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KRAJCSOVICS ÉVA

Festőnapló
(Kék szürkébe zárva)

Most,	amikor	teljes	az	üresség	bennem,	mintha	az	egész-
hez	semmi	közöm	nem	lenne,	és	ez	már	második	hete,	de	
lehet,	hogy	még	régebben	tart.	Lassan	érkezem	ide,	ebbe	az	
ijesztő	időszakba.	Tele	vagyok	félelemmel,	csak	folyamatos	
munkával	 küzdhetek	 ellene,	 ha	most	 nem	 nyúlok	 festék-
hez,	 a	 legrosszabb	 is	megtörténhet.	Munka	nélkül	 semmi	
vagyok.

Mi	az,	amitől	a	vászon	felülete	átlényegül,	amitől	hirte-
len	a	helyére	kerül	mindaz,	ami	egy	perccel	azelőtt	még	két-
séges	volt;	és	ott	van	előttem,	egy	úgy	tűnik	tőlem	teljesen	
független	valami,	egy kép.	Mintha	ma	ez	megtörtént	volna;	
nagy	szükségem	volt	már	egy	ilyen	pillanatra.	

A	vázlatszerűség,	ha	erőteljes,	hallatlan	energiát	tud	adni	
a	képnek.	Hirtelen	nagyon	tetszik,	ilyenkor	van,	hogy	kísér-
tésbe	esek;	talán	így	kellene	hagynom,	de	soha	nem	teszem.	
Valami	mást	keresek.	

Csak	 néhány	 színről,	 amit	 sokszor	 hosszas	 keresgélés	
után	egymás	mellé	teszek,	erről	szól	a	festészetem,	semmi	
mást	 nem	 akarok;	 ha	 ez	 festészet,	 akkor	 a	 helyemen	 va-
gyok.	Ha	erről	nem	győzöm	meg	magam,	nem	tudok	dol-
gozni;	ez	nem	történhet	meg,	de	gyakran	ott	állok	a	szélén;	
alig	valami	és	vége.	Minden	kudarcom	ellenére	egész	nap	
a	képekkel	vagyok,	persze	ettől	semmi	nem	lesz	jobb,	de	
lehetőséget	adok	magamnak;	ott	kell	 lennem	a	megfelelő	
pillanatban.

Egyetlen	 új	 megállapítást	 sem	 tettem,	 csak	 ismételek,	
elfogadok,	megértek,	és	örülök,	ha	mindez	sikerül.	Ha	ké-
pes	vagyok	a	meglátásra	és	követni	tudom	hívását,	ha	fel-
fedezem	és	türelmesen	engedelmeskedem,	nincs	más,	ami	
ehhez	fogható.

Amikor	lemegyek	az	utcára,	hihetetlenül	mulatságosnak	
látom	azt	a	mindenről	megfeledkező	igyekezetet,	odaadást,	
amivel	fönt,	a	műteremben	dolgozom.	

Csak	egyetlen	foltra,	színre	koncentrálni	úgy,	hogy	mi-
közben	közvetíti	azt,	amit	látok,	mégis	attól	eltérőt,	valami	
mást,	 valami	 rejtettebbet	 jelentsen,	 és	 éljen	 önálló	 életet.	
Amikor	sikerül	idáig	eljutnom,	elkezdek	hinni	abban,	hogy	
a	vászon	és	a	festék	már	nem	anyag,	nem	egy	tárgy,	hanem	
kép.	Ezért	nem	kell	keret	sem.

	Képtelen	vagyok	lerombolni	a	bennem	felépült	falat,	pe-
dig	milyen	jó	is	lenne	a	vászon	előtt	egy	váratlan	döntéssel	
ezt	megtenni.	Lehetetlen,	csak	eljátszhatnám	a	pillanatot,	de	
minek	hazudjak.	Ezért	a	valódi	képig,	ha	létezik	is	bennem	
homályosan,	soha	nem	fogok	eljutni,	ezzel	a	tudással	együtt	
kell	lennem;	marad	az	örök	vágyakozás.

Minimális	 elmozdulás,	 valami	 kis	 eredmény.	 Egy	 nö-
vény,	egy	kavics	természetességével	kellene	léteznie	a	kép-
nek,	ez	lenne	az	a	születettség,	amire	vágyom.	Hasonló	gon-
dolat	Julius	Bissier1-től:	„Egy	kép	legyen	tömör,	egyszerű,	
igaz,	mint	egy	jel,	kérlelhetetlen,	mint	a	természet,	ami	egy-
szerre	boldog	és	szomorú.”	Nem	véletlenül	találtam	rá.

1	 Julius	Bissier	festő	(1893,	Freiburg	im	Breisgau	–	1965,	Ascona).
2	 Robert	Musil	író	(1880,	Klagenfurt	–	1942,	Genf).

Ma	megint	nagyon	nehéz.	Maradnék	egyedül,	 csend-
ben.	Nem	 tudom,	hol	 járok,	 homályos	 és	 gyötrelmes	 ez	
a	kínlódás,	nem	tudom	felmérni,	hol	tartok,	nem	vagyok	
képes	 a	 látásra.	Azt	 érzem,	valami	befejeződött,	 lépnem	
kell,	és	nem	tudok.

Nagyon	lassan	alakulnak	a	képek,	hosszas	szünetek	után,	
kissé	idegenként	nézve	látom	meg	valójában	őket,	ez	néha	
hónapokig	is	eltart.	Szeretek	így	dolgozni.

A	 sziklás	 képek	 annyira	 felzaklattak,	 hogy	 ott	 kellett	
hagynom	őket.	A	lehetőség,	hogy	akár	jól	is	sikerülhetné-
nek;	itt	van	előttem,	és	mintha	nem	lennék	képes	megragad-
ni.	Ha	időt	hagyok,	talán	elveszíthetem…

Idézet	Robert	Musil2-tól:	„Mindent	addig	követni	csak,	
ahogy-ameddig	én	látom;	ez	ennek	a	formának	a	belső	jo-
gosultsága,	nem	szabad	kész	mivoltot	színlelnem,	ahol	nem	
vagyok	kész.	Lehet	mindent	 röviden	mondani,	 ahogy	ne-
kem	 tetszik.”	Érzem,	hogy	 több	van	ebben	a	mondatban,	
mint	amennyit	elsőre	megértek	belőle.

Nagy	hiányérzet,	ennek	ellenére	mégis	a	lehető	legke-
vesebb	maradjon	a	vásznakon.	Szeretnék	ellene	menni,	de	
nem	 tudok,	valami	diktál	belül,	 aminek	engedelmesked-
nem	kell.

Türelmetlenség	 és	 értetlenség:	 magam	 felé.	 Ecsetnyo-
mok	által	keletkezett	érzékenység	a	vásznon,	megelégszem	
ennyivel;	 azt	 gondolom,	 ez	már	 túlzás,	 nem	 szabad	 elfo-
gadnom,	 de	 képtelen	 vagyok	 eltüntetni,	 átfesteni,	 ott	 kell	
hagynom,	ülök	előtte	és	engedem,	hogy	meggyőzzön.	Té-
vednék?	Elteszem.

Ma	újból	olajjal	festek;	kíváncsi	vagyok,	volt-e	a	renge-
teg	akvarellezésnek	hozadéka,	mit	tudok	belőle	használni.	A	
sűrű,	sokrétegű	akvarell	festésből	igyekeztem	vissza	az	át-
látszó,	világos	felülethez,	ami	nekem	egészen	új	volt.	Min-
den	mozdulatomban	biztosnak	kellett	lennem.

Tristan	számomra	az	örök	igazra	és	tökéletesre	irányuló	
vágy	megtestesülése,	ami	nélkül	nem	tudunk	és	nem	is	ér-
demes	 létezni;	annak	ellenére,	hogy	tisztában	vagyunk	az	
elérhetetlenségével.

Hajnalban	 azzal	 a	 felismeréssel	 ébredtem,	 hogy	 a	 kép,	
amivel	már	napok	óta	kínlódom,	alapjaiban	rossz.	Túlmére-
tezett,	túl	közel	hozza	a	lényeget,	ezzel	érthetetlen	töredékké	
változik.	Az	egészet	lehúztam	fehérrel,	most	itt	ülök	előtte,	
különös	felszabadító	érzés,	mert	valamitől	többnek	tűnik.

Helyben	járok,	és	ha	történik	valami,	az	belül,	bennem	
történik,	arról	alig	tudok	valamit	elmondani.	Mégis	ide	kell	
ülnöm	a	képek	elé,	és	az	apró	elmozdulásokat	kutatva	leírni	
ezeket	a	semmiket.

Mire	a	papírhoz	ér	az	ecset,	túl	kell	lennem	a	kétségeimen;	
és	azon	kell	igyekeznem,	hogy	végig	meg	tudjak	tartani	vala-
mennyit	az	első	másodpercek	szédítő	biztonságérzetéből.
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A Rózsaszínű fal	már	nem	rózsaszínű,	de	a	rétegek	alatt	
ott	van.	Fél	nyolc	van;	süt	ebben	a	reggeli	fényben,	valószí-
nűleg	megtéveszt,	de	így	marad,	mert	most	az,	amit	elkép-
zeltem. 

Amikor	dolgozom,	nagyon	fontos,	hogy	a	legkisebb	do-
logban	is	őszinte	legyek,	hogy	egész	meggyőződésemmel	
magam	legyek,	 ilyenkor	úgy	érzem,	még	a	külső	világ	 is	
érthetőbb	lesz.	Látnom	kell	magamat,	és	mások	számára	is	
látható	szeretnék	lenni.	Amikor	festek,	akkor	tudok	ezekért	
a	legtöbbet	tenni.

Sok	éve	őrzök	egy	meghatározóan	erős	élményt;	1982,	
Toledo,	alkonyodik,	benézek	egy	kapualjba,	valahol	hátul	
felragyog	 egy	 háromszögforma;	 sok	 képemen	 megjelent	
már,	és	 látom	ma	 is,	 amikor	az	állvány	mellett	átnézek	a	
konyhába.

Egy	szinte	a	semmiből	előtörő	vonal,	egy	váratlanul	pon-
tos	szín,	ez	maga	a	boldogság;	ha	képes	vagyok	észrevenni.

 
Folyamatos	 kínlódás,	 semmi	 született,	 csupa	 akarat…	

minek	ez	az	egész?	De	képtelen	vagyok	mással	foglalkozni,	
mert	ott	a	makacs	gondolat,	hogy	meg	fogom	találni,	meg	
kell	találnom;	és	nem	akarom	látni,	tudni,	hogy	ez	nem	most	
fog	megtörténni.	Talán	holnap,	ha	megnyugszom.	

Semmiségeken	 napokat,	 heteket	 elidőzök,	 alig	 tudom	
hasznosítani	 a	 már	 megtapasztaltakat,	 nincsenek	 megol-
dásaim,	sok	a	keresgélés,	az	elveszett	idő;	mégis	makacsul	
remélem,	hogy	talán	van	valami	értelme.

Álom.	Ismeretlen	helyen	járok,	lépcsők,	zegzugos	utcák,	
szürkeség,	váratlanul	egy	hatalmas	azúr	aluljáróban	találom	
magamat,	elöl	messze	víz,	nem	tudom,	folyó	vagy	tenger,	
rengeteg	a	fény,	elindulok	feléje,	de	ahogy	közeledek,	egyre	
távolibbnak	érzem,	magamat	meg	egyre	kisebbnek.	Végül	
megint	szürkeségben,	sok	ember	között,	egy	sétányon	va-
gyok.	Kék	szürkébe	zárva.

A	 reggeli	 pesszimista	 mondatok	 után	 váratlanul	 sokat	
dolgoztam,	persze	ugyanazokon,	mert	amikor	már	csak	a	
nyomai	vannak	meg	a	tárgynak,	felszabadulok.

Megtaláltam	a	 füzetlapot,	 amit	 tavaly	áprilisban	 írtam,	
miután	 hazajöttem	 Bolognából.	 Lemásolom.	 „Szeretnék	
valamit	 megérteni	 az	 élményből;	 Giorgio	 Morandi3	 mű-
termében	 járhattam	 44	 évvel	 a	 halála	 után.	 Erre	 gondo-
lok	napok	óta,	és	közben	hagyom,	hogy	egészen	birtokba	
vegyen	 az	 öröm.	 Legszívesebben	 azt	 írnám,	 találkoztam	
Morandival…	Gimnazista	 voltam,	 amikor	 először	 láttam	
néhány	képét	 egy	 albumban.	Később,	 amikor	már	 festet-
tem,	jöttem	rá,	hogy	attól	kezdve	velem	volt,	és	ösztönösen	
igyekeztem	valamit	megérteni	belőle.	Sok	év	után	belép-
hettem	a	műtermébe,	ami	valójában	egy	szoba;	ott	voltak	a	
tárgyai,	megérinthettem	őket,	kinézhettem	a	kertbe.	Vajon	
ott	azt	láttam,	amit	ő?	Bizonyára	nem.	A	szobát	fotókról	már	
jól	ismertem,	sokat	nézegettem	nagyítóval	is,	és	most	benne	
voltam,	körülvett,	megállt	benne	az	idő.	Most	úgy	érzem,	
mégsem	láttam	semmit,	mert	mindent	egyszerre	akartam,	
benne	lenni,	érteni,	érezni,	átélni;	egy	sarok,	egy	falrészlet	
színe,	 talán	csak	ennyit	kaptam,	ami	később	kiindulópont	

3	 Giorgio	Morandi	festő	(1890,	Bologna	–	1964,	Bologna).
4	 Hollan	Sándor	festő	(Budapesten	született	1933-ban,	1956	óta	Párizsban	él).
5	 Hantai	Simon	festő	(1922,	Biatorbágy	–	2008,	Párizs).

lehet.	A	falakon	véletlenszerűen	néhány	kép,	vonalzó,	ma-
dzag,	papír	cetlik,	egy-egy	semmi,	a	„berendezés”	egy	ágy,	
egy	szék,	az	állvány,	a	csendéletek	asztala,	a	csendéletek	tár-
gyai,	ecsetek,	a	munka	eszközei,	semmi	kényelem.	A	mun-
káért	van	ott	minden,	a	legtermészetesebb	módon,	ahogy	a	
szükségszerűség	hozta,	nekünk	is	így	volt	jó	és	biztonságos	
benne	lenni.	Sándor4	megilletődötten	áll,	én	figyelem	őt,	ő	
figyel	engem.	Először	vagyunk	itt	és	tudjuk,	nem	lesz	több	
alkalom.	Talán	15	perc	volt	az	egész,	nagyon	rövid,	nagyon	
fontos.”	

Ahogy	a	hajnali	szürkeség	betakarja	a	színeket,	 tetszik	
nekem,	mintha	mostanában	hasonlóan	működnék.

A	kudarcok,	a	csalódások	hete.	Néhány	nap	akvarellezés.	
A	sok	kínlódás	után	 felszabadítónak	 tűnt.	 Itt	volt	Sándor,	
belép,	 és	néhány	perc	múlva	már	 a	képnézéssel	vagyunk	
elfoglalva.	Miközben	kiraktam	a	különböző	fázisban	lévő	
lapokat,	már	 láttam	 is	 azokat	 az	 ő	 szemével,	 ezt	 nagyon	
szeretem;	jó,	világos	pillanat.	Nem	szólt,	végül	úgy	találta,	
nagyon	fojtottak;	hol	vannak	a	„fényjárta”	színeid,	kérdez-
te.	Próbáltam	mondani	a	mostani	állapotaimat,	de	tudtam,	ő	
nem	az,	akinek	erről	bármit	is	mondhatok.	Mélyen	tudom,	
hogy	igaza	van…	De	engem	a	lehetetlenbe	visz	az	az	erő,	
amivel	a	falaimba	ütközöm.

Festettem	 egy	 gyönyörű	 szürkét,	 ami	 örömmel	 tölt	 el,	
és	ez	elszomorít.	Festeni	egyetlen	színért?	Ha	ez	így	megy	
tovább,	nagyon	nehéz	dolgom	lesz,	pedig	amikor	egy	ilyen	
megtalált	színben	bolyong	a	szemem,	elmúlik	belőlem	az	
a	kínzó	hiányérzet,	ami	néha	egészen	megbénít.	De	gyáva	
vagyok.

Hantai5-ban	megvolt	az	a	szikra,	ami	a	továbblépéshez	
nélkülözhetetlen.	Vak	 vagyok	 és	 tapogatózom,	 egy	 éltető	
érintés	látni	a	munkáit,	fellélegzem,	mert	segít.

Míg	az	olajnál	azt	gondolom,	én	gazdálkodom	az	idővel	
és	a	döntéseimmel,	az	akvarellnél	mindezeket	behatárolja	az	
anyag.	Amikor	lemosom,	ott	a	váratlan,	minden	alkalommal	
rögtön	döntenem	kell,	mennyit	fogadok	el,	mit	semmisítek	
meg	a	még	megmaradtból.	A	feladat	a	„kiszolgáltatottság”	
legyőzése,	 egy	 rossz	 döntés	 „végzetes”	 lehet.	 Valamiért	
mégis	szeretem	ezt	a	pillanatot,	még	akkor	is,	ha	tévedek.

Jó	 néhány	 éve,	 hogy	Velencében	Agnes	Martin	 képei	
előtt	álltam	megbabonázva,	mert	történt	ott	velem	valami.	
Sok-sok	kép	vonzott	már,	de	ez	több	volt;	talán	a	„kezdet	
ártatlansága”…	

Keresek,	de	csak	ráismerni	vagyok	képes.

Kora	 reggel.	 Szétnézek	 a	műteremben,	 ez	 az	 életem,	
egyszer	majd	itt	kell	hagyni,	mindez	magára	marad,	érvé-
nyét	veszíti.	Most	nehéz	erre	gondolni,	de	már	elképzel-
hető.	Ilyenkor	egy	negyedóráig	besüt	a	nap,	szól	a	rádió,	
a	kutya	még	alszik,	ülök	a	képek	között.	Vajon	tudok	ma	
dolgozni?	

Festek,	lehet,	hogy	semmi	sem	változik	bennem,	mégis	
mintha	most	szabadabb	lennék.	Ez	a	nyár	sokat	adott,	nem	
szabad	elfelejtenem.




