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„Az ember képtelen arra, hogy ne kommunikáljon” – azt gondolom, Watzlawick 
Paul egyszerű mondata nem kérdőjelezhető meg. Az ember szociális lény, társa-
ságban él a többi emberrel, kommunikációban. 
De mi köze van ennek a politikához? Nos, remélem, sejtik, hogy mire akarok 
politológusként kilyukadni: az efféle kommunikáció politika. Politika nem csak 
a mindennapi színház a tévében, az újságokban és az interneten, amely a nyilvá-
nosság színpadán zajlik. A politika nem más, mint az a mód, ahogyan az emberek 
a saját dolgaikat rendezik. Innen nézve minden ember a politika alanya is egyben.  
És ahogy Beuys mondta, minden ember művész is. 

Az ember tehát: kommunikál, a politika alanya 
és művész. Ez első pillantásra talán túl általá-
nosnak tűnik ahhoz, hogy valami lényegit le tud-
nánk vezetni ezekből a jellemzőkből. És mégis: 
naponta ott állunk e háromszögben. Talán nem 
világos számunkra, nem is tetszik, sőt, tiltako-
zunk ellene – mégsem tudunk kilépni belőle.  
És ami általánosságban érvényes az emberre, egy 
művészre még inkább. 
Boros Viola művészete magas kommuniká-
ciós igénnyel párosul. Képeivel a nyilvánosság 
felé fordul, figyelmet kelt, beleegyezést vagy 
elutasítást vár. Festészetével a kommunikáció 
centrumában mozog, és így része lesz a társa-
dalmi diskurzusnak. Eközben képei világosan 
megnevezik a kommunikáció témáit: tartalma 
tárgyias, emberek és dolgok egymásra utalnak 
szín- és formavilágukban. És mivel egymásra 
épülnek, elkezdenek mesélni egymás viszonyá-
ról. Előadják a történetüket és rákérdeznek saját 
perspektívájukra. 
Éva elcsábítja Ádámot a tudás fájáról vett almá-
val a Paradicsomban. Milyen régóta szemére 
vetik Évának ezt a butaságot. Ő lesz az a törté-
nelemben, aki elcsábítja Ádámot, és így az isteni 
parancs ellen vét. Ha ezt most nem vesszük túl 
komolyan és szó szerint, akkor egy hasonló szi-
tuáció sok istenekről és emberekről szóló tör-
ténetben előfordul. Héliosz például megtiltja 
Odüsszeusznak és utastársainak, hogy egyenek a 
marháiból. Azok most vetődtek partra a napisten 
szigetén és éhesek. A többit el tudjuk képzelni…
Az efféle történetek mindig úgy vannak felépítve, 
hogy az embernek muszáj pórul járnia. Muszáj 
az isteni tilalom ellen vétenie, nincs más lehető-
ség. De akkor miért olyan haragtartó az Ó- és az 
Újszövetség Évával szemben? 
Ugyanabban a teremben, a fent említett „good 
girl gone bad” mellett van egy kép: „Sweet 
sixteen”. Hogyan ismeri fel a szemlélő, hogy 
itt egy tinédzser látható a képen? Végül elég 
két kör, két pötty, két vertikálisan belülre hajlí-
tott és egy horizontálisan hajlított vonal, ahhoz, 
hogy mindenki megértse: Éva most egy tini, egy 
fiatal lány, aki 16 évesen még „cuki”. Éva mérhető 
lett, beillesztve a társadalomba, gyerekeket fog 
szülni a férjének és bizonyára boldog házasság-
ban fog élni. Mindaz, ami jó, és mindaz, ami rossz 

– legalábbis ami a férfiak és nők közti kapcso-
latot illeti – megtalálható ebben a két képben. 
És ebben mutatkozik Boros tehetsége: képei-
ben társadalmat és történelmet sűrít. Ennél vilá-
gosabban és hatékonyabban nem megy; ez az 
erőssége. 
Ha Beuys azt mondja, hogy minden ember 
művész, akkor nem arra gondol, hogy minden 
embernek tárgyakat kell készítenie a művé-
szeti piacra. De minden emberben rejlik krea-
tivitás, fantázia és intelligencia, és ezek azok a 
tulajdonságok, amelyek révén megértik a művé-
szetet. Az elfordulás, a bezárkózás is egyfajta 
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kommunikáció, amely sajnos túl gyakran fordul elő. A művészi készséget a nyu-
gati társadalmak gyakran nem ismerik el értékként. A Ford-gyárban futószalagon 
dolgozó munkásnak inkább az unalommal szemben kell rezisztensnek lennie,  
a kreativitás neki nem megengedett. De a globalizáció és az internet világában az 
emberi kreativitásnak egyre nagyobb szerepe lesz a produktivitás növelésében is. 

„Obama, we are watching you”, mondja egy másik kép, és valóban: az emberek 
figyelik Obamát, akiből sokan kiábrándultak, mert a „yes, we can”-t nem úgy tudta 
vagy akarta megvalósítani, ahogyan ezt a nyugatnak és a választóinak megígérte. 
Obama első választási kampánya alatt 2008-ban az internet segítségével folya-
matosan megszólította és bevonta az embereket. A magabiztos megszólítás és 
a világosan megfogalmazott elvárások Obama iránt visszamutatnak a szemlélő 
saját felelősségére, minden egyes ember felelősségére a politikai folyamatban 
és a politikai folyamatért. Ha valamit megfigyelek, akkor azt muszáj értékelnem 
is. És ha az értékelésem alapján valami nem stimmel, akkor ezt szóvá kell ten-
nem – és ezt meg is tehetem egy demokratikus országban. Az ember a politikai 
alanya, és mint ilyen, felelős a politikáért. Persze nem mindenki tud Obama vagy 
Orbán helyébe lépni, de mindenki, aki véleményt formál, aki képes arra, hogy 
ítélkezzen, az egyben befolyásolja embertársait is. Egy demokráciában mindig a 
többség dönt, de ez a többség egyénekből áll, akik mindannyian egyedülállóak 
és páratlanok. Az, hogy figyeljük Obamát, nem mentesít minket a felelősség alól, 
épp ellenkezőleg: ez szüli a felelősséget.
Lampedusa, a Tunézia és Szicília között fekvő apró sziget jelkép. Európa innen figyeli 
Afrika nyomorúságát és a Földközi-tengeren lejátszódó tragédiát. Természetesen 
Európa nem tudja befogadni a világ összes menekültjét, de valóban erről van szó? 
Hol szakad meg a diskurzus? Boros egy menekülteket szállító hajó képét használja 
fel művéhez, egy Lampedusa felirattal ellátott táblával, minden egyéb tárgy lakó-
helye, Kunbábony közvetlen rádiuszából, elhagyatott tanyákról származik. Ez az 
összemosás vajon megengedett? Mi köze egyik helyszínnek a másikhoz? Végső 
soron a felelősségről van itt szó, az egyének felelősségéről a társadalmi viszonyok 

megteremtésében, és ebben az összefüggésben 
arról is, hogy az itteni emberek hogyan viszonyul-
nak a menekültekhez. És arról is, hogy sok minden, 
amit elhagyunk, más embereknek esélyt jelen-
tene egy új kezdetre, egy új életre.

A művészet nem tud apolitikus lenni. A művé-
szet mindig társadalmi keretben jelenik meg – és 
ez nem a szocialista realizmus politikai impera-
tívuszát jelenti. Egy szabad társadalomban a 
művészet mindig a társadalmi diskurzus része, 
ily módon politikus; mégpedig abban az érte-
lemben, hogy az emberek életkörülményeit 
értelmezi. 
A szocialista realizmus osztálytudatos kijelen-
tésekre akarta késztetni a művészetet, és ezzel 
megerőszakolta azt. A l’art pour l’art menekült 
minden kijelentés elől, ami ugyancsak nonszensz. 
A művészet egy szabad társadalomban azzal a 
szabadsággal él, hogy az őt körülvevő társadalmi 
viszonyokat, körülményeket és adottságokat 
tudomásul vegye. Így szükségszerűen olyan kije-
lentések születnek, amelyeket a művészet eszkö-
zeivel – itt a festészettel – alakítanak ki. Ha igaz 
az a mondat, hogy a gondolatok a valóságban 
álcázott képek (Horx), akkor ebben a festészet-
nek különlegesen nagy szerepe van. 
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