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Soltis Miklós. Ha azt kéne leírnom milyen is ő, első-
ként a nyugodtság, a kimértség jut eszembe róla.
Pedig a munkáit végignézve éppen ellenkező embert
képzeltem magam elé. Aztán a nyugodtságból
a beszélgetés során szép lassan megismertem a lelkes
művészt is, hisz nagyon sokáig beszélgettünk. Nem
akart vége szakadni, a délután estébe váltott közben.
Miklós három fő vonalon mozog szakmailag, a saját
alkotói tevékenysége (képzőművészet, azon belül fes-
tészet, grafika, kisplasztikák) mellett ott az alkalmazott
képzőművészet, illetve társadalmilag hasznos, a szo-
ciális szférában tevékenykedő alapítványok, intézetek
projektjeiben is részt vesz művészként.
– Nagyon sokrétű munkásságod van, sok min-
dennel foglalkozol, hogy csak néhányat említsünk:
akvarellfestészet, számítógépes grafika, tus, arcu-
lattervezés, képregény, termékek csomagolásának
dizájnja, logo, film, s tényleg sorolhatnánk még
nagyon sokáig. De bemelegítésként ugorjunk vissza
az időben: ecsettel a kezedben emlékszel magadra
kiskorodból?
– Természetesen ecsettel a kezemben születtem
én is. (nevet) Egyébként tényleg klasszikus a törté-
netem, amióta az eszemet tudom, rajzolok, festek.
S mindig egyértelmű volt számomra, hogy ezzel
fogok foglalkozni a későbbiekben is.
– Akkor iskolát is ennek megfelelően választottál?
– Nagyjából. Amikor befejeztem az általánost, meg-
néztem a listát, hova lehet jelentkezni Szabadkán,
így találtam rá a grafikus szakra, amiről akkor azt
gondoltam, hogy biztos rengeteget fogunk rajzolni,
de nem így történt, hisz az akkori körülmények
között a grafikus szak nyomdaipart jelentett.
Ez azonban már csak akkor derült ki számomra,
mikor ott álltam az első szakmai gyakorlatomon
a nyomdagépek mellett. De nem bántam meg,
mert a sok szakmai gyakorlat mellett keveset kellett
a szó hagyományos értelmében véve tanulni, így
maradt időm magánúton fejleszteni magam kép-
zőművészként. Tudatosan készültem a pályára.

Boros György rajziskolájába jártam, és rendszeres
résztvevője voltam a temerini TAKT művésztelepnek,
amelyek mind nagy hatással voltak rám.
– Azért érdekes számomra, „nem képzőművész”
számára a TAKT és a többi művésztelep, mert én
úgy képzelem, hogy a képzőművészet magányos
tevékenység, (legalábbis az alkotás része biztosan
az), az ilyen művésztelepeken pedig többen vagy-
tok egy légtérben.
– Ennek is megvannak az előnyei, főleg fiatalkor-
ban, amikor az ember a pályája elején jár. Ekkor
nagyon fontos, hogy jó társaságod legyen, találkozz
olyan emberekkel, akiknek hasonló az érdeklődési
köre. Fiatalkorban sok a bizonytalanság az ember-
ben, s a hozzá hasonszőrű emberek erősíthetnek
benne dolgokat, csomó jó visszaigazolást kap.
Rengeteget tudtunk tanulni egymástól.
– Tanulni, vagy „elcsenni”?
– Igazad van, akkoriban talán még inkább elcsen-
tünk dolgokat.
– Amikor végiglapoztam a munkáidat, azt kellett
észrevennem, hogy elég határozott választ adsz
munkáiddal a téged körülvevő társadalmi problé-
mákra. Amellett, hogy én is fontosnak tartom ezt
a művészi attitűdöt, érdekelne, hogy te miért tartod
fontosnak nem csak a rózsás oldalt megmutatni?
– Elmesélem, de előtte elmondanám, szerintem
milyen területekre oszthatjuk azt, hogy kvázi miről
szólhat a művészet. Két fő csoportot említettél,
az egyik a művész, aki keményen bemutatja a való-
ságot, a második, aki mindezt kicsit idealizálja és
esztétizálja, s ehhez hozzátennék egy harmadik
csoportot, ami talán a legfontosabb. A harmadik
pedig, amikor a művészet önmagáért létezik, s nem
kommunikál egyértelműen kódolható jeleken
keresztül semmit, önmaga jogán létezik és valósul
meg. Szeretnék törekedni arra, hogy a harmadik
csoportba soroljanak engem is. Közben pedig
ez sem teljesen igaz, hisz fontosnak tartom, hogy
a befogadó számára valamennyire kódolható

Szerda Zsófia

AMER IKA  KAP I TÁNY  A MUSKÁTL I K  KÖZÖTT
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művészi nyelvet használva igenis kommunikáljak
konkrét dolgokról. Főleg azokról, amelyek reflektál-
nak az aktuális közéleti, társadalmi, politikai ese-
ményekre is. Szóval nehéz kérdés.
– S ez a kommunikáció meglehetősen sok iróniát
is tartalmaz.
– Egyoldalú lenne, ha csak azt az oldalát dombo-
rítanám ki a dolgoknak, hogy mennyire negatív
minden. Nem fedné a világnézetemet. A világ nem
teljesen jó vagy rossz. Helyzetek vannak, és néző-
pontok. Nincsenek olyan illúzióim, hogy meg fogom
váltani a világot a műveimmel, s nem is hiszem,
hogy egy alkotói pályának ez kéne hogy legyen
a feladata. Csak csinálja mindenki szépen a dolgát,
s ha megváltja vele a világot, az remek, ha nem,
akkor sincs világvége.
– Személyes kedvencem a munkáid közül a „Du -
la  kodás a muskátlikertben” című kép. Sze rintem
zse niális. S ha már a muskátlinál tartunk, már
azon a képen ott szerepel egyik visszatérő karak-
tered, Amerika Kapitány. Hol botlottatok egymásba
ti ketten?
– Vannak visszatérő motívumaim, de egyik sem
annyira hangsúlyos, mint Amerika Kapitány s a szu-
perhősök világa mint olyan.
– Akkor te is egy képregények-szerelmese vagy?
– Gyerekkorom óta szeretem őket. A szüleim til-
tották a képregényeket, igyekeztek megóvni minket
a ponyva hatásától, ami nyilván nem sikerült, hisz
minden gyereket izgat a tiltott gyümölcs, én magam
is rongyosra olvastam azt a néhány képregényt,
amelyeket be tudtam szerezni.
– Emlékszel az elsőre?
– Igen, hiszen a mai napig megvan. Ez egy 1987-es
Tarzan. S valamennyire meg is maradt a vonzódá-
som a képregények iránt, azzal, hogy én elég reá-
lisan s kritikus szemmel tekintek az egészre, látom
mennyiben ponyva, gyatra irodalmilag vagy kép-
zőművészetileg, s van bennem egy erős nosztalgia
is a gyerekkorom iránt, bár akkoriban sérelmeztem,
hogy nem kaptam sok képregényt – utólag persze
egyetértek a szüleim azon döntésével, hogy inkább
a valódi irodalom és a könyvek felé próbáltak
terelni. Most megtehetem, hogy vásároljak belőlük,
s van is egy nagy gyűjteményem. Izgalmas dolog

volt számomra ezzel kísérletezni, beemelni a művé-
szetembe. Még az egyetem alatt kezdtem kísérle-
tezni vele, az első motívum, ami így került be a fest-
ményeimbe, az a szeptember 11-i terrortámadás
kapcsán került oda. Tele volt a hírrel a sajtó, s talál-
tam egy újságot, ami nagyon jó fotóanyaggal illuszt-
rálta az eseménykört. Akkoriban kollázsokat készí-
tettem, s mivel ez az újság volt a kezem ügyében,
elkezdtem a fotódokumentációt szétvagdosni. Akkor
került be a képbe egy másik újságból az Amerika
Kapitány c. filmből egy jelenet, ami iszonyatosan
komikus volt számomra. Maga Amerika Kapitány
nagyon ügyetlenül volt megcsinálva, ez volt az első
mozifilmes feldolgozása a karakternek. Gumival
kitömött szivacs- vagy gumi-izmai voltak, a füle
műanyag fül, s ez a komikus kapitány harcol egy
csávóval. Megtetszett ez a kinagyított kép, ami
leleplezi, hogy mennyire gagyi is mindez, s a valós
életben mennyire nehéz ezt artikulálni. A képet
eltettem magamnak, hogy ezzel még kezdeni fogok
valamit, másrészt ott voltak a terrortámadás fény-
képei, harmadik komponensként pedig fotók
George Bush-ról, ahogy nagy mérgesen magyaráz.
Mindeközben pedig a világ egyik fele őt hibáztatja,
a másik másokat. Ebből a katyvaszból állt össze
egy kompozíció, ami azt ábrázolta, hogy zajlik a ter-
rortámadás, a repülő belerepül a WTC-be, ott van
Amerika Kapitánya, aki USA védelmezője kéne,
hogy legyen, de gumijelmezben van, műfüllel, őt
fojtogatja a másik figura, akinek a feje helyén persze
Bush van. Ő fojtogatja, mert megtalálta a tettest,
a hibást, s míg fojtogatják egymást, felrobban egész
Amerika. Ekkor kezdtem megtalálni ezt a nyelvet,
a motívumokat, melyek segítségével kifejezhettem
a dolgokat, amelyek piszkálnak.
– A gyermekkorodat követő kilencvenes évek
Jugoszláviája hogyan hatott rád?
– Az akkori Jugoszláviában felnőni, a kilencvenes
években, az itt dúló háborús állapotok közepette,
nem volt egyszerű. Nagyon könnyen felvett
az ember egyfajta érzékenységet bizonyos dol-
gokkal kapcsolatban, ami a politikai és egyéb tár-
sadalmi szférát érintik. S ezek az élmények aztán
ott munkálkodnak az emberben. Bennem renge-
teg minden feldolgozatlan volt, s a képművészet
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volt az egyik módja annak, hogy ezeket a dolgokat
kicsit feloldjam magamban. Szerintem innen ered
az igény bennem arra, hogy foglalkozzam társa-
dalmi, politikai, közéleti dolgokkal. Iszonyatosan
zavar a hatalom propagandagépezete. Ezt talán
nem kell magyarázni, miért. Amikor primitív módon
manipulálják a társadalom manipulálható részét,
amit folyamatosan próbálnak tágítani, azáltal hogy
még előtte lebutítják őket. Amerika Kapitány a pro-
pagandagépezet egyik legalapvetőbb ikonja, motí-
vuma. Eleve azért hozták létre Amerikában, hogy
kamaszokban erősítse a patriotizmust, a haza-
szeretetet, s harcra buzdítsa őket. Nagyon jól lehet
rajta keresztül kommunikálni a hatalom által gya-
korolt propagandát, elnyomást, szóval fontos és
hálás motívum.
– De őt az alkalmazott képzőművészetben már
nem használod. Például a gyerekeknek készült
illusztrációidat elnézve azt vettem észre, hogy
egészen különbözőek. Stílusjegyekben, hangula-
tukban. Egy ilyen feladat esetében egy picit a fel-
nőttekhez is akarsz szólni, vagy maradsz a gyere-
kek nyelvénél?

– Az az igazság, hogy ha az ember foglalkozik ezek-
kel a dolgokkal, akár alkalmazott, akár művészi pályán
gyakorló alkotóról van szó, egy idő után viszonylag
könnyen talál motivációt magának, szinte bármilyen
témakörben. Megtalálja azokat a motívumokat, ame-
lyeken keresztül ki tudja fejezni autonóm alkotói mivol-
tát. A Kétlábú ember például eléggé absztrakt vers,
ott nagyon könnyű volt motívumokat találni hozzá,
de ez egy gyermekvers köntösébe bújtatott nagyon
is felnőtt intellektust követelő vers. Persze a jellegéből
adódóan, mivel egy gyermekvers-kötetbe készülő
illusztrációról van szó, figyelni kell arra, hogy gyer-
mekeknek is értelmezhető, fogyasztható legyen. De
kell bele olyan poén is, ami a szülőkkel kacsint össze.
– Animációs filmhez is készítettél már alapanyagot.
Ilyenkor a képzőművésznek értenie kell az animá-
láshoz is?
– Egy picit nem árt érteni hozzá, hogy technikaliag
olyan dolgokat találj ki, amit utána az animátor –
aki már konkrétan a mozgást oldja meg a filmben
– tud mozgatni, de ennél jobban nem.
– Szereted egyébként az alkalmazott részét a mun-
kádnak? Arculat, logo, címkedizájn s egyebek?

Bolondok hajója, 2010–2014
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– Szeretem. Ez mindig kihívás. Fontos, hogy
az ilyen jellegű munkáim kellő mértékben ki legye-
nek egyensúlyozva saját, önálló, autonóm alkotói
tevékenységemmel is, viszont ezek izgalmas agy-
tornák. Nyilván ezek is akkor igazán élvezetesek,
ha valamennyire szabad kezet kap bennük
az ember. Szerencsés vagyok, mert a megkeresések
nagy része ilyen.
– Oszlopos tagja van az általatok alapított Ctrl V
Csoportnak. Mit képviseltek? Miért alakultatok meg?
– Az egésznek a lényege az volt, s az ma is, hogy
néhányan, akik a TAKT-on ismerkedtünk össze, tud-
junk közösen dolgozni. Mi négyen szeretünk együtt
lenni, érdeklődünk egymás munkája iránt, művé-
szileg, intellektuálisan és barátilag is nagyon kötő-
dünk egymáshoz. Sajnos szétszóródtunk, ahányan
annyifelé (Ricz Géza Ausztriába, Kis Endre Erdélybe,
Varga Valentin maradt Szerbiában, én pedig
Budapestre költöztem), ezért keveset tudunk talál-
kozni, s szerintem ez volt az egyik fő motivációnk.

Hogy szervezzünk egy csoportot, ami lehetővé,
legitimmé teszi a találkozásainkat. Rákényszerít
minket arra, hogy együtt legyünk legalább egy hétig
egy művésztelepen.
– Szép gondolat. Miki, melyiket emelnéd ki, mint
kedvenc irányzatot a sok-sok műfaj közül?
– Jó kérdés. Talán, amikor az önálló alkotói tevé-
kenységemben ezt mind ötvözni tudom. Illetve,
amikor felismerem, hogy az alkalmazott munkáim
közben tudom hasznosítani a festészetben szerzett
tudásomat és fordítva. Tehát igazából erre sincs
konkrét válasz. Például néhány munkámon ez tetten
érhető a festményeim között, ismétlődik egy-egy
motívum, nyilván ez az alkalmazott grafika ipari jel-
legére utal, viszont ott izgalmas számomra, hogy
manuálisan állítsam elő ezt a picit gépies hatást.
Amikor ezen tapasztalatok felhasználásával árnyalni
és gazdagítani tudom a munkám. Ezért fontos szá-
momra, s örülök neki utólag, hogy ennyi különböző
területet kipróbálhattam a képzőművészeten belül.

Álom # 2 (Apámmal a Hősök terén) – részlet, 2005–2017
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