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– a szívveréssel, a légzéssel. A lassú felvételek alaposan próbára teszik a néző 
türelmét: a sokszor másfél órás, végtelenített felvételek légkondicionálót 
és hűtött italokat feltételeznének a sötét és meleg moziteremben – ennek 
híján azonban gyorsan odébbállunk. 
Az anyag és a szellem, a mulandó emberi test a témája Gauri Gill fotóso-
rozatának. Nagyméretű fekete-fehér fotónagyításai rádzsasztáni falusi 
temetők sírjairól készültek, ahol a szegény rokonok jelöletlen, csiszolatlan 
kövekkel, téglákkal, személyes tárgyakkal jelzik, hogy hová temették el az 
elhunytat. A kopár, szegényes sírhantokat lassan visszafoglalja magának 
a sivatag; az ember alkotta tárgyak töredékes, esetleges régészeti emlékei 
lesznek majd az itt élőknek. Az orosz AES+F csoport Défilé (Kifutó) című 
fotósorozata – amelyet már a 2003-as Isztambuli Biennáléról ismerhetünk – 
ezzel szemben provokatív, tabukat sértő módon tárgyalja élet és halál kérdést.  
A divatos ruhákba (vagy inkább jelmezekbe) öltöztetett, különböző korú, 
nemű és állapotú holttestek a fiatalság, a szépség és az élet mulandóságára, 
az emberi lét törékenységére mutatnak rá, a középkori haláltánc műfaját 
idéző, morbid, naturális formában. 
A több mint nyomasztó képsorozat után jólesik a fény, a meleg, a növények 
látványa, a madarak hangja az udvaron. A halál utáni létezés lehetséges 
dimenzióit sokan mikro- vagy egyetemes szinten keresik, hit helyett a 
természettudományok segítségével. Eva Schlegel videóinstallációjában 
a végtelen világegyetem határait, struktúráit igyekszik felmérni, össze-
vetve az emberi dimenzióval. A Palaces of Memory (Az emlékezet palotái) 
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Londonban két életműkiállítás volt ezen  
a tavaszon: Robert Rauschenberg-é a Tate 
Modernben és David Hockney-é Hatvan év 
munka címmel a Tate Britainben.
Rauschenberg szinte teljes életműve tizen-
egy termet kapott, Hockney sokkal szűr-
tebb anyaga tizenkettő plusz egyben fért el. 
Mindkét kiállításon a termeknek tematikus 
címük volt és ezek a megnevezések eléggé 
pontosan lefedték azokat a korszakokat, 
amikbe be lehet tuszkolni az efféle életmű-
veket. Rauschenbergnél a korszakok mindig 
egy munkamódszerre, technikára koncent-
rálódnak. Én szívem szerint két korszakot 
emelnék ki: az egyik a Transzfer rajzok ide-
jét összefoglaló tér, a négyes terem, a másik 
kiemelt, a hetedik terem, a Technológia 
csarnoka. A transzfer rajz mindig egy ofszet 
nyomatot, általában újságot old fel és tesz át 
egy másik felületre. Rauschenberg transzfer 
rajzainak van egy specialitása, amiről talán 
kevés szó esik. Rauschenberg hatására elég 
sok transzfer kollázs-rajzot készítettem én 
is anno, mindig olyan papírokat választot-

tam, aminek a felületén az áthelyezés során nem homályosodott el a kép.  
Az általam használt nitróhigító-szerűség gyorsan illant el és a feloldott 
nyomdafestéket könnyű volt a végső felületre rögzíteni. Eredetiben látva 
az ő papír alapú transzfer rajz munkáit, az Inferno sorozatot, meglepő, hogy 
ezek a képek mennyire oldottak, s ugyanakkor nem csúszkálnak meg a 
papíron az áthelyezés nyomai. A leírásokból kiderül, hogy öngyújtóban 
használatos töltő gázzal dolgozott és – legalábbis véleményem szerint –, 
mert ennek a párolgása lassabb, ez okozza azt a ‘puhaságot’, amit a kis 
reprókon nem lehetett látni, felfogni. A technológia termében csak két 
fontos munka van: egy nagy, bugyborékoló, négyezer literes agyagmo-
csár a Mud Muse (1968–1971) és szemben vele egy két centiméteres, kis 
kerámia-chip, amit Rauschenberg mellett John Chamberlain, Forrest 
Myers, David Novros, Claes Oldenburg és Andy Warhol készített. Ezt a 
munkát Hold Múzeum címmel látták el az alkotók. Az ici-pici múzeumból 
tizenkét darab készült el és az Apollo 12 űrprogram keretében (1969) került 
egy példány a Holdra. 
A kiállítás többi termének címkézése is egyértelmű. 1. Kísérletezés, 2. Szín, 
3. Combines, 5. Szitanyomat, 6. Élő, 8. Tárg yi Absztrakció, 9. Utazás, 10. Fém, 
valamint a 11. Késői munkák. Ezek a leegyszerűsítések sose tudják bekaszt-
nizni egy ilyen kaliberű alkotó praxisát. Rauschenberg figyelme valóban 
etapokra oszlik, de az átfedések folyamatosak. Példaként kiemelném a Fém 
kulcsszóval ellátott teremben látható 1979-es Jeges csalikat. A dia sorozat 
eredetileg Trisha Brown azonos című tánc művéhez készült, ami kettejük 
tizenhat évig tartó munkakapcsolatának mérföldkőve. Későbbiekben ez a 

című installáció ismét csak az anyagi és az 
immateriális dichotómiájára épít, és arra, 
hogy mindez hogyan befolyásolja a tér, az 
idő, az utazás és kommunikáció érzékelését. 
A videó segítségével a világűrben utazunk 
nagy sebességgel, galaxistól galaxisig, az 
ablakokon olvasható szöveg pedig arról szól, 
hogyan érzékeljük és mérjük fel a távolságot, 
mi az összefüggés tér és idő között. Françios 
Mazabraud ugyan jóval kisebb léptékben, de 
ugyancsak a látással, a térérzékeléssel, illetve 
ennek megzavarásával foglakozik: a tenger 
felé fordított távcsőben felcserélődik jobb és 
bal, eltűnik a látóhatár, amivel arra késztet 
minket, hogy vegyük szemügyre alaposab-
ban a valóságot, vessük össze a művész által 
a városról és környezetéről kreált alternatív 
látvánnyal. 

( f o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k ) 
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munka egyébként önálló installációként is maximálisan megállta helyét, 
tette mindezt úgy, hogy reflektált az ötvenes évekbeli Rauschenberg felte-
vésére, amikor egyszerre akarja láttatni a néző mozgását a kiállító térben 
és mindezt megjeleníteni a kiállított munkán. Rauschenberg nem egy 
végső cél irányában halad, különböző korszakaiban nincsenek kilengések 
se, ha valami befolyásolta pályáját az leginkább csak a kollaborációk és a 
barátságok sorozata. Minden a jelenben játszódik, a jelenben érthető igazán. 
Hockney munkássága ezzel ellentétben, a sok kilengés dacára, egy pon-
tosan kijelölt úticélt akar megvalósítani. Olyan érzésem van a kiállítás 
kapcsán, hogy mintha Hockneynak lenne egy ‘nagy üzenete’, ami nem más 
mint a ‘nagy kép’, a ‘big picture’. Ami nem más, mint a játékfilm záróképe, 
és ebben a ‘nagy képben’ mindenki bámulja a széteső, pusztuló természe-
tet. Az ezt megelőző sok kis kanyart az első hét terem illusztrálja. 1. Játék 
a játékban ez a pop esetleg ‘egyiptomi’ stílusra utaló rész. 2. A sokoldalúság 
bizonyítása a formai tanulmányok és a kacérkodás az absztrakcióval idő-
szaka 3. Festményeken emberek, valamint 4. Napfürdőző, és az 5. Naturaliz-
mus felé, ez a három időszak a közeledés másokhoz, a társas viszonyok és 
a vágyak megjelenítésének, leképezésének korszaka. A 6. Közeli tekintet, a 
embereket rajzoló emberé 7. Eg y nag yobb fénykép, időszakban a nagy táj 
felé hangolódás előkészítő periódusa, ekkor a ‘nagy képet’ a kubista fotózás 
és Jan Dibbets féle fotóhasználat ötvözése jellemzi. Ezek után öt terem 
következik, nevezetesen a 8. A tér tapasztalatai, a 9. A hely tapasztalatai, a 
10. A világok, a 11. A nég y évszak, a 12. Yorkshire és Hollywood, valamint egy 
fél terem az iPadek. A kiállítás ezen részein már a nagy tájban vagyunk, a 
nagy klímaváltozással megbélyegzett drámában statisztálunk és némán 
demonstráljuk töketlenségünket. A nagy mű bevégeztetett, nincs esély, 

csak sovány vigasz maradt, tabletek, mobilok 
képernyőin a ‘big picture’ valósága tükröző-
dik, keveredik egy másik valósággal. 
David Hockney és Robert Rauschenberg 
k iá l l ít ása ina k ü r üg yén fel rém let t eg y 
kevésbé drámai kérdés is, mégpedig az, hogy 
egyáltalán lehetséges-e találkozni a nagybe-
tűs művészettörténettel? Ez így egy általános 
kérdésnek tűnik, de sokunknak a folyama-
tosság és az új keveredése kábé létkérdés. Ez 
akkor is így van, ha a jelenkor művészetét lát-
ványosan/látszólag a politika démonai defi-
niálják. Végül is úgy tűnik, hogy ez a jelenség, 
tehát a politika kígyófészkének és a művészet 
kígyófészkének összegabalyodása örökkön 
örökké tart. Ug yanakkor a művészek a 
politikától függetlenül mindig készítenek 
maguknak ‘csillagtérképeket’. Ezek a tér-
képek, azok, ahol kijelölik mag uknak a 
lehetséges útvonalakat, amelyeket követve 
eveznek végig az egyik kikötőből a másikba. 
Mindenkinek saját térképe van, amitől 
bármikor meg tud szabadulni, esetleg útját 
vidáman újratervezi. A csillagok, a nagy és 
jól látható kedvenc művészek munkássága 
nem feltétlenül hasonlít a térképcsináló-

Robert Rauschenberg
Mud Muse, 1968–71 © Tate Photography © Robert Rauschenberg Foundation, New York

Robert Rauschenberg
Mud Muse, 1968–71, (részlet) © Tate Photography © Robert Rauschenberg Foundation, New York

Robert Rauschenberg
Szitanyomatok © Tate Photography © Robert Rauschenberg Foundation, New York
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á l lá sát: Thoma s Law rence-t, Thoma s 
Gainsborough-t és Joshua Reynolds-ot.  
Az ismert történet szerint Rauschenberg, 
mielőtt megkezdte volna világhábor ús 
katonai szolgálatát, életében először meg-
látogatott eg y művészeti g y űjtemény t, 
könyvtárat, mégpedig a kaliforniai The 
Huntingtont. A fáma szerint itt látott elő-
ször festményeket és rögvest itt értette meg 
ennek a dolognak a fontosságát. Elképzelem 
a kaliforniai környezetet, ahogyan belépek, s  
a kollekció termeiben előttem rám mosolyog 
Lawrence táncoslábú Pinkieje (1794), mel-
lette Gainsborough Kék Fiúja (1770. k.) néz 
öntudatosan a szemembe, kissé távolabb 
Reynolds Sarah Siddons-a (1784), a tragikus 
múzsa fátyolosan mereng, ha ilyet csinálni 
egyáltalán lehetséges. Pinkie-t és a Kék Fiút 
gyakran párosképekként állítják ki, annak 
ellenére, hogy ezek a művek huszonöt év 
különbséggel születtek. Nyilvánvalóan 
Rauschenbergben is összekapcsolódott a 
két mű, a kamaszodás, önállósodás meg-
formálása hathatott rá is felszabadítóan.  
És a színesség… a színesség ebben az eset-
ben a klasszikus galéria tónustól való eltérést 
jelenti, ugyanis ezt a két képet nem fojtja meg 
a generál barnaság. Pinkie kék-sárga ég előtt 
pózol rózsaszínű ruhában, kalapban, sállal, a 
Kék Fiú, a képpár másik tagja a Pinkie-t ábrá-
zoló festményből kapná a kékeket és emiatt 
emelődne ki a barnák erdejéből, mindezt 
Anthony van Dycktól kölcsönvett beállítás-
ban. Ezzel szemben a harmadik kép egy-
fajta reflexiója az előző kettőnek. Mintha az 
egykorvolt híres színésznő, Sarah Siddons 
révedezne a két fiatalon, Pinkie-n és a Kék 
Fiún, teszi mindezt dacára annak, hogy a 
díva mellett ármánykodó két alak igyekszik 
őnéki kést, illetve méregpoharat átnyújtani. 
A szimbolikus drámaiság dacára sejthető, 
hogy ezen a képen elsősorban a színésznő 
fehéres, enyhén rózsaszínű húsa, arca, 
szája és még, ami látszik a testből, a karok, 
a kezek, a nyak és a keblek felelősek a szigo-
rún nevelt, texasi fiatalember pálfordulá-
sáért, legalábbis, ami a festményválasztást 
illeti. Sex sells, ami alatt ebben az esetben 
azt a kontrasztot értem, ahogyan az érett nő 
teste fénytől átittasul, miközben famulusai 
beszorulnak a sötétség által generált galéria 
tónusok közé. 
Rauschenberg 1953-as Rövidzárlat című 
combine festménye ennek a csillagállásnak 
a lényegi rögzítése. Lefegyverző és lélegzet 
elállító darab, ráadásul úgy összetett, komp-

ban is folyamatosan halványulnak, amint megszületnek, vagyis a ‘kifehé-
redés’ egy leírt számon belül is megtörténik. Mindez hasonlatos Hockney 
naturalista festményeinek részleteihez, annak ellenére, hogy az ő képei 
a látható világ leképezéskor alakultak ki. Az ecset egyszerre a látvány 
diktátuma, de eközben és ez a fontosabb, érezhető a festékvonalak sajátos 
önállósága, az az út, ahogyan átkerül a festék az ecsetről a vászonra. A szín 
kifogy, a festék apránként eltűnik. Opalkánál az egész látvány – amikor 
hátrább lépünk a képeitől – hullámzás, füvek, gabonák finom ingása a 
szélben. Végül is azt hiszem, Hockney egy csillagalakzat, ami segít eljutni 
Opalkáig. Jelen esetben pontosabb megfogalmazás lenne csillagkapu-
ként leírni ezt a jelenséget. Adva van egyfelől a suhogó, számolhatatlanul 
sok vonal, szám, akár a londoni parkok füve, lombjai, másfelől az a tény, 
hogy Opalka valamennyi képét egykori varsói műtermének ajtaja alapján  
196× 135 centiméterben határozta meg, tehát elég egy ilyen ajtón bemenni, 
egyúttal belépve a tér-idő koordinátakba és egy másik vonal-számsorba 
felbukkanni, vagy ha tetszik, lehet akár egy könnyű szélben ringatózó 
mezőre. Végeredményképpen érdemes kis lépésekben, apró kortyokban 
gyakorolni a teleportációt, halmazként lebomlani egyhelyűtt és másutt, 
egy eltérő halmazt alkotva újraépülni. Még akkor is érdemes ezt tenni, ha 
a Lawrence, Reynolds, Gainsborough halmaz, vagy a Hockney, Opalka 
halmaz csak áthallásban érvényes a jelenben a mi kis kígyófészkeinknek.

2 0 1 7.  0 4 .  1 8 .

művész œuvre-jére, gyakorlatilag csak magatartásmintának jók ezek  
a csillagok, vagy éppenséggel az álmodozás édes objektumai. Messze 
vannak, fönn az égi folyón, az általuk létrehozott életművek élvezését 
gyarló emberi lényük, kisszerűségük nem zavarja meg, ehelyett inkább 
teret enged a fantáziálásnak, projekciónak. Szép vagy nem szép, a földi 
folyók nem kelnek fel az égre vagy mégis? 

lex, hogy tud szelíden, halkan besurranni 
képzeletünkbe, közben finoman becsempé-
szi az anekdotikus háttérinfókat is. A képen 
van két kis polc ajtókkal fedve, alattuk fel-
irat biztatja a nézőt, hogy nyissa ki ezeket a 
ajtókat, fedezze fel a polcok tartalmát. A két 
stelázsiban a szerző két haverjának, Susan 
Weilnek, az ex feleségnek és Jasper Johns-
nak egy-egy festménye rejtőzködik, lapul. 
A baloldali kapu alatt Johns korai amerikai 
zászlós képe, a jobb oldalon Weil műve az 
ifjúság életörömét megidéző táncot jeleníti 
meg. Emellett a Rövidzárlaton, a mű egé-
szén látható egy reneszánsz nőalak reprója, 
Abraham Lincoln fotója, valamint Judy 
Garland hollywoodi filmcsillag autogramja 
is. Anekdotikus és egyben művészettörténeti 
tény, hogy Weilt és Johns-t egy kiállításból 
kizsűrizték és Rauschenberg emiatt csem-
pészte be barátai műveit saját munkájába. 
Ez a gesztus önmagában is komoly teljesít-
mény. Ehhez járul evidens módon, hogy Weil 
lényegében Lawrence Pinkie-jét idézi, a kis 
hölgy tánclépést lejt, miközben Johns felelős 
a színkombinációért – a vörös-kék-fehérért 
(Pinkie, Kék Fiú, Sarah), Rauschenberg pedig 
mindezek láttán uploadolja, feltölti a csil-
lagállásból adódó motívum-kollekciót, és 
kiegészíti lazán kapcsolódó kollázs és festés 
elemekkel. Ezek kombinációja segít ‘felsza-
badulni’ a csillagállás segítségével felfogha-
tóvá váló ritka pillanattól, amikor – többé, 
kevésbé – képesek lehetünk túllépni a családi 
béklyókon, faképnél hagyva az értelmetlen 
szigort és hű társát, a bigottságot.
Rauschenberggel és Hockneyval nem anek-
dotikus formában találkoztam, hanem kicsi 
könyvek oldalain, g yakran fekete-fehér 
reprókon. A kis fotókon a hagyomány és 
annak az új, egyéni olvasata fogott meg. 
Míg Rauschenbergnél az életöröm az, ami 
felszabadít és ahogyan ez az energiát látvá-
nyosan ide oda pumpálja, addig Hockneynál 
az időhöz való viszony az, ami a többlet.  
A kép felületével eltöltött idő, eg yfajta 
lelassított energia. A naturalistának neve-
zett munkáiba belerévedve, kissé közelről 
nézve a műveket az az érzésem támadt, hogy 
tulajdonképpen Roman Opalka ‘detailjait’ 
látom viszont. Opalka kolostori szerzetesek-
hez hasonlóan egész apró, szolgai munká-
val egyetlen egy célt akart elérni, egy olyan 
jelenséget, amit kifehéredésnek nevezett el. 
Köztudott, hogy számok sorát írta rá egytől 
a végtelenig fokozatosan világosodó, ele-
inte fekete, későbbiekben szürke hátterű 
képekre. Az Opalka féle számok önmaguk-
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BAR ÁZDÁK
BERNÁT ANDR ÁSSAL 
K ÁROLYI ZSIGMOND 
BESZÉLGET (RÉSZLET)*

Károlyi Zsigmond: Hog yan jutottál arra az elhatározásra, hog y festő leszel és 
mi motiválta a jelentkezésed a Török Pál utcai iskolába? 
Bernát András: Az anyai nagyapám, akinek a jobb keze kacska volt, mert 
az első világháborúban eltalálta egy dum-dum golyó, meg az édesanyám is 
nagyon ügyesen rajzoltak. Ha megkértem őket, szívesen lerajzoltak nekem 
mindenfélét, én meg figyeltem, hogyan csinálják, és alkalomadtán utánoztam 
is őket. Nagyapám, aki egyébként parasztember létére szinte minden iparos 
munkához értett, még a házukat is ő építette a fa és bádogos munkákat is 
beleértve, például nagyon élethűen lerajzolta az akkori papírpénzeket színes 
ceruzával. Azokkal játszottam, mert „Gazdálkodj okosan” társasjátékom 
nem volt, de ezek sokkal jobbak voltak. Ezt csak azért mesélem el, mert azt 
gondolom, hogy ebben az egész rajzolás-festés dologban meg a mintázásban is 
a mimézis, az utánzás nagyon fontos, legalább is a kezdeteknél. Úgy sajátítod 
el a fogásokat, hogy figyeled a nálad gyakorlottabbat, hogy hogyan csinálja. 
Szóval édesanyám is jól rajzolt, mint később megtudtam, őt is felvették a 

„Kisképzőbe”, csak mégsem mehetett iskolába, mert szegények voltak a szülei. 
Ehelyett dolgozni járt föl Pestre Törökszentmiklósról. Az általános iskolában 
alsó tagozatos koromban hegedülni tanultam, amit nagyon szerettem, de 
a szolfézs miatt abbahagytam. Máig is bánom. Mindenesetre a zene ma is 
nagyon fontos számomra. A felső tagozatban kezdtem járni rajzszakkörbe 
Sindel tanárúrhoz.1 Akvarell festés, monotípia készítés, linómetszés stb. 
Lemásoltam az ének-zene tankönyvből az összes nagy zeneszerző portré-
ját. Egyébként meg matematika tagozatra jártam, vegyésznek, kémikus-
nak, vagy valami ilyesminek készültem. Ennek megfelelően el is kezdtem  
a helyi gimnázium fizika tagozatán a középiskolai tanulmányaimat.  

1  Sindel Mihály Békésszentandráson született 1942-ben. Biológia-földrajz-rajz szakos tanár.
Törökszentmiklóson tanított nyugdíjazásáig. 

És akkor jutott tudomásomra, hogy van ez 
a Kisképző, ahol művésznek lehet tanulni. 
Onnantól arról álmodoztam, hogy én is 
művész leszek. Szerencsémre a szüleim támo-
gatták ezt a pályaváltást, főleg édesanyám.  
A felvételim sikerült, teljes volt a boldogság. 
Persze a művészetről nem volt túl sok fogal-
mam. Még elbizonytalanítóbb élményben volt 
részem 1973 tavaszán, amikor a városi könyv-
tárban egy kortárs művésznek volt kiállítása. 
Nem találod ki, hogy kinek, Birkás Ákosnak.  
El is jött személyesen, amolyan művész-
közönség találkozóra. (Még akkor szakállas 
volt. Emlékszem, méz-színű kordbársony far-
meröltönyt viselt.) Egy csomó portré lógott 
a falakon, különböző modorban, többféle 
stílusban festve. Köztük volt egy önarckép 
is, amelyen dandynek öltözött. Ovális kép-
formában: lila frakk, lila cilinder, mosoly-
gós arc. (...) Az elbizonytalanító érzést viszont 
nem a képek keltették bennem, hanem egy 
mondat, amelyet a kiállítást kisérő szöveges 
lapok egyikén olvastam. Tehát nem a beszél-
getés során hangzott el, és ezért van az, hogy 
abból egy hangra sem emlékszem, mert 
ezen a mondaton rágódtam. A mondat egy 
A/4-es papírra volt filctollal írva, egyébként 
több hasonló, művészetre vonatkozó állítás 
is volt ott. Az újság vagy folyóirat tárlókon 
voltak szépen sorba rakva. Csak erre az egyre 
emlékszem, amelynek a lényege körülbelül az 
volt: „Csak az a kép tetszhet, amelyet értek.” 

Ez a kijelentés nagyon megzavart, mert én 
nem gondoltam, hogy értem ezeket a képeket. 
Meg úgy általában: érteni kell a képeket? Az 
igazat megvallva, nem hiszem, hogy egyál-
talán eszembe jutott ilyesmi, hogy értenem 
kellene őket. Az értéssel kapcsolatban az isko-
lában tanult irodalmi művek elemzése jutott 
eszembe, amikor a megfelelő társadalmi 
mondanivalót kellett kidomborítani, vagy 
kihámozni belőlük. Szóval, hogy valaki rám 
akar erőszakolni valamit. Nem gondoltam, 
hogy a művészetben a racionalitás lenne az 
elsődleges. 
KZS: Eleve festőnek jelentkeztél, vagy csak úgy 
jelentkeztél?
BA: Elsőnek a grafikát jelöltem meg, utána a 
festő szakot, a harmadikra már nem is emlék-
szem, talán játékkészítő grafikát. Az első  
kettőről volt némi fogalmam, a harmadikról 
nem nagyon, de ide vettek fel.
KZS: Ismerek olyat, aki remekül festett és mégis, 
meglepő módon, szobrásznak vették fel...
BA: Hát én nem mondom, hogy remekül 
festettem. Inkább még csak rajzoltam a 
Kisképző előtt. De itt az elsőben rögtön 
jelentkeztem Miskolczi2 tanárúrhoz dél-
utáni olajfestő szakkörre. Előtte soha nem 
próbáltam még az olajat. Vettem minden-
féle színt a Művészellátóban. Ki is nyom-
tam mindegyikből egy keveset egy darab 
farostlemezre, és elkezdtem kevergetni a 
színeket. Erre odalépett hozzám Miskolczi, 
és belekaparta az egészet a szemetesbe, majd 
kinyomott egy kevés fehéret, feketét, égetett 
sziénát és ultramarin kéket, mondván, ezek 
a színek bőven elegendőek lesznek ehhez a 
képhez. A modell ruhája kék volt. Ez volt az 
első olyan élményem, hogy a festésben fon-
tos az önfegyelem, önkorlátozás – és hogy a 
kevesebb több is lehet. De az igazi fegyelme-
zési gyakorlatok a szakon kezdődtek. A/4-es 
műszaki rajzlapra rengeteg vonalat kellett 
húzni tuskihúzóval, a vonalközöket meg 
egyenletesen kitölteni. Fél éven keresztül 
ezt kellett csinálni. Először tussal végez-
tük ezt a feladatot, később temperával, ami 
sokkal nehezebb volt, mert állandóan foltos 
lett. No, a tus meg mindig kifutott a vona-
lak közül. Utáltam. Nagyon ügyetlennek 
éreztem magam. Komikus, hogy ma örülök, 
hogy keresztülmentem ezen a dresszúrán, 
mert amiket az utóbbi 15-20 évben csinálok, 
azt enélkül a fegyelem nélkül nem lehetne 
megvalósítani.

2  Miskolczi László (1923–1988) Munkácsy-díjas (1963)
festőművész, rajztanár. 

Két évig jártam a játék szakra, a második év után átjelentkeztem a festő 
szakra. A legizgalmasabbak a rajzórák mellett a délutáni szakkörök voltak. 
Bodóczky István szervezett többfélét is. Az egyik a kortárs művészetről 
szólt, különböző meghívott előadókkal, például Maurer Dóra, de te is 
tartottál egy előadást, ha jól emlékszem a minimal art-ról. Birkásnak 
meg egy „kreativitás” szakköre volt. Ez a fogalom akkoriban jött divatba.  
A kollégiumban is vezetett egyet Ákos, ezt szerettem a legjobban. Akkor is 
volt egy mondata, ami megragadt a fejemben: azt tanácsolta, hogy olyas-
mivel foglalkozzunk, ami nem érdekel. Ő hívta fel a figyelmemet Giorgio 
Morandira. Hát azóta is kedvelem. 
KZS: Bocsáss meg, hog y közbe vágok, de nag yon érdekelne, hog y kikkel jártál 
eg y osztályba, kik voltak a barátaid?
BA: Az A osztályban Ádám Zoli volt osztálytársam, akivel a főiskolára is 
együtt jártunk, és máig is tartjuk a kapcsolatot. Aztán Tóth Csaba. Pálos 
Miklós a C-ben volt osztálytársam, a főiskolára is együtt jártunk, azóta is 
az egyik legjobb barátom. Aztán még a gimiből ismerem, osztálytársak 
voltunk, Palkó Tibort. Ő például fantasztikusan jó festő volt. Ádám Zoli és 
Tóth Csaba mellett őt tartottam a legjobbnak. Par excellence festő. Olyan 
jóízűen festett.
KZS: A rajz és szakórákon, a barátokon túl, mi volt még fontos, említendő 
élményed a Török Pál utcai iskolában? 
BA: Az iskolának nagyon jó könyvtára volt. Tele gyönyörű albumokkal. 
Törökszentmiklóson nem láttam ilyeneket. Nagy hasznukat vettük, mert 

*  A beszélgetés Bernát András aktuális kiállításának (A táj konfigurációja, Paksi Képtár,
2017. április 28 – június 25.) katalógusához készült 2016 őszén.

Bernát András
Objektum No.85., 1997, olaj, vászon, 60×110 cm


