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Nagy büszkeséggel mondhatom most ki, hogy 10 éves 

a Nagykáta-Erdőszőlői Nemzetközi Művésztelep. A mos-

tani jubileumi kiállításunk hívószava is egyben. Az el-

telt idő együttgondolkodásra, illetve a közös élménye-

ken való személyes reflektálásra invitálta a résztvevőket. 

Tudom, nem egyszerű dolog az elmúlt idő eseményeit 

nyomon követni, még akkor sem, ha ez csupán tíz esz-

tendőt jelent, mert tele van az út a felejtés láthatatlan 

csapdáival és a szubjektív én önkényes, színekben tob-

zódó torzításaival. Ugyanazon idő személyes megélése 

kinek-kinek mást és mást jelent, így alakítva az egysze-

mélyes történelmeket.

Az emlékezés nehézségéről Thomas Mann, József 

és testvérei című művének elején ezt írja:

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk in-

kább feneketlennek? Fenetlennek még akkor is, ha kizá-

rólag és egyedül az ember az, akinek múltjáról kérdés 

és szó esik: ez a rejtélyes lény, aki a magunk természeti-

gyönyörűséges és természetfeletti-nyomorúságos lété-

nek tartálya”, mert „minél mélyebben fürkészünk, minél 

messzebbre hatolunk s tapogatózunk a múlt alvilágába”, 

a megélt idő valós és mérhető eseményei „újra és tovább 

húzódnak vissza a feneketlenségbe”.

Nos, ez egészen biztosan így van, mégis ezt válasz-

tottuk a 10. alkotótábor és a záró kiállítás címéül, mert 

ha csak csupa torz, egyszemélyes és szubjektív történe-

lem kap is látható vizuális formát, együtt ez mégiscsak 

az elmúlt tíz évnek a helyhez kapcsolódó történetét lát-

szik alakítani. 

Ennyi év távlatából már jól látható egy formálódó 

történetiség, és ez az, ami igazán fontos.

A legszörnyűbb dolog születésnapokat ünnepelni, 

megünnepelni azt, hogy egy kicsit megint közelebb va-

gyunk a véghez, mégis folyton-folyvást megtesszük. Az 

időben mozgunk előre és hátra, elképzeljük a jövőt és 

visszaemlékezünk a múltra, ez a sorsunk, meg kell ten-

nünk. Rövidre szabott személyes időnkkel meglehetősen 

ügyetlenül gazdálkodva próbálunk járható utakat talál-

ni a transzcendenciához. 

Ebből időnként még művészet is létrejön. A szemé-

lyes idők sajnos szűkre szabottak, és ami majd utánunk 

marad, az lehet a személyes és kollektív történetünk.
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