös  sze tar ta ni.

1997.07.29.  A vo nal ha sít és ener gi át áraszt ma gá ból. A fa vissz hang zik, vib rál, ma ga a ta ga dás. Vá lasz, mely 
az idõ ben lé te zik. Re me gé se szét osz lik a pa pí ron, fel ráz za a te kin te tet, kör be já rat ja, a szem pe dig
kap cso lat ba lép az anyag gal en nek min den rez dü lé se kor: olaj fa, tölgy és ma gyal tölgy alak já ban. 
Ez az anyag hoz za lét re köz tünk a kap cso la tot, a kap cso lat fa lát, a kép hé ját.

  Az anyag a moz du la ta im ból épül fel, ame lyek ki fe je zõ vo na lak ban öl te nek tes tet, il let ve ab ból a 
fe szült ség bõl, amit a fa gya ko rol a vo na lak ra. Rit mi kus vál ta ko zás ez, mely foly ton mó do sít ja a 
len dü le tet, és azt egy re in kább a rög zült for má já ba te re li. Ez a le las su lás nem je len ti a küz de lem 
vé gét, ha nem an nak tér be li rit mu sát ala kít ja. A tér lé leg zik, el vá laszt min ket egy más tól, de egy-
sé get is ké pez kö zöt tünk.

1995.07.27.  A fény erõ sö dik, ami kor nõ a sö tét ség. A sö tét ség ös  sze gyûj ti a fényt. Ket te jük kö zött tisz ta és 
egy ér tel mû a ha tár, de nem át ha tol ha tat lan. Az el len fény le he tõ vé te szi az ös  sze sû rû sö dést, a for-
ma le egy sze rû sö dik és ön ma gá ba for dul. A ha tár tisz ta sá ga emi att fon tos. Az ilyen, kont rasz ton 
ala pu ló rajz ki ve tít ve lát tat, en nélfog va von zó a szem nek, ugyan ak kor nem kön  nyû mû vé szet.

1995.07.20.  Az el len fény ben ál ló fa tel jes tö me gé vel da col a fén  nyel. Harc dúl köz te és a fény kö zött, sö tét
alak já val pe dig ar ról ta nús ko dik, ami nem õ: az õt át já ró fény rõl. Mi nél el tö kél teb ben van je len,
an nál job ban élet tel te lí tõ dik és vib rá ló for má vá vá lik.
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„Futó fa” 2006, szénrajz (24x32)
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A vo nal

1994.06.  A vo nal lát ha tat lan a szem nek. A vo nal az idõ ben lé te zik. A lá tás idõn kí vü li. Raj zol ni a moz gást
an  nyi, mint fut ni a lát ha tó ban.

2003.08.13. A vo nal meg tá masz ko dik a pa pí ron, majd el ru gasz ko dik.

1997.08.24.  Hogy az idõ ben lé tez zen, a vo nal meg ta nul lé le gez ni. A be lé leg zés a fe ke te irá nyá ba visz, a ki lé leg-
zés a fe hér fe lé. Lé le gez ni, és hagy ni köz ben, hogy a moz gást a na gyobb áram la tok te rel jék.

Vib rá lá sok

2001.09.15.  A mély ség lük tet. A te kin tet ér zi a le ve lek kö zött ezt az õt meg ál lí tó lük te tést, mely át tet szõ fel-
színt ké pez. A vo nal, az ág egy más tól el kü lö nü lõ pon tok szag ga tott fo lya ma ként raj zo ló dik ki. 
De a lé leg zõ mély ség el nye li a vo na lat. Vib rá lá sa az egész nek a mo raj lá sá ba ol vad be le. Sze re-
tem e lük te tõ vi lág ér des sé gét. A vi lá got lük te té se tart ja mo raj ló áram lás ban. Egy-egy rez dü lés 
min den irány ba in du ló vissz han got éb reszt. Min den hang ban irá nyok so ka sá ga vá lik le het sé ges sé 
új ra. A dön tés a te kin te té.

Spi rál

2000.08.18. A tér nagy tit ka a he lye sen meg ér tett „át me net”, mely a for mát a tér be ol vaszt ja.

1998.07.10.  A for ma las san for dul a táj ban. Ez a for gó moz gás te szi le he tõ vé a te kin tet szá má ra, hogy csönd-
ben el hagy ja a for mát és hogy vis  sza tér ve meg pi hen jen.

 Az élet az ágak kö rül áram lik. Az ágak hol ma guk ba zár ják, hol sza ba don eresz tik.

2003.08.15.  Spi rá lok, for gó mozgások… A tér spi rál ja min dent át öle lõ, nyu godt és víz szin tes él mény. 
Föl buk kan és meg szû nik, át jár ja a lát ha tót, át jár ja a fát. A fa spi rál ja vad erõ, mely ör vényt
vet ve szü le tik meg. Ele in te nyers és ön zõ, azu tán las san meg le li a he lyét és mér sék lõ dik. 
Ki ter je dést ad a fá nak.

Nyár utó

2006.09.16.  Utol só nyá ri na pok. Gra vi tá ció. Las san szü le tõ gra vi tá ció. Szük sé ge van az én erõm re, hogy va la-
mit meg ment sünk.

  A fák raj zol ják ma gu kat, las san el le pik a pa pírt, de ön ma gu kat nem lát ják. Csak a lom bo za tuk kal 
van nak el fog lal va.

  Gyen gé den kar ja im ba ven ni õket. Egy ké nyel mes he lyet ad ni ne kik ön ma gam ban, na gyot és szé-
le set, anél kül, hogy meg szo rí ta nám õket.

2004.09.30.  A raj zo kat be kell fe jez ni, el kell ké szül ni ve lük. A len dü let nek a leg vég sõ kig ki kell tar ta nia. Az 
el múlt nyá ron raj zolt fá i mat né ze ge tem egy ide je, és az a be nyo má som ve lük kap cso lat ban, hogy 
gyak ran szen ved nek va la mi tõl: moz gás ra és tér re len ne még szük sé gük. Van, hogy vál toz ta tok 
raj tuk, és van, hogy to vább raj zo lom a mo tí vu mot: a be fe je zett ség vé gett. A raj zok nak nyu godt 
éle tet kell su gall ni uk, nem pe dig az én min den na pos gond ja im ról be szél ni ük.
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Lombozatritmusok, 2007, szénrajz (23x30)
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2003.08.22.  A nyár vé ge nin csen már mes  sze. Én pe dig nap ról nap ra ugyan azo kon a szén rajz okon dol go zom. 
He lyet ké szí tek egy ér zés nek, ahol majd meg nyu god hat: azt a he lyet, ahol a fa meg ál la po dik és 
ki tel je se dik. Meg ké ne õriz nem ezt a reg ge li bé két itt a fenn sí kon, ahol még a lom bok lé leg zé-
sét is lát ni le het. El ké ne kez de nem egy új raj zot, amit majd ké sõbb be fe je zek, hogy az ér zés
meg ta lál ja a he lyét és meg ál la pod jon. Egy elõ re al szik még… A tá gas, lé leg zõ fi gye lem las san 
kö ze le dik. Min den egés  szé áll ös  sze, a meg tor pa ná sok és le las su lá sok egy más ra adott fe le le tek, 
a meg szü le tõ for mát kör vo na laz zák.

2001.09.13.  Az em lé ke zés lé leg zést szül, a lé leg zés a las sú sá got hív ja élet re. A las sú ság ban ki raj zo lód nak az 
erõ vo na lak és meg tisz tul a le ve gõ. A kön  nyû vé vált le ve gõ ben az em lé ke zés meg idé zi az „El fe-
le det tet”.

Las sú ság

1993.07.  A fák ban van las sú ság, amit meg oszt hat nak ve lünk. Ne kem nin csen ilyen las sú sá gom, el fo ga-
dom.

1988.08.  Egy fa le raj zo lá sá hoz nin csen szük ség ener gi á ra, ha nem in kább egy kis nyu ga lom ra. Az ener gia 
a fá ban van.

2004.09.11.  A nyu gal mas tel jes ség még nem öl tött for mát. Sze líd moz gás, mely bár mi re ki ter jed het. A fák 
bé kés ter mé sze tük nél fog va ma guk ba fo gad ják.

  A for ma na gyon fon tos. Ben ne lé tez het a tel jes ség. For ma a for má ban, bé kés egyen súly ener gi ák 
kö ze pet te.

Mély ség

2002.09.14.  Pi hen ni vá gyom. Vis  sza tér ni a sö tét be, a fa sû rû jé be, élet szük ség let: a bel se jé ben alud ni, el fe-
led ve mind azt, ami kí vül van. A szer te len erõ ket a fa sû rû je te re li ter mé sze tes he lyük re, míg 
al szom.

1997.09.02.  Le eresz ked ni a sö tét be, ben ne él ni, ab ban, ami sú lyos. Ben ne lük te tõ erõ. Erõ, mely a for má ban 
él, an nak bel se jé ben, tü re lem mel és ér te lem mel. Vá ra ko zik.

1998.08.21. A mély ség a tér szü lõ any ja.

1996.08.  Az élet szen ve dé lye a sö tét ség ben kon cent rá ló dik: be le ivó dik, eg  gyé vá lik ve le, és át jár ja, hogy 
új do log szü les sen be lõ le.

1995.09.05.  A ter mé szet vi lá ga az in tel li gen ci át ke re si: cél ja, hogy meg ért sék. Úgy be szél, ahogy tud: re meg,
gesz ti ku lál, meg nyug szik, fel fény lik, ki huny, meg bú jik, hazudik… A tes tet hív ja ta nú nak és 
szószólónak…

 A test és a szel lem vár ják a nyu gal mat. A gon do lat nyu gal mát a meg bé ké lés he lyén.
  A szel lem vi lá ga meg hal ni ké szül, el te met kez ni vá gyik. Nem akar ja, hogy az élet fel szí nes gon do-

la tai gyö tör jék. Ha lá la ta ní tás, mely az élõ anya got szel lem mel töl ti meg, vi gaszt nyújt, át ér té kel, 
nyu gal mat hoz.



25

Olajfa, késõ este, 1993, szénrajz (50x65)
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Esti csend egy olajfa közelében, 2005–2006, szénrajz (65x100) Jobbra: Gandjin, japán szerzetes, 2004, szénrajz (20x25)
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Szín – fény

1980.10.  Elõ for dul – leg több ször es te –, hogy ra gyo gó fény árad szét min den fe lõl. Ilyen kor anél kül igyek-
szem ezt be fo gad ni, hogy te kin te tem bár mi konk rét dol gon is meg áll na. A táj ból, az ég bõl, vagy 
akár egy fal ból su gár zó szín folt okon a te kin te tem meg ma rad ni ké pes, de a köz tük le võ har mó nia 
még rejt ve ma rad elõt te. Azu tán hir te len fény árad szét a szín folt ok kö zött, vi lá gos, de gyor san 
el il la nó össz hang. A for má tól és a moz gás tól füg get len, szer te szét ára dó fény. Las san egy be mo-
só dik a for mák kal. Az anyag ba tör té nõ be szí vó dá sát kell kö vet nem, fi gye lem mel kí sér nem és 
meg fej te nem, mint a ben sõt át já ró melegséget… Szá mom ra ez a festészet…

1999.06.23.  Hagy ni, hogy min den fe lõl szí nek tör je nek elõ. Nem en ged ni, hogy a te kin te tet bár me lyik is ra bul 
ejt se. A te kin tet gon do la tok nél kü li le gyen.

1998.06.23.  A fény ma gá ba száll, mi e lõtt elõ tör ne. Ezt a fe szült ség gel te li pil la na tot, ezt az il lu mi ná ci ót meg-
elõ zõ utol só  elõt ti pil la na tot fes tem én.

2004.03.27.  A szí nek nek van nak rend kí vül bol dog pil la na ta ik. Ilyen kor na gyo kat szö kell nek, amer re pe dig 
el ha lad nak, be le bor zong a kép. A fényt árasz tó szí nek ap ró szö kel lé sek kel ha lad nak, a ta lajt szin-
te nem is érin tik. A sö tét szí nek lom hán kúsz nak és gyö ke ret eresz te nek.

2005.08.27. Be lé le gez ni a szí ne ket. Be szív ni õket, mint a föld sza gát esõ után.

Ar cok

2005.01.31. (Rész let egy J. C.-nek írt le vél bõl) Ha be csu kom a sze mem, egy má sik va ló ság ba lé pek. Nem 
azon nal, csak las sacs kán. A kül vi lág gal va ló kap cso la tom ap rán ként meg szû nik, a nyug ta lan sá-
got elõ idé zõ ha tá sok por ba hull nak – por ba, mely ma ga is leülepedik…

  Az ar con tük rö zõ dõ ér zé sek – fé lel mek, mo hó ság, két sé gek, gyû lö let és ha rag nyo mai, meg any-
 nyi lel ki ál arc – mind egyi ké nek fel ol dó dik a szo rí tá sa. Le tu dom ten ni õket. Át me ne ti leg. Az arc 
csu pas  szá vá lik. Rá is me rek e fe det len ség re: fo lya ma tos és szé le sen áram ló moz gás hoz ha son lít. 
(Tu dom, hogy ben ne min den egyes meg ál lás fe szült ség, az egyén egy-egy meg nyi lat ko zá sa.) Ez 
a moz gás anya got át ala kí tó: az át ha tol ha tat lant lé gi es sé te szi, te ret ad a le ve gõ nek és ve le egy faj ta 
te kin tet nek is he lyet ké szít. Úgy tû nik, mind ez las sú fo lya mat ered mé nye, mely tü rel met igé nyel, 
és csak rit kán ve zet a for ma tel jes sé gé re, anya gá ban is va ló sá gos és fel en ge dett ar choz. A raj zo-
lás a ben nünk élõ bé ke vá gyat ál lít ja pró ba elé.

Désfalvi-Tóth And rás for dí tá sa

A for dí tó kö szö ne tét fe je zi ki Alexandre Hollannak ész re vé te le i ért és ja vas la ta i ért.
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3 Ez a né hány jegy zet a köl té szet rõl a „Confluences poétiques” iro dal mi ki ad vány ban je lent meg (Mercure de France, 2007).

„Valami…” 3

  Né hány mos ta ni jegy zet, me lyek ben meg pró bá lom tisz táz ni a ma gam szá má ra – fes tõ lé vén –, 
mi is a köl té szet he lye.

2006.11.17.  A köl té szet más hon nan jön. Még lát ha tat lan. A fák ér zik lom bo za tu kon ke resz tül. Mi az at mosz-
fé rán át. A tér ben él nek a sza vak, utaz nak a szü le tõ gon do la tok.

2006.11.25.  Egy pil la nat ban az a for ma men tes va la mi, ami rõl úgy gon do lom, hogy az le het a köl té szet, sza-
vak ká és ké pek ké vá lik. A sza vak és a ké pek két vi lág kö zött él nek, mint a víz a le ve gõ és a föld 
kö zött, az el pá rol gás és a föl szí vó dás kö zött.

  A két vi lág kö zött min den mo zog, úszik, száll, át ala kul. Ezt a he lyet a sza vak ol dott ság nak vagy 
fo lyé kony ság nak hív ják, a ké pek úgy ér zik, mint egy erõs áram la tot, mely át árad raj tuk vagy 
so dor ja õket.

  Hos  sza san utaz va né ha sza vak és ké pek ös  sze ta lál koz hat nak, föl is mer he tik egy mást, egye sül het-
nek, meg ta lál hat ják ren del te té sü ket, a köl té sze tet.

2006.11.26.  Van valami… Nem tu dom meg ér te ni. Ta lán eb ben a bé kés meg-nem-értésben té ve lyeg nek a fes-
tõk és a köl tõk.

  Mi vel nem tu dok so ká ig eb ben a nyu godt meg nem is me rés ben ma rad ni, fes tõ vé válok… má sok
meg köl tõ vé.

  Ki nyi tom a sze me i met a vi lág ra, ame lyik for mát ölt, az a fa lesz be lõ le, amit raj zo lok, és mely 
ma gá ba szív ja a lát ha tat lan és meg nem ér he tõ éle tet.

  Idõ vel kez dem érez ni, hogy ez a ma gam ba szí vott élet las san lak ni kezd ben nem, el kö dö sí ti a 
te kin te te met, meg je le nik ecse tem bi zony ta lan sá gá ban, ké te lye im ben, levegõhiányomban…

  Az idõ meg kel le ne, hogy áll jon, hogy he lyet hagy jon az ecset nek és az el ve szett te kin tet nek. 
Re mé lem, hogy az idõ meg ér ti ezt az in do kolt jó zan kérést… Pil la nat nyi lag úgy néz ki, hogy 
meg ér ti, a vi lág le las sul, a te le fon nem csöng töb bet, a za jok el csen de sül nek.

  A má sik idõ még nem ér tet te meg. Az óra ha lad, úgy tû nik, hogy még föl is gyor sul. A tü rel met-
len sé gek be töl tik a te ret. Itt a két idõ kö zött vár rám egy hely: a mû vész he lye. Egy mû vé szé, 
aki nek a fel ada ta lesz tu da to san nem lé tez ni. ( »A nem lé te zés fel ada ta«, Yves Bonnefoy.)

 Né hány rész let egy be szél ge tés bõl a tér rel, a te kin tet tel és az anyag gal va ló vi szony ról

2006.01.08.   Gye rek ko rom ban na gyon ko rán föl is mer tem az ál mo do zást – a ter mé szet rõl és a vi lág ról va ló 
ál mo do zást. Egy faj ta moz gást, mely meg en ge di, hogy sé tál jak a vi lág ban, és hogy a vi lág meg-
ért sen. Mint ha hall gat na en gem. Mint ha ott hon len nék a sa ját ha zám ban.

  A fá kat néz ve az biz tos, hogy va la mi, egy faj ta je len lét itt van. El akar na jön ni hoz zám, egé szen
hoz zám. Én né zek, de õ egy más te kin te ten ke resz tül ke res en gem. Nem a re ti ná mon át. Ta lán
azon a kü lö nös bel sõ né zé sen ke resz tül, amely nem is tud a kül vi lág ról.

  Sze re tem a meg élt idõt. Azt, ami be lül van, amit föl le het is mer ni az idõ ko pá sá ban, egy tárgy 
öre ge dé sé ben. Ami ti tok za tos, az meg je le nik, ami kor a fel szín el ko pik, át ala kul.

  Ha er re az egész öreg edény re te kin tek, amit va la mi er dõ ben szed tem ös  sze, ez a tárgy, ami egy 
kék rõl be szél, an  nyi min den mást hoz ma gá val. For má kat hoz, ami ket nem le het meg ha tá roz ni. 
Ûrö ket hoz. A kék és az ûr kö zött narancspiros rozs dát hoz, majd nem a ki egé szí tõ szí nét, ame lyik 
egy bi zo nyos kö döt von a te kin tet re.

  Va gyis eb ben az edény-fé lé ben, eb ben az edény-hul lá ban lá tom a vég te lent, lá tom az óce ánt,
lá tom éj sza kai egek em lé két, és ugyan ak kor mind ezek nem tá vo lí ta nak el a va ló sá gos tárgy tól.
Ez bi zo nyos szem pont ból csodálatos…
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Csend a tájban, 2006, szénrajz (50x65)


