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„Én a csen det és a nyu gal mat sze re tem.
Egész éle tem ben a szép hez kö tõd tem... Ha lá tok
egy gyö nyö rû tá jat, vagy meg bá mu lok egy lé -
leg zet el ál lí tó an szép nõt, ak kor a vi lág ke ser ves
dol gai meg szûn nek a szá mom ra, és csak a
szép sé get vá gyom meg ra gad ni.”

(Részlet egy interjúból)
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Rendhagyó ön élet rajz
szü le im em lé ké re

Tisz telt ol va sók!

Nem sze ret ném Önö ket egy szá raz ön élet rajz zal un tat ni,
in kább ki ra gad nék az éle tem bõl meg ha tá ro zó dol go kat, me -
lyek ma is gyak ran eszem be jut nak.

Deb re cen ben szü let tem, 1947-ben. Szü le im egy sze rû em -
be rek vol tak. Édes apám a Dóczi (Kos suth) Gim ná zi um ker té -
sze volt, édes anyám pe dig ta ka rí tott. Né gyen vol tunk test vé -
rek. Szü le im, míg él tek, min dig se gí tet tek ben nün ket.

Az 50-es évek. Sze gény ség, sor banál lás, fol to zott ruha…
Sze ren csém re a ta ná ra im a ré gi ek vol tak. Azo kat az elv tár sak
nem tud ták le cse rél ni, he lyet te sí te ni.

A for ra da lom. 1956. Kö zel 10 éves vol tam. A gim ná zi um
elõtt lõt tek az ávó sok a tün te tõ tö meg be, sen kit sem kí mél ve.
Egy ha lott. A re mény ke dés nek ha mar vé ge lett. Jött no vem -
ber 4-e. Ágyú dör gés re éb red tünk. Elõt tünk volt négy orosz
ágyú be ás va. On nan lõt ték a pos tát és a lak ta nyá kat. Utá na
fé le lem szül te csönd lett.

A Kos suth Lajos Gya kor ló Ál ta lá nos Is ko la után a Péchy Mi -
hály Épí tõ ipa ri Tech ni kum ba jár tam.  Na gyon jó su li volt. A
mai na pig hasz nát ve szem az ott ta nul tak nak. 

Ek kor kezd tem el ko mo lyan raj zol ni. A deb re ce ni Med-
gyessy Fe renc Kép zõ mû vé sze ti Kör be jár tam. Ta ná ra im Bí ró
La jos és Félegyházi Lász ló fes tõ mû vé szek vol tak. A hét min -
den nap ján volt fog lal ko zás, így ren ge te get tud tunk raj zol ni.



A tár sa ság is na gyon jó volt. Mu tat ja ezt az is, hogy so kan let -
tek kö zü lünk hi va tá sos mû vé szek. 

Nya ran ta a Haj dú sá gi Mû vész te lep re, va la mint az Or szá -
gos To ka ji Mû vész te lep re jár tunk. 

Érett sé gi után fel vet tek az Ybl Mik lós Épí té sze ti Fõ is ko lá ra.
Köz ben meg sze rez tem a ne héz gép ke ze lõi jo go sít ványt. A
bull dó zert igen ked vel tem.

A cseh szlo vá ki ai 68-as ese mé nyek alatt a mû vész te le pen
vol tam. Na iv, gyer mek ded mó don (így utóbb) mi is han got ad -
tunk vé le mé nyünk nek. Spic li min dig volt. Ott hon per sze kel le -
met len ség, rend õr ség. En gem ak kor kö zös meg egye zés sel
ki rúg tak a KISZ-bõl. Ha nincs a sta ti ka ta ná rom – Mol nár Sa nyi
bá csi –, a su li ból is ki rúg tak vol na. Ma ra dá som így sem volt,
mert fel vet tek a Kép zõ mû vé sze ti Fõ is ko la es ti elõ ké szí tõ sza -
ká ra.

Irány Pest. Al bér le tek. Nem aka rom rész le tez ni, mi ket ad -
tak ki az em be rek la kás cí mén. Dél elõtt dol goz tam. A Pe tõ fi
Sán dor ut cai fõ pos tán vol tam ér ték cso mag-fel ve võ. Pro fi mó -
don meg ta nul tam stemp liz ni. 

Dél után tól es tig fõ is ko la. Nagy volt a haj tás, hi szen a vég -
le ges be ke rü lés volt a tét. 

Min den pén te ken uta zás ha za, Deb re cen be, a hír hedt zá -
ho nyi fe ke te vo nat tal. Bor, pá lin ka, iz zadt ság és a re mény te -
len ség sza ga ha tot ta át a vo na to kat.

Köz ben meg nõ sül tem. A fõ is ko lá ra is fel vet tek, így ál mom
va ló ra vált.

El sõ mes te rem a fõ is ko lán Szentiványi La jos lett. Hu má -
nus, rend kí vül ér zé keny lel kü le tû em ber nek is mer tem meg.
Az el sõ két év ben ren ge teg ta nul mányt raj zol tunk, fes tet tünk.
Ná la is mer ked tem meg az akvarellel is. Má sod éves vol tam,
mi kor Szentiványi mes ter meg halt. Ek kor kez dett a fõ is ko lán
Kokas Ig nác fes tõ mû vész ta ní ta ni. Õt vá lasz tot tam mes te rem -
nek, és si ke rült is hoz zá ke rül ni mint ta nít vány. 

Tud ják, ez fan tasz ti kus volt. Hoz zá fog ha tó nagy sze rû fes -
tõ rõl és mes ter rõl nem is ál mod hat tam vol na. Min den ki bõl ké -
pes volt a ma xi mu mot ki hoz ni úgy, hogy a leg na gyobb sza -
bad sá got él vez tük mel let te. 
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A mû ter mek reg gel hat kor nyi tot tak. So kan kö zü lünk ott
vol tunk e ko rai órá ban, hogy dol goz has sunk. Ilyen volt a han -
gu lat. Igaz ba rá tok ra lel tem ott Buhály Jó zsef és Mé szá ros
Lász ló fes tõ mû vé szek ben. 

Kokas mes ter rel kap cso la tunk, ba rát sá gunk az óta is tö ret -
len. 

A hat év alatt olyan nagy sze rû fes tõk tõl ta nul tam, mint
Barcsay Je nõ, Patay Lász ló, Dienes Gá bor, Bráda Ti bor,
Xantusz Gyu la. 

Fe le sé gem mel Pomázon pró bál tunk meg te le ped ni. Ne héz
volt. Csa lád, fõ is ko la, épít ke zés. 

A fõ is ko lát 1976-ban fe jez tem be. A ház is el ké szült, vi -
szont a há zas sá gom tönk re ment. Vá lás. 

A Zsámbéki Ta ní tó kép zõ Fõ is ko la rajz tan szé ké re ke rül -
tem, 1978-ban. Öreg ba rá tom, Szlávik La jos fes tõ mû vész
hívott ma ga mel lé ta nár se géd nek. Nyolc szép évet töl töt tem
Zsámbékon.

Jó né hány kol lé gám mal, ta nít vá nyom mal ma is tar tom a
kap cso la tot.

A fõ is ko lát 1986-ban hagy tam ott. Ne héz volt mel let te mes -
ter sé gem mel, a fes tés sel fog lal koz ni. A kez de ti ne héz idõ -
szak ban öcsém, Lász ló na gyon so kat se gí tett. Õ volt az én
„me ne dzse rem”. Ne ki kö szön he tem, hogy sok fe le jár tam Eu -
ró pá ban, és sok él mény ben volt ré szem. 

1989-ben új ra meg nõ sül tem. Bu da pest rõl 1996-ban köl -
töz tünk Pilisvörösvárra. Fe le sé gem szü lõi há zát épí tet tük, fej -
lesz tet tük to vább. Az óta itt élünk gyer me ke ink kel. 

Há rom le á nyom és egy fi am van. Imá dom õket. 
Köz ben meg él tem a rend szer vál tást. Re mény ked tem. Hi á -

ba. 
A „szak ma” is fel hí gult idõ köz ben. Ma az mû vész, aki an -

nak mond ja ma gát. A mé dia az, mely dönt, ítél, fel emel,
beléd rúg és ala kít ja a köz vé le ményt. 

Igen szûk tár sa ság ural ja. A cél az, hogy mi nél bu tább, ol -
vas ni-ér te ni nem tu dó, ha zá ja tör té nel mét sem is me rõ pláza-
hülyék le gye nek az em be rek. 
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Az akvarell

Va rázs la tos, bár so nyos. Sok éve szin te csak ez zel az
anyag gal fes tek. A köz hi e de lem mel el len tét ben az egyik leg -
ne he zebb fes tõ tech ni ka, mi vel szin te le he tet len ja ví ta ni. Biz -
tos rajz tu dást kí ván meg, kü lö nö sen, ha a mû ve lõ je fi gu rá lis
fes tõ. A szí nek kap cso ló dá sa, egy más ba si mu lá sa csak ez zel
az anyag gal va ló sít ha tó meg. A szí nek ös  sze foly nak, sze rel -
mes ked nek.  Improvizatív, kamikaze tech ni ka. Az én al ka tom -
hoz ez a hir te len vil la nás il lik leg job ban.

Ak tok, mo del lek

Min dig von zott a szép nõi test. Ere de te az le het, hogy ami -
kor vi lág ra jöt tem, egy le ány is ko lá ban lak tunk. Ka masz ko ro -
mat egy le ány kol lé gi um ban vé szel tem át. Zsámbékon, ahol
ta ní tot tam, 90 %-ban lá nyok jár tak. 

Még élek.
A mo dell mun ka társ is. So kat je lent a sze mély ki su gár zá -

sa, moz gá sa, kre a ti vi tá sa. Kell hoz zá va la mi ked ves hun cut -
ság is.

Meg ren de lés re is sok szép lányt és as  szonyt meg raj zol tam
va la ki örö mé re. 

Tá jak

A víz és a ben ne rej lõ tük rö zõ dés min dig von zott. Ta lán
ezért cso dál koz tam rá a Szi get köz szebb nél szebb ré sze i re,
vagy Ve len ce gaz dag fes tõ i sé gé re. Kör nye ze tem, a pi li si táj is
meg ra ga dott.  

A táj a ma ga örök ké va ló sá gá val fe gye lem re és alá zat ra ne -
ve li azt, aki ben ne jár és al kot. 

Csend élet

Csak jó ked vem ben nyú lok eh hez a té má hoz. 
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Port ré, ta nul mány raj zok

Ta nul mány ként so kat raj zol tam, fes tet tem. Ked ven cem a
vö rös pittkréta, a „rötli”. Ez zel a klas  szi kus esz köz zel raj zol tak
a re ne szánsz és a ba rokk mes te rek is. Port ré kat el sõ sor ban
sze ret te im rõl ké szí tet tem, vagy meg ren de lés re. A fény ké pek,
videófelvételek el ter je dé se mi att nem na gyon van rá igény.

Pilisvörösvár, 2008. au gusz tus
Bi ha ri Sán dor
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Glos  szák Bi ha ri Sán dor festé sze té rõl

Van nak olyan mû vé szi pá lya ké pek, me lye ket az ál lan dó
vál to zás, egy-egy stí lus kör ra di ká lis el ha gyá sa, gya kor ta ép -
pen el len té tes for ma vi lág ba va ló át lé pés jel le mez.

Az ez red vég ma gyar és egye te mes mû vé sze té ben (s ép -
pen Bi ha ri nem ze dé ké nél is) er re szá mos pél dát ta lál ha tunk.
A ne he zen de fi ni ál ha tó poszt mo dern, a fon tos, de mú ló stí -
lus di vat nak bi zo nyu ló új szen zi bi li tás, érzékenység és a szá -
mos, a múlt ból me rí tõ, a klas  szi ku so kat a mai hely zet re
transzmigráló, át ér tel me zõ neós stí lus moz du la tok jó le he tõ sé -
get kí nál tak a szét tör delt élet mû vek lét re jöt té re.

Más mû vé szek a pá lya el sõ har ma dá ban meg lelt mo tí vum -
rend szert épít get ték, fej leszt get ték to vább, nem rit kán az
abszt rak ció ha tá rá ig jut va el.

Bi ha ri Sán dor oeuvre-je, életmûve egyik kör höz sem kap -
csol ha tó.

Szán dé ka vi lá go san ért he tõ: szak ma i lag ki fo gás ta la nul, a
mes ter ség, a tech ni ka tö ké le tes bir tok lá sá ra tá masz ko dó,
esz té ti kus mû ve ket kí ván lét re hoz ni, me lyek meg fe lel nek a
kanti szép ség de fi ní ci ó nak, nem fel ka var ni, ha nem meg nyug -
tat ni akar nak, hu ma ni zál ni a kor em be ré nek oly kor-oly kor ba -
rát ság ta lan hét köz nap ja it. (Van nak ugyan is olyan mû al ko tás -
ok, me lyek mû vé szet tör té ne ti szem pont ból fon to sak, de
együtt él ni ve lük le he tet len.)

Ez a mû vé szi szán dék rá ve tül az ed di gi élet mû egé szé re.
Nin cse nek ka lan dok, ha tár kö vek, bak ug rás ok, elõ re- és hát ra -
lé pé sek, egyen le tes mi nõ ség, ki ala kult té ma kö rök jel lem zik
az el múlt há rom év ti zed ter mé sét. 
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Min den eset re a mû te rem fa lá hoz tá maszt va ott áll egy ko -
rai hommage-sze rû táb la, az Éj sza kai vo nat (plextoll, fa rost le -
mez, 122x123 cm, 1977), mely stí lu sát te kint ve, mély bar na,
zöl des, szür kés tó nu sa i val alluzív (utalásos) for ma adá sá val
még igen kö zel áll Kokas mes ter pik tú rá já hoz, sze mé lye sen
pe dig azok nak a küz del mes idõk nek ál lít em lé ket, ami kor a

mû vész szin te he ten te utaz ga tott Bu da pest rõl szü lõ vá ro sá ba
a rossz em lé kû, úgy ne ve zett „fe ke te” vo na ton.

Ré gi (mond hat juk, alap-) igaz ság: minden nek az alap ja a
rajz. A mû vész pá lyá ját a kez de tek tõl vé gig kí sé rik a ta nul -
mány raj zok, me lyek tech ni ka i lag a tus, a la ví ro zott tus, a dió -
pác tar to má nyá ba he lye zen dõk, s ter mé sze te sen szí ve sen
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hasz nál ja a vö rös pittkrétát, ami már a re ne szánsz és a ba -
rokk mes te rek ál tal is szí ve sen hasz nált tech ni ka volt (tu laj -
don kép pen szin te fél úton áll a gra fi ka és a mo nok róm fes té -
szet kö zött).

E gra fi kák ban akad nak ki tû nõ moz du lat ta nul má nyok (Nyúj -
tóz ko dó, la ví ro zott tus, pa pír, 33x18 cm, 2007), port rék (kö zü -
lük kü lö nö sen meg ha tó egy az édes ap já ról ké szült 1983-as
kré ta rajz) és fris sen fel do bott egy vo na las tus rajz ok (Hát akt,
tus, pa pír, 33x19 cm, 2007). Ez utób bi lát szó lag be fe je zet len -
nek tûn het, hi szen nincs pe dán san meg raj zol va a fej, a kéz,
ám egyet len hoz zá tett vo nal is tönk re ten né a fi gu ra lé gi es ele -
gan ci á ját.

Bi ha ri Sán dor oe uv re-jének nagy része – be le ért ve mind há -
rom nagy mû cso por tot (tá jak, ak tok, vi rág csend éle tek) – víz -
fest mény, szak sze rûb ben: ak va rell.

A tech ni kát már az egyip to mi ha lot ti köny vek nél is hasz nál -
ták, a ke le ti kul tú rák ban min dig is ked vel ték. Dü rer ide jé ben
gra fi kák szí ne zé se ként volt je len. 

Eu ró pá ban va ló já ban a plein air fes té szet meg je le né sé vel
vá lik önál ló vá, vol ta kép pen a fes tés mód ból ki fe je zés mód (is)
lesz.

Ter mé sze te sen nem fél ho má lyos mû ter mek ben, ha nem a
sza bad ter mé szet ben lel rá iga zi he lyé re, hi szen a fény vi sel ke -
dé se, a le ve gõ rez gé se, a tü né keny han gu la tok, imp res  szi ók, a
pil la nat mú lé kony sá ga az, ami nek meg je le ní té sé re al kal mas. 

A la i ku sok haj la mo sak ar ra, hogy va la mi fé le kön  nyed, já té -
kos, váz lat sze rû, a táblaképfestés elõ já té ka ként hasz ná la tos
vi zu á lis no tesz lap nak te kint sék az ak va rellt, ho lott köz tu dott,
hogy ez a pik tú ra egyik leg ne he zebb mû fa ja.

Alla prima tech ni ka, spon tán, gyors és friss, nem le het utó -
lag vál toz tat ni, nem mó do sít ha tó, nem ja vít ha tó. 

Né hai Supka Mag dol na, a bölcs és ki tû nõ  sze mû mû vé -
szet tör té nész az emó ció moz za na tát eme li ki, azt mond ja,
hogy a pik tú rán be lül a zsí ros, vas tag, fé nyes (drá mai köz lés -
re is al kal mas) olaj fes tés sel szem ben az ak va rell re leg rá il lõbb
fo ga lom a po é zis.
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Bi ha ri Sán dor par excellence fes tõ, azon be lül nem tu do -
má nyos ko dó, spe ku la tív al ka t, sok kal in kább im pul zív, lí rai
sze mé lyi ség. Sem mi meg le põ nincs te hát ab ban, hogy a rá
jel lem zõ adek vát ki fe je zés mó dot az ak va rell ben ta lál ta meg.

Az idõk so rán so kan meg fes tet ték Ve len cét. 
Canaletto vedutái alap ján év szá zad ok múl va is új ra le het -

ne épí te ni a Sta Maria della Salutét, Francesco Guardi ve len cei
lát ké pén a Rialto híd min den kö ve igaz. 

Bi ha ri 1998-ban ké szült mun ká ja (Ve len ce, ak va rell, 61x42
cm) nem a to po grá fi ai hû ség rõl szól. 

Nin cse nek fi gu rák (a mû vész so ha nem hasz nál még staf -
fázs fi gu rát sem), gaz dag je le ne tek, fé nyek, pá rák, tük rö zõ dé -
sek, han gu la tok van nak, csu pa meg fog ha tat lan do log, egy
szó val: a lé nyeg.

Egyéb iránt ér dek lõ dõ fes tõ nö ven dé kek nek e mû elem zé se
so rán kön  nye dén ta nít ha tó vol na a clair-obscur (=chiaros-
curo) mibenvalósága.

Szá mos táj ké pet fes tett a mû vész a Szi get köz ben, a Mo so -
ni-Du ná nál, Er dély pit to reszk (festõi) vi dé ke in, s fes tett né hány
fi lo zo fi kus-szim bo li kus mun kát is fõ képp az utób bi idõk ben,
ahol a táj in kább csak ku lis  sza, a mon da ni va ló dísz le te (így
volt ez a re ne szánsz tól a ro man ti ká ig a klas  szi kus táj kép fes -
tõk nél is).

Eze ken az opuszokon a sem mi be ve ze tõ út (le het ez az
élet út ja, a ki tud ja mit ho zó jö ven dõ ös vé nye, a sors ma ga)
a kép tár gya, s a fe szü let, kor pus  szal, vagy anél kül, mely nek
szim bó lum ér té ke, je len tés hor do zó sze re pe nem szo rul ma -
gya rá zat ra.

A bal jós han gu la tot erõ sí tik a ko mor tintakék vagy vö rös
fel hõk, a mö gü lük fel buk ka nó va kí tó fe hér fé nyek (az üre sen
ha gyott fe hér pa pír „lé leg zõ” pó ru sai).

(Az út I-II. 2006, 2007; Kõ ke reszt, 2006)

A fes tõt gyûj tõi a táj ké pek mel lett leg in kább ta lán akt ké pe -
i rõl is me rik. 

Bi ha ri ál ta lá ban mo dell után dol go zik. Azt ír ja jegy ze te i ben,
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hogy a mo dellt min dig al ko tó társ nak te kin ti, s ez a „ben sõ sé -
ges” kap cso lat ér zõ dik is a mû ve ken.

A fi gu rák ki fe je zet ten ero ti ku sak, egy faj ta XXI. szá za di
szép ség esz mény nek kí ván nak meg fe lel ni.

Ha ar che tí pu so kat ke res nénk, hi á ba szem lél nénk a gó ti kus
fes tõk "S"- alak ba csa va ro dott aszexuális ka ma szos nõ tí pu -
sa it vagy Renoir dús ido mú del nõ it. A kor nõ esz mé nyei vol tak
õk. El tûnt ko ro kéi. 

Azért ami a fi gu ra be ál lí tá sát (az az a do log fes tõi, meg ol dá -
sát) il le ti, van nak klas  szi kus elõ ké pek, me lyek kö zül most
csak Fran co is Boucher hát akt ját em lít sük, me lyet XV. La jos
met re szé rõl ké szí tett, aki nyil ván nem ke ve set kö szön he tett
Erosznak.

Egé szen rit ka, ami kor a mû vész historizáló té mák hoz nyúl.
Egy 1988-ban fel tett tondó for má jú kom po zí ci ó ján a Zsu -

zsan na és a vé nek bib li ai té má ját idé zi meg (A vágy, ak va rell,
50x70 cm), s egy 2004-es vö rös pittkréta raj zán (Salome,
71x36 cm) az el bû vö lõ tán cá ért Ke resz te lõ Szent Já nos le vá -
gott fe jét ké rõ go nosz le ány alak ja buk kan elõ. 

E mûegyüttes leg ja va  azon ban nem me sél, nincs narráció
(mi ért is len ne?), egy sze rû en a szép nõi test egész sé ges esz -
té ti ku má ról szól nak a fest mé nyek.

A szín vo nal egy sé ges (mint az egész élet mû ja va) né me -
lyik hát akt ja kü lö nö sen a fény-ár nyék ha tá sok vir tu óz meg ol -
dá sa okán min den kép pen tech ni kai bra vúr. (A mo dell, ak va -
rell, 68x29 cm, 2004)

„Csend éle tet csak jó ked vem ben fes tek” – ír ja a mû vész
jegy ze te i ben.

…És csend éle tei, me lyek vi rá gok ról, pi pa csok ról, ró zsák ról
ké szül tek, de rût és nyu gal mat su gá roz nak.

Nem meg ha tá ro zó, de bé kés ki egé szí tõi an nak az élet mû -
nek, mely min den fé le lát vá nyos har so na szó nél kül épül, bõ -
vül és gya ra po dik, ön ma ga bel sõ tör vé nyei sze rint.

Hann Fe renc
mûvészettörténész
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Le vél fé le Bi ha ri Sán dor 
ki ál lí tá sá nak meg nyi tá sá ra

Ked ves Sán dor!

Öröm mel tölt el, hogy a Lord Ma jor Ga lé ri á ban a Te ki ál lí tá -
sod meg nyi tó ján kö szönt het lek. Több év ti zed re vis  sza te kin tõ
is me ret sé günk, ba rát sá gunk okán egy mást ka pa ci tál va vál lal -
tad Te a tár la tot, én a meg nyi tót. Be szél ge té sünk ott foly ta tó -
dott, ahol an nak ide jén ab bama rad tak, meg sza kad tak, de so -
ha nem szûn tek meg.

Em lék ké pe im kö zött ku ta kod va fel rém lik a deb re ce ni ta ní -
tó kép zõ kol lé gi u má nak elõ te re, az ab ból nyí ló la kás, Gá bor
bá csi és Ju lis ka né ni meg hitt alak ja, se gí tõ kész sé ge. A hat va -
nas évek má so dik fe lé ben az itt zaj ló vi ták, be szél ge té sek lát -
szó lag ki egyen sú lyo zott vi lág ban tör tén tek. Bár ki rob bant az
arab-iz ra e li há bo rú, né há nyan ön kén tes nek akar tak men ni Vi -
et nam ba, cso dál tuk Che hõ si es sé gét, nemigen ér tet tük az új
gaz da sá gi me cha niz must, de meg érin tett ben nün ket az eg -
zisz ten ci a liz mus, a prá gai ta vasz, a pá ri zsi di ák lá za dás. Gyõz -
köd tük egy mást az iga zunk ról, fel há bo rod tunk a stu pi di tá son,
vélt és va lós sé rel me in ket so rol tuk. Ud va rol tunk és flör töl tünk,
ke gyes csa lá sok és vi lág meg vál tó ter vek kö zött él tünk. Idõn -
ként fe lül emel ked tünk sa ját ki csi nyes sé gün kön, és el vo nul -
tunk a Csa pó tan szék ne ve ze tû korcs má ba, vagy a Mû vész
te ra szá ra. Fi a ta lok, di á kok vol tunk, te le ter vek kel. És ma már
tud juk: mi is egy nagy ge ne rá ció vol tunk.

Ha va la mi ért Té ged ke res tünk, édes apád jel leg ze tes re ked -
tes hang já val, sze mé ben tûz zel büsz kén mond ta: fest. Csak
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így. A szü lõi ház ból ho zott tisz tes sé get és tar tást ér ték ként õr -
zöd. A deb re ce ni Medgyessy-kör ben Bí ró La jos és
Félegyházy Lász ló vol tak a ta ná ra id. In nen ve ze tett az utad a
fõ is ko lá ra, ahol kez det ben Szentiványi La jos, majd Kokas Ig -
nác egyen get te mû vé szi utad. (Meg tisz tel te tés, hogy ki vá ló
mes te re det, Kokas Ig ná cot kö rünk ben kö szönt het jük.) Nem
ál ta lá nos, nem is jel lem zõ, hogy Mes ter és Ta nít vá nya kö zött
évek so rán ki ala kult kap cso lat így meg õr zõd jön. Mes te re id tõl
bá to rí tást és bíz ta tást kap tál az önál ló gon dol ko dás ra, a sa ját
han go don tör té nõ meg szó la lás hoz. Mind ez te het sé ged del
együtt se gí tett meg ta lál ni azt a sa já tos stí lust, hang vé telt,
meg je le né si for mát, ami a Te mû vé sze te det egye di vé, bi ha ri -
as sá te szi. Meg fo gad hat tad Le o nar do gon do la tát  és in tel mét,
aki ezt ír ta: „... so ha sen ki ne utá noz za a má si kat, mert ak kor
ami a mû vé sze tet il le ti, nem a fia lesz a ter mé szet nek, ha nem
csak uno ká ja. Ezt nem azok nak mon dom – ír ja Leonardo –,
akik a fes té szet bõl meg akar nak gaz da god ni, ha nem akik a
mû vé szet ál tal hírt és meg be csü lést ke res nek.”

Ked ves Sán dor!

Al ko tá sa id té mái a ter mé szet, az em ber, az az a tel jes ség,
mit élet nek ne ve zünk. Ké pe id nek az él mény köz vet len sé ge
fon tos ele me. Aho gyan me sélsz egy lát szó lag nyu godt szi -
get kö zi vi lág ról, amely iga zá ból küzd a meg ma ra dá sá ért. De
Te be cser ké szed a vi zek szab dal ta pa ra di cso mi vi lá got,
komo ran fi gyel mez tetsz, nem har sog va. Sú lya van ké pe id ne -
héz csend jé nek, ame lyek a táj pusz tu lá sát, s ta lán új ra é le dé -
sét, bo ron gós, szép, tisz ta vi lá gát ad ják vis  sza. Csend éle te id
har so gó-ki rob ba nó szí nei nem hagy ják érin tet le nül a né zõt.
Mint ahogy a szá mom ra leg jel leg ze te sebb akt ja id a sze rel -
met, az örök nõt, a fér fi és a nõ együ vé tar to zá sát fe je zik ki.
Mez te len nõ id, sze rel me se id mind élet igen lést, a nagy tit kot,
élet sze re te te det su gá roz zák. A mez te len test fe szes sé ge, fi a -
tal sá ga so kunk vá gyát, szán dé kát, tit kos bugy ra ink tit ka it fe di
fel, az zal a ter mé sze tes ség gel és köz vet len ség gel, ahogy oly -
kor egy más hoz sem tu dunk szól ni. Ké pe id ben együtt és egy -
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szer re lá tom a szer te len hab zso lást és a hig gadt együ vé tar -
to zást, az új fel fe de zé sé nek pó tol ha tat lan örö mét és a bel sõ
nyu ga lom ra tö rek vést.

Mi ért sze re tem mû ve i det? Ha ed dig nem hit ted vol na el, ak -
kor még egy ada lék kal hadd szol gál jak. Azt a sa já tos tech ni -
kát, az ak va rellt mû ve led, ame lyik lát szó la gos kön  nyed sé ge
el le né re az egyik leg ne he zebb mû faj.

Egy olaj ké pet le het ja ví ta ni, kor ri gál ni, új ra fes te ni, de itt a jó
kép nek fel té te le a gyor sa ság, a pon tos ság, az igaz gon do lat,
a tisz ta szem, a biz tos kéz. Ezért biz ton ál lí tom, fes tõi vi lá god -
ban mind ezt kel lõ alap pal, mes ter ség be li fel ké szült ség gel im -
po ná ló tu dás sal te szed. Sze mem ben olyan mes ter vagy, aki -
nek nem csak szép a mes ter sé ge, de hi te le sen is gya ko rol ja.
Se gí tesz ne künk ab ban, hogy fel idéz zük ma gunk ban a múlt
szép sé ge it, meg õriz zük az élet örö met – nagy szük sé günk
van er re ma nap ság – és a Te né ha me lan ko li kus, tisz ta ál mo -
do zó te kin te ted se gít sé gé vel rá cso dál ko zzunk a vi lág ra, egy -
más ra. Ké pe id éle tünk egy-egy da rab já ról szól nak, és a tel jes -
ség át élé sé hez se gí te nek. Gon dol kod tam azon, hogy ho gyan
fejt he tõ meg mû vé sze ted, ho gyan tár ha tók fel tit ka id. Nem ér -
zem ma gam hi va tott nak ar ra, hogy er rõl itt és most szól jak,
hi szen ki vá ló mû vé szet tör té né szek ke nye rét nem il lik csi pe -
get ni, plá ne el ven ni. Be szél ge té sünk kor el mond tad, hogy
amit csi nálsz, az  ko mo lyan vett já ték, ahol gon do la ta i dat, ér -
zel me i det má sok kal a ké pe ken ke resz tül meg oszt ha tod. Já ték
az em be rek kel, já ték ön ma gad dal. Ké pe id del szin te ké zen
fog va, ész re vét le nül ve zetsz el oda, hol akár min den más,
tisz ta és szép le het, új ér te l met nyer het. Örü lök, hogy ezen a
dél utá non egy olyan mû vész, egy olyan ba rát ki ál lí tás nyi tá -
sán ve he tek részt, aki a ma ga vá lasz tot ta utat kö vet ke ze te sen
jár ja vé gig, vál lal va a küz del met ön ma gá val, ha kell, új ra kezd -
ve, hogy azt csi náld, amit sze retsz, amit tudsz. 

Kí vá nom Ne ked, hogy tedd ezt so ká ig a Te meg elé ge dett -
sé ged re és a mi örö münk re.

Be fe je zé sül hadd idéz zem Kosz to lá nyi so ra it, ame lyet ké -
pe id jut tat nak eszem be:
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A ját szó tár sam mondd, akarsz-e len ni,
Akarsz-e min dig, min dig ját sza ni,
akarsz-e együtt a sö tét ben men ni,
gyer mek szív vel fon tos nak lát sza ni,
nagy ko mo lyan az asz tal fõ re ül ni,
bor ból-víz bõl mér ték kel töl te ni,
gyön gyöt dob ni, sem mi nek örül ni,
só hajt va rossz ru há kat öl te ni?
Akarsz-e ját sza ni min dent, ami élet...

Bu da pest, 1993. jú ni us 9. 

Ba rát ság gal kö szönt
Fodor Péter

(Elhangzott a Lord Mayor Galéria-beli kiállítás megnyitásán)
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A csend fes tõ je
Be szél ge tés Bi ha ri Sán dor fes tõ mû vés  szel

Bi ha ri Sán dor fes tõ mû vész lágy tó nu sú ak va rell jei gyö -
nyö rû nõ ket és va rá zsos tá ja kat áb rá zol nak. Ké pe i bõl har mó -
nia és nyu ga lom árad. „Én a csend fes tõ je va gyok, sze re tem
a nyu gal mat” – vall ja ma gá ról. A mû vész ugyan ak kor mar -
káns po li ti kai vé le ményt for mál az or szág és a vi lág tör té né -
se i rõl, a ma gyar ság ról, és har co san ki áll a ha tá ron tú li ma -
gya ro kért. Bi ha ri Sán dor ral törzs he lyén, a Gilde sö rö zõ ben
ta lál koz tam, hogy né hány kor só sör mel lett esz mét cse rél jek
ve le nem csak kép zõ mû vé szet rõl, ha nem mind azon dol gok -
ról is, amik egy nem ze té hez hû, a tör té nel met és a po li ti kai
ese mé nye ket kri ti kus szem mel szem lé lõ ma gyar mû vészt
ma fog lal koz tat nak.

– Men  nyi re meg ha tá ro zó az éle ted ben a csa lád? 
– Er re leg egy sze rûb ben egy kis tör té net tel vá la szol ha tok.

Édes apám Deb re cen ben a Dóczi Gim ná zi um ker té sze volt.
Egy szer meg mu tat tam a gyer me ke im nek azo kat a hor ten zi á -
kat, ami ket még õ ül te tett haj da nán az is ko la elé. Néz tem,
néz tem a fél év szá za dos bok ro kat, s a sze mem bõl po tyog ni
kezd tek a kön  nyek. A fe le sé gem er re le tört egy haj tást az
egyik nö vény rõl. Má ra eb bõl a haj tás ból gyö nyö rû kis bo kor
lett az Õr-hegy alat ti ker tünk ben. 

– En  nyi re fon to sak egy mû vész szá má ra a gyö ke rek, a
szár ma zás, a kö tõ dé sek? Hi szen „a mû vész ha zá ja a szé les
nagyvilág”...

– Ez az em be ri ség örök kér dé se. A mû vé sze té is: „Hon nan
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jöt tünk, kik va gyunk és mer re tar tunk?” Ahogy azt Gau guin is
ki fe je zi egyik fest mé nyé n.

– Mit je lent szá mod ra az a tö ré keny bo kor a he gyen?
– Az a nö vény az én apám. Ha fel me gyek a hegy re, min -

dig le tér de lek elé be és meg si mo ga tom.
– Úgy vé lem, a te mû vé sze ted ben megkülönböztetett sze re -

pet kap nak az érzelmek…
– A mû vé szet leg na gyobb részt ér ze lem bõl áll. A fes té szet -

ben szí nek kel és for mák kal olyan dol go kat fo gal maz meg az
em ber, amit sza vak kal nem le het vis  sza ad ni. 

– A mo dern mû vé szet ben gyak ran elõ for dul, hogy ki ta lál -
nak vagy rá húz nak va la mi re va la mi lyen új el mé le tet, és an nak
alap ján alkotnak…

– Ott eszi meg a fe ne az egészet… Ha ta nul má nyoz zuk az
iz mu sok tör té ne tét, lát hat juk, hogy vol tak a zse nik, mint pél -
dá ul Pi cas so, akik egy sze rû en el kezd tek más kép pen al kot ni,
a „szol gák” pe dig iz must csi nál tak be lõ le. Va ló sá gos ka ted rá -
li so kat emel tek egy-egy iz mus nak, ami rõl ki ki ál tot ták szin te
val lá si áhí tat tal, hogy szent és oszt ha tat lan. Ez egy sze rû en
ne vet sé ges. Az em ber nem azért szü le tett a föld re, hogy iz -
mu so kat gyárt son, ha nem azért, hogy sza ba don ki fe jez ze ön -
ma gát, és hogy bol dog le gyen.

– Va la hogy úgy van a szép iro da lom ban is, hogy van nak
az al ko tók, akik lét re hoz zák a mû ve ket, és van nak az iro da -
lom tör té né szek, akik azon fá ra doz nak, hogy va la mi lyen
mû fa ji ka te gó ri á ba, sza bály rend szer be gyö mö szöl jék
azokat… Az tán ezen a nyom vo na lon meg je len nek a ki sebb
te het sé gû al ko tók, az epi go nok vagy ahogy te mond tad, a
„szol gák” is…

– De sok em ber csak en nek a nyom vo nal nak a se gít sé gé -
vel tud ja meg kö ze lí te ni a mû vé szet lé nye gét. Igaz, ne kem is
sok min dent be le ma gya ráz tak már a mû ve im be a mû tör té né -
szek, ami re csak le gyin tet tem: gon dol ta a fene…, de azért a
kö zön sé get még is csak kö ze lebb hoz zák az al ko tó hoz. 

– Fel ten nék egy egy sze rû kér dést, ami re azon ban va ló szí -
nû leg le he tet len vá la szol ni: sze rin ted ho gyan le het meg kü lön -
böz tet ni az ér té kes mû vé sze tet a tal mi tól?
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– Ez ma va ló ban na gyon ne héz fel adat. A XX. szá zad ban
ugyan is meg bom lott az egyen súly: ko ráb ban a tár sa da lom, a
val lás és a mû vé szet egy sé get for mált. Ha va la ki a kö zép kor -
ban fel né zett a temp lom ban egy fres kó ra, pon to san tud ta,
hogy az mit áb rá zol, s mit akart ki fe jez ni a szí nek kel és a for -
mák kal a mû vész. A XX. szá zad ban el sza ba dult a ká osz. A
mû vé szet ben az egyén ke rült pi e desz tál ra, és csak a part ta -
lan ön ki fe je zés szá mít. Ar ról nem is be szél ve, hogy a kö zép -
kor ban ko moly ta nul má nyok nél kül nem is ve he tett sen ki a
ke zé be ecse tet. A fes té szet is egy szak ma, amit ré gen zse ni -
á lis mes te rek ta ní tot tak kü lön bö zõ mû he lyek ben. Ak kor még
meg kel lett ta nul ni a mes ter ség min den kis fogását… Ma nap -
ság az a mû vész, aki an nak mond ja magát… 

– Pe dig ma a mû vé szet is mét re ne szán szát él het né, hi szen
egy re több olyan em ber van, aki meg is tud ná vá sá rol ni a mû -
vész al ko tá sa it.

– Ez nem  csak a pén zen mú lik. A re ne szánsz kor ban egy
Me di ci nek nem csak pén ze volt, ha nem kul tu rált sá ga is...

– A mû vé szet ma majd hogy nem szi no ni má ja a sza bad ság -
nak. Te kon zer va tív gon dol ko dá sú em ber vagy. Ho gyan tu -
dod ös  sze egyez tet ni a ket tõt ma gad ban?

– Én leg in kább azért va gyok kon zer va tív, mert a vi lá gom
tel jes egé szé ben a csa lád ra épül. A csa lád szent a szá mom -
ra. Én is egész éle tem ben bot la doz tam, olyan vol tam, mint a
rossz kis csi kó, el bi tan gol tam ide-oda. De rá jöt tem, hogy az
egyet len me ne dék az em ber éle té ben a csa lád, amit meg kell
tud ni õriz ni, amit ös  sze kell tar ta ni, ahon nan el le het in dul ni,
és aho vá vis  sza le het me ne kül ni. Eb ben az ér te lem ben kõ ke -
mé nyen kon zer va tív va gyok.

– Hogy egy ki csit pro vo kál ja lak té ged: a mû vész mú zsá ja
nem fel tét le nül a fe le sé ge is egyben… 

– Ez így is van. Én pél dá ul min den nõ után meg for du lok az
ut cán. És mi ért ne for dul nék meg, ha gyö nyö rû fe ne ke van?
Ezen a fe le sé gem sem cso dál ko zik, tud ja, hogy én eb bõl pro -
fi tál ni fo gok, mert ak kor még szeb be ket fo gok rajzolni…

– A mû vé szet ben na gyon fon tos, hogy a kö zös sé get is
meg szó lít sa. A ma gyar köl té szet re pél dá ul min dig is jel lem zõ
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volt, hogy lé lek for dí tó idõk ben a kö zös ség ös  sze fo gá sát, a
nem zet túl élé sét se gí tet te elõ, gon dol junk itt pél dá ul Vö rös -
mar ty, Pe tõ fi vagy Arany Já nos ver se i re. A fes té szet ben hogy
van ez?

– Ke vés mû vész van, aki ezt fel vál lal ja, mert – még egy szer
mon dom – a XX. szá zad ban az egyén ke rült elõ tér be. A mû -
vé szet ez ál tal egy olyan in go vá nyos te rü let re lé pett, amely -
nek már sem mi kö ze nincs ön ma gá hoz. 

– Men  nyi re fon tos, hogy a mû vész is po li ti zál jon?
– A mû vész nem von hat ja min dig ki ma gát a po li ti ka alól.

Gon dol junk Daumier-re, õ volt az el sõ fran cia raj zo ló, aki az
ak ko ri mé dia sze rint ki fi gu ráz ta a bí ró sá got, s akar va aka rat la -
nul is po li ti zált. De a min den nap ok ál tal mind nyá jan ré sze sei
va gyunk a po li ti ká nak.

– Te meg le he tõ sen ak tí van ki ve szed a ré szed a po li ti ká ból.
A tri a no ni bé ke szer zõ dés év for du ló ján pél dá ul te ma gad is tün -
tet tél Bu da pes ten, a Kempinszky Szál ló elõtt...
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– Tri a non olyan a ma gyar ság szá má ra, mint ami kor egy
em ber nek le vág ják mind két ke zét és lá bát. Pe dig a ma gyar
egy na gyon ren des és dol gos nép. De so ha sen ki nem se gí -
tett ne künk, ha baj ban vol tunk. Azok, akik most a vé rün ket kí -
ván ják, hol vol tak Nán dor fe hér vár nál, hol vol tak Moh ács nál,
hol vol tak Eger ost ro má nál? Úgy ér zem, a balliberális mé dia a
hõ se in ket el akar ja hall gat ni, mint ha nem is let tek vol na. És ott
van nak a jel ké pe ink: Szent Ist ván jobb ja nem egy hús ca fat, a
Szent Ko ro na nem sváj ci sap ka, ezek szá munk ra nagy sze rû
dol gok. Nem ré gi ben járt ná lam Claudio ne vû olasz ba rá tom.
A dé li ha rang szó nál meg kér dez tem tõ le, tud ja-e, hogy mi ért
szól a ha rang? Mi u tán fo gal ma sem volt ró la, el mond tam,
hogy 1456-ban Nán dor fe hér vár nál a ma gya rok úgy el ver ték a
tö rö kö ket, hogy jó idõ re el vet ték a ked vü ket a hó dí tás tól.
Claudiót, úgy lát szik, iz gat ta a do log, mert utá na né zett, hogy
va ló ban így tör tént-e, mi nek utá na fel is hí vott te le fo non és azt
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mond ta: „Te Sán dor, mi lyen nagy sze rû ka to nák vol tak azok,
akik ott har col tak!”

– A ma gyar ság nak a Tri a non nal meg szûnt te rü le ti egy sé gét
kö zel egy év szá zad után már nem le het hely re ál lí ta ni. Ho gyan
le het ne leg alább a kul tu rá lis egy sé get hely re ál lí ta ni?

– Ha mind azok az or szá gok, ahol ma ma gya rok él nek,
hoz zánk ha son ló an be lép nek az Eu ró pai Uni ó ba, és ve lük
együtt egy sé get fo gunk al kot ni, so kat ja vul majd a hely zet.
Re mé lem, hogy az az Eu ró pa, amely ed dig ne künk so ha nem
se gí tett, csak min dig mi se gí tet tük meg, ha kel lett, a vé rün ket
ont va is, most az egy szer ta lán a mi ja vun kat is né zi majd. Mi
896 óta Eu ró pá hoz tar to zunk...

– Ta lán Eu ró pa so ha sem fe lej tet te el a ma gya rok ka lan do -
zós, rab ló had já ra tos korszakát… 

– Jó, per sze ka lan doz tunk, csir ke fo gók vol tunk. De az tán a
ma gyar ság meg ál la po dott és azt mond ta: itt van a mi he -
lyünk.

– So kat fog lal ko zol po li ti ká val, tör té ne lem mel, ugyan ak kor
ezek a gon do la tok, ér zel mek a fest mé nye i den nem je len nek
meg. Cso dás nõi tes te ket, bé kés du nán tú li és er dé lyi tá ja kat
festesz… 

– Én a csen det és a nyu gal mat sze re tem. Egész éle tem ben
a szép hez kö tõd tem – ha bár nem tu dom ezt a fo gal mat de fi -
ni ál ni. Ha lá tok egy gyö nyö rû tá jat, vagy meg bá mu lok egy lé -
leg zet el ál lí tó an szép nõt, ak kor a vi lág ke ser ves dol gai meg -
szûn nek a szá mom ra, és csak a szép sé get vá gyom meg ra -
gad ni. Más mû vé szek más képp re a gál nak. Go ya pél dá ul
meg fes tet te a Ki vég zés cí mû ké pét, amely an nak az idõ szak -
nak a ke gyet len, vé res va ló sá gát áb rá zol ja, ami kor a spa nyol
nép fel kelt Na pó le on el len. Ez zel a fest mé nyé vel igen is ke mé -
nyen po li ti zált és ál lást fog lalt. De ami kor meg fes tet te Alba
her ceg nõt ru há san és pucéran… Ab ban nem volt sem mi po -
li ti ka, ab ból csak a gyö nyö rû ség áradt…

– A mû vész nek az a sze re pe, hogy ha a vi lág meg bo lon dul
is, õ min dig a szé pet mu tas sa?

– Ez al kat kér dé se. Ki ho vá kö tõ dik. Én a szép hez kö tõ -
döm.
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– Te hát te nem egy Guer ni ca -tí pu sú fes tõ vagy?
– Ha Pi cas so élet mû vét át te kint jük, ta pasz tal hat juk, hogy

is ten iga zá ból a Gu er ni cán kí vül õ sem politizált…
– De ott van nak a bi ka-raj zai, ször nyei vagy a hí res

békegalambja…
– Ezek belemagyarázások… Most nem aka rok il lú zió rom -

bo ló len ni, de a ga lamb pél dá ul azért je le nik meg ná la mo tí -
vum ként, mert az édes ap ja – aki rajz ta nár, fes tõ mû vész volt -
ren ge teg ga lam bot tar tott ott hon. Pi cas so a ga lam bo kon ta -
nult meg raj zol ni.

– Csak hogy az em ber na gyon fo gé kony a jel ké pek re. Kell
hogy le gye nek az éle tünk ben ön ma gu kon túl mu ta tó dolgok…

– Ak kor ve gyük in kább Go yát, aki ér zé keny volt a tár sa dal -
mi vál to zá sok ra. Ami kor meg fes tet te a Sza tur nusz fel fal ja sa -
ját gyer me ke it cí mû ké pét, ak kor az ak ko ri Spa nyol or szág ra
gon dolt.

– Sze rin ted mi a mû vé szet sze re pe ma? Az el múlt év ti ze dek -
ben – a Ká dár-rend szer szür ke ér dek te len sé gé ben – egy faj ta lá -
za dást, ki tö ré si pon tot je len tett az em be rek szá má ra. Mos tan ra
más lett a szereposztás…

– Saj ná la tos mó don én sem tu dom pon to san. De az tény,
hogy ocs mány mó don elüzletiesedett. Ez az, ami a mû vé -
szek ke zét meg kö ti, mert nincs ren des me ce na tú ra.

– Te ho gyan bol do gulsz, hogy ér zed ma gad eb ben a „szép
új vi lág ban”?

– Én azért ér zem jól ma ga mat, mert fel épí tet tem ma gam -
nak egy álom vi lá got, ami be a fes té sze tem is be le tar to zik, és
amit sze ret nék meg õriz ni. Na gyon kell sze ret ni ezt a mes ter -
sé get ah hoz, hogy tud junk dol goz ni, és én még na gyon sok
ké pet sze ret nék fes te ni. Gyö nyö rû ak to kat, nyu godt tá ja kat és
csen det. Sok-sok csendet…

Fogarasy At ti la

(Vörösvári Új ság, 2004. szep tem ber)
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