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költötte volna a kérlelhetetlen s mégis önkényes tör-

vényt – ki híva fejére a végzetet –, mert bizony megjárta 

a poklot nem is egyszer, ahogy József Attila is.

Minden művész megjárja a maga poklát, akár lelkileg, 

akár fizikailag. Igaz művészet az onnan felhozott és 

immár ép és tiszta tudattal megalkotott dolgokból lesz 

leginkább, mert a műalkotás egy darab papír, vászon, 

miegymás – egy váltó. Hozzá az aranyfedezetet a művész 

pokoljárásai és az abból épp lélekkel való felemelkedései 

adják. A művész élete a garancia.

Mi adja mindennek az aktualitását? Pisti a szemem 

láttára jött fel számtalanszor a pokol mélységes bugyrai-

ból, és hozott minden alkalommal csodásnál csodásabb 

alkotásokat. A falakon jól megfigyelhető képcsoportok 

mind egy-egy ilyen alkalom feldolgozott dokumentu-

mai, aranyfedezettel rendelkező alkotásai. Megszámolni 

is nehéz, hány csoportot fedezhetünk fel, és még nincs 

is itt minden. Első látásra talán nem tűnik egységesnek 

az anyag. Miért is kéne annak lennie? Művészünk rend-

kívüli, igen sokrétű kreativitása ezt nem is indokolná. 

Ő nem az egyetlen ötletre szorgos munkával életművet 

építők táborába tartozik. Pedig akkor könnyebb dolga 

lenne – kevesebb pokoljárás, a műítész szakma egysze-

rűbb dolga, a befogadó közönség kevesebb gondolko-

dásra késztetése stb. Pisti jól tudja ezt, mégis a nehezebb 

utat választotta, mert így sokkal árnyaltabban mutathat-

ja be gondolatait a világról. És minő ellentmondás: ha 

jobban elmélyülünk a munkákban, egységesnek és kö-

vetkezetesnek mutatkozik az anyag. Felfejthetjük a kü-

lönböző gondolati rétegeket, átfestéseket, a látszatra vad 

színes felületekről kiderül, hogy azok néhány tónus al-

kotóelemekre való bontásai, amelyek újabb mélységbe 

juttatják a szemlélőt, finomabban árnyalva a festői gon-

dolatot, és az első látásra sötét monoton felületekről ki-

derül, hogy alattuk számtalan szín és gesztus rejtőzik, 

újabb kalandra csábítva a szellemileg nem rest műélve-

zőt. Mindenkit csak biztatni tudok erre a vizuális uta-

zásra, mert Més-nél avatottabb túravezetőt nem minden 

nap találhatnak.

A művészt most is egy ilyen pokoljárásból felfelé 

jövet, útközben láthatjuk. 

Még vívja harcát a biológia és fizika törvényeivel, de 

már látjuk, hogy győzni fog! 

Elkészültek ennek a „túrának” az első – most még 

bal kézzel készített – gyöngyszemei, fennen hirdetve a 

szellem győzelmét a testen, és bizonyítva: a művészet 

elsősorban nem kézügyesség (bár sokan örülnének 

olyan technikai tudásnak, amivel Pisti „balkézről” ren-

delkezik), hanem intellektus és tehetség dolga. Nézzük 

hát a műveket, és szeressük őket, és általuk a Művészt, 

mert bár szemérmesen hallgat róla, de mint minden 

örök gyerek (mert így őrizheti meg hihetetlen kreativi-

tását), ahogy a legtöbb alkotó ember, Pisti is legfőképp 

erre vágyik.
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„Aki dudás akar lenni / pokolra kell annak menni / ott 

kell annak megtanulni / hogyan kell a dudát fújni.” 

Ezt a különös varázsú, megejtően édes mérgű népi 

strófát először a Külvárosi éj című kötet élére tette József 

Attila, aztán a Medvetánc válogatott verseinek lett a 

mottója. Mintha csak Pisti (nekem így marad) írta vol-

na! Művészi szabályul és életszabályul, mintha csak ő 
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