
Ávrahám fotó helye



Köszönöm neked Istenem, 
akinek arcán komoly kínjaim lassan vedlettek, 

ahogy rám figyelsz, nézel egész életemben.



„A mondabeli tövismadár csak egyetlenegyszer énekel életében,
de akkor szebben, mint a föld bármilyen más teremtménye.
Ahogy elhagyja fészkét, egy tövises fát keres,
és nem nyugszik, amíg rá nem talál.
Akkor az ádáz ágak között rázendít dalára,
és fölnyársalja magát a leghosszabb, leghegyesebb tövisre.
Haldokolva fölébe emelkedik önmaga szenvedésének,
hogy túltrillázza még a pacsirtát, a csalogányt is.
Egyetlen csodálatos dal, az élete árán.
De akkor az egész világ elnémul, őt hallgatja,
és Isten mosolyog az égben.
Mert a legeslegjobbnak mindig fájdalom az ára...
 
Legalábbis a monda szerint.”
 

(Colleen McCullough: Tövismadarak)
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Komolyzene-rajongóként egyik kedvenc művem: 
Mendelssohn „Dal szöveg nélkül” című darabja 
gordonkára és zongorára. Olyan tökéletes harmó-
niában játszik a csellista és a zongorista, hogy az 
maga a csoda. Lehetne arra a gyönyörű dallamra 
szöveget is írni, de semmi szükség rá. Így van jól.
Ahogy a Mendelssohn darabbal, úgy vagyok én 
Rubint Ávrahám Péter képeivel. Előszót írok egy 
róla és a képeiről szóló könyvhöz, miközben azt 
gondolom, ezekhez a képekhez nem kell szöveg.
Több mint egy éve dolgozom a Heti TV-ben, és így 
hetente többször is van alkalmam Rubint képeket 
nézegetni. Akinek három ecsetvonást látva nem 
esik le, hogy a vásznon a viharban próbál tal-
pon, azaz vízen maradni egy szörfös, aki nem érti, 
hogy miért fontos alkotóeleme a festménynek a 
vászonra ragasztott ecset, aki nem fogja fel, hogy 
a World Trade Center ikertornyait „megszemé-
lye-sítő” olajjal húzott vonalakba belehullámzó 
piros a katasztrófát érzékelteti, annak mi értelme 
van bármit is magyarázni?
Semmi.

Nem is kell. Nézzék a könyvben Rubint Ávrahám 
Péter képeit, és ne próbáljanak semmit kikövet-
keztetni belőlük. Egyszerűen csak gyönyörköd-
jenek a színvilág-ban, a formákban, az anyag 
homogenitásában. Azon elgondolkodhatnak, 
mennyi munka van ezek mögött az alkotások 
mögött, hány alvással nem töltött éjszaka, hány 
hajnali kelés, amikor a festő úgy érzi: most kell 
nekirontania a vászonnak, mert egy óra múlva 
talán már nem jön az ihlet.
És végül: ha belemélyedtek a könyvbe, ha ma-
gukkal ragadták Önöket a festmények, akkor jus-
son eszükbe, milyen kivételes a művész élete, 
aki csak fest és fest, és bizony szomorú lesz, ha 
elviszik tőle egy-egy kedvenc alkotását.
Pedig ez az élet rendje: a képek végül soha nem 
maradhatnak annál, aki elkészítette őket.

Budapest, 2018. február

Bánó András 

ELŐSZÓ





Az Isten neve a zsidóknál négy betű, a Jod, a He, 
a Vav és egy második helyragú H.
J. H. V. H.
A négy betű alkotja az isteni családot, az első az 
atya, a második az anya, a harmadik a fiú és a 
negyedik a leány. Az atya és az anya elválasztha-
tatlanok egymástól, úgyszintén a fiú és a leány is.
A Jod tehát az atya, az ontológiai ok, a Vav a fiú, a 
tevékeny, kozmológiai ok. A Vav meghosszabbított 
Jod. A két He közül az első a „felső” He, a „felső 
anya”, a második helyrangú He az „alsó anya”.
Bennük, általuk valósul meg, materializálódik a 
teremtés.
Watson és Crick elolvasták a Bibliát, és alaposan 
megnéztek egy csigalépcsőt. De előbb jól megta-
nulták a fizikát, a kémiát, a biokémiát és genetikát. 
Rájöttek, hogy az Adenin, a Guanin, a Timin és a 
Citozin az a négy csodavegyület, mely az élővilág 
minden elképzelhető lényének üzenetgerince. Négy 
betű tehát. A. G. T. C. Az első két betű purinbázist, 
a második kettő pirimidinbázist jelöl.
Rubint Ávrahám Péter is megtalálta négy betűjét.
Nála az atya a színkonstrukció: SZ.
Az anya a téridő szerkezete: T.
A fiú a szeretet: SZ.
A leány a szabadság: SZ.
A színkonstrukció a látóideg értelmezési tehet-
ségének hullámképlete. Az itt kiállított képeken 
a színek Miatyánkja többszörösen meg van fo-
galmazva, ki van mondva, le van írva. A színek 
hangokká épülnek át, zenévé forrósodnak. És 
mit mond Igor Sztravinszkij? „A zene kizárólagos 
funkciója az, hogy az idő folyásának szerkezetet 

adjon, és rendet tartson benne. A zene az idő 
permutációjának művészete.”

Rubint összevonja a színt és a hangrajzot, és lehe-
tővé teszi a bibliai leánynak a legnagyobb csoda 
megteremtését. A leány úgy vonja ki a teret és az 
időt a kép anyagából, hogy azokat azonnal vissza 
is teremti az agy bal és jobb féltekéjébe, rejtett 
aranyszínű polcaira. Létrehozza a szabadságot.
Aztán jön a fiúi hozadék: a szeretet. A szeretet, 
a szabadság, a minden irányba történő, végtelen 
mennyiségben szétzuhogó szabadság. 
Ezek a képek itt őrjöngő szépségükkel kilökik a 
végtelenbe a kéket, a vöröset, az aranyat, a sárgát, 
a feketét, az összes színt. Mindet.
Rubint nagyon tehetséges festő.
Ki a tehetséges?
Aki más.
Aki úgy más, hogy nem más.
Aki a tengert a hegyekbe tölti és a hegyeket aranyo-
zott szerkezetek könnyed bilincseibe csalogatja.
Aki megtudja, de aztán mindjárt el is felejti, hogy 
megtudta, miszerint minden egész és minden 
törmelék is az övé.
Aki izzadságcseppjeit megszárítja, és remek vo-
nalakká szeli szét őket.
Aki szerényen mosolyog, miközben könnyedén 
felemeli saját végtelen nagy képzeletét.
Aki többször mondja ki, hogy „köszönöm”, mint 
ahányszor azt embertársai megérdemelnék.
Aki olyan, mint Rubint Ávrahám Péter.
 
A kiállítást megnyitom.

Hernádi Gyula: A forma szelleme épp oly fontos, 
mint a gondolatok kóborlása

(Rubint Ávrahám Péter kiállításának megnyitójára, MUOSZ 1999. február 2. 14:00 – Budapest)



Minden nap egy új rácsodálkozás
Every day a new surprise

Chaque jour est une nouvelle révélation
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Műveimet több alkalommal reprodukciós kiadvá-
nyokban is közzétettem (1993. augusztus, Izra-
el; 1996. október, Magyarország, Budapest; 2000 
Magyarország, Budapest; 2010 Izrael, Holon), de 
mindig is elsősorban a festményeimmel való gon-
dolatközlés érdekelt.

Alkotásaim bemutatásának azt a módját keres-
tem, melynél a képek által kiváltott érzelem, han-
gulati tartalom zavartalanul megegyezik a hozzá-
fűzött megjegyzésekkel. Levelezéseimből idézve 
és/vagy naplójegyzeteimből, írásban is rögzített 
életérzeteimmel – így törekedve a teljességre 
(és nem a tökéletességre), hogy az akadály nél-
kül tudjon eljutni majd a nézőhöz, olvasóhoz. A 
befogadóhoz.
 
Vállalkozásom és e kötet fő célja, hogy az embert, 
a művészt, az igazian Rubintot, az Időtlen Embert 
ismertethessem meg saját festményeimen és szö-
vegeimen keresztül, valamint azon szövegeken 
keresztül, amelyek nagy hatással voltak rám és 
festészetemre is.
 
Az 1993-ban megjelent katalógusomban egy szót 
sem szóltam. A másodikban néhány személyes 
mondat jelent meg rólam Moldova Ágnes tollából, 
Néma párbeszéd címmel. 2000. évi kiadványomat 
és a Budapesti Vigadóban jegyzett kiállításomat 
szüleim iránt érzett hálaadásként jegyzem.
Mindenkor állítom, a szöveg nagy úr – sok képem 
mellé kerül. De igyekezetem (volt) van arra is, 
hogy mások gondolatait azokkal ne befolyásoljam.

A könyvem képanyagának bonyolultnak tűnő 
képválogatásaival és csoportosításával hosszab-
ban dolgoztam és töprengtem át éveket, napokat 
és éjszakákat, mint azt valaha elképzelni lettem 
volna képes. Míg a szövegekkel bajlódtam, a képe-
im keletkezésének históriái újra életre keltek, és 
mint a Megváltó felismerhető szépsége ragyogták 
be emlékképeim műtermem sarkait.
 
Ahogyan én gondolom...
 
Ritka érték, ha egy művész életművének jelentős 
része egy kézben marad. A munkásságom első 
másfél évtizedében született alkotások nem sok 
kivétellel itthon, egy gyűjteményben maradtak, 
amikor úgy döntöttem, életemet új helyszínen 
folytatom, és Izraelben telepedek le.
Hogy ez a döntésem nem egyik percről a másikra 
született, az nyilvánvaló. Jelei egyértelműen meg-
mutatkoznak szinte minden művemben: festmé-
nyeimen sorra megjelennek a jellegzetes zsidó 
motívumok és vallási szimbólumok, a zsidó kul-
túra csaknem minden eleme. Tehát a kezdetektől 
fogva egyértelműen zsidó művészként határozom 
meg önmagam.
Nem követem senki művészetét, nem próbálok 
semmilyennek mutatkozni és nem volt mesterem 
– autodidakta festő vagyok, sokoldalú reneszánsz 
ember. Jellemző módon európai és közel-keleti 
utazásaim keltették életre művészi igyekezeteim, 
és vezettek el a képzőművészetekhez.
Eleinte akvarelleket festettem, majd az olajképek 
felé fordultam. Bátran kísérletezem, alkotásaim 

BEVEZETÉS
„Hullámzó képfolyamot akarok átadni, olyan bővizűt, melyben nem ér le az 

ember lába.”
(Kieselbach Tamás) 
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az absztrakt-expresszionizmussal (elvont-expresz-
szionizmussal?) hozhatók rokonságba. Képeimen 
sajátos módon ötvöződnek a természet jelensége-
inek megidézései a festői gesztusokkal. Művésze-
tem szerethető, emberközeli, gazdag színvilágú, 
alkotásaim meleg, barátságos hangulatot kívánnak 
sugározni.

*
Kitüntetett büszkeséggel szólok és idézek e köny-
vemben barátomtól, Nagy Lászlótól, akitől renge-
teg idejét vettem el, és/de rengeteg új ismerettel 
lettem általa bölcsebb és sokat fedeztem fel belőle.
Szeretetben mondom: nélküle személyiségem is, 
és így e könyvem szellemisége is szerény-szegé-
nyebb lenne.
 
Mint minden művésznek, nekem is voltak az éle-
temben olyan nagyszerű és kiváló értelmű em-
berek, akik akaratukkal, szívükkel, hitükkel és 

agyukkal – roppant megbocsátásképességgel a 
világ zajaira és benne különös figyelmükkel rám 
–, türelmükkel évtizedeken keresztül támogatták 
életmindennapjaimat (Csorba László, Breuer Pé-
ter, Markos István Dávid, Nagy Sándor, Magyar 
Dezső, Moldova Ágnes, Horváth Dániel, Dániel 
Lihet, Gábor Hazai, Rhuti Hazai, Doron Bar-Koch-
va, Itzhak Lengel, Hay Swarcenberger… és a sor a 
végtelenbe nyúlik), még akkor is, mikor az zava-
ros, átláthatatlan, kusza pszichikumként érintette 
őket. És mégis kitartottak mellettem. Évtizedekkel 
ezelőtt már bátorításukról biztosítva.
 
Igen, és ott vannak e kötetem legvégén az unokám 
(9) festményei is. Ő nekem a szeretet kimondha-
tósága, egy csodálatos gyermek kezdődő életének 
néma hanglelke, mit vásznakra már megfestett, 
olajjal és akrillal, lakkozva és felcímkézve, hogy 
mindig emlékeztessen: Ő a legfontosabb! 

Holnapután…   •   The day after tomorrow…   •   Après-demain…
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A Bohóc, ki én vagyok…
The Clown who I am…

Le clown, c’est moi.
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A következő oldalon:
Történelem   •   History   •   Histoire
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A következő oldalon:
Történelem   •   History   •   Histoire
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Az Időtlen Ember meséje napjainkban történik 
meg a Föld nevű bolygón, ahol művész, paraszt, 
egykutya: semmiből sincs bővebb aratása, mint 
a bajból.
A Földön éltek tudósok is, akik kiszámították, 
hogy a Föld nevű bolygó körülbelül ötmilliárd 
éves, az élet hárommilliárd éve van jelen, és a 
jegyzett, majd sokszor át/megreformált időszá-
mításukat végül is egy Jézus nevű fiúgyermek 
születésére hegyezték ki, aki ha ma, mikor e tör-
ténetet mesélem, élne, 2017 éves lenne.
A Földön egy furcsa faj is él: az emberi faj. Az 
ember nevű faj legjellemzőbb tulajdonsága, 
hogy mind javíthatatlan idealista, akit kipende-
rítettek a mennyországból, de/és eszményeket 
volt képes kovácsolni a poklából.
Ez a színtér. Persze csak úgy utcasarkosan. 
Egyébként a Föld nevű bolygó gömbölyű.
Itt élt és itt él az Időtlen Ember is.
Nem egy halk szavú, hosszan tűrni képes valaki 
volt ő, és ma sem ez a legjellemzőbb tulajdonsá-
ga. De mára már elszokott ő is hangos sziréna-
hangjának használatától. Inkább tette magáévá 
a csendet, tanulta meg becézgetni a saruja alá 
hulló leveleket, és léptei is inkább lettek fino-
mabbak, mintsem sebbel-lobbal futók vagy csa-
holók.
S ahogy léptei lassultak le az elmúlt években, úgy 
halkultak le szívében is a kérdések, halványultak 
el a képtelenségek, s jött rá arra, miszerint Iste-
ne jobban szereti benne a függetlenség vágyát, 
mint a szolgalelkűségét, és csak a bátorsága az, 
ami számít. Ezt már megtanulta. Ezt már tudta.

És az, hogy tudta, mégis kevés volt mostanság 
a számára. A dolgokat ő már nem akarta tudni. 
A dolgok vannak, a dolgok mindig is voltak és 
lesznek, azokat tudta. Ő átérezni akarta majdani 
– bár kikerülhetetlen – döntéseinek súlyát, majd 
esetleges hasznát. Érezni akarta felelősségének 
nagyszerűségét, benne nyűgét és annak még vi-
selhető terhét.
Hosszú éveinek mindennapjai teltek így, s azok-
ban minden perce tépelődésben. Minden napja a 
hitének halálugrása volt. Aztán elérkezett hozzá 
az azonosulás, és megszülte benne gyermekét, 
az alázatosságot, s mindezt fűszerezte értelme 
csúcsával, a tapintatával. Mikorra döntésének 
ideje közeledett, tapintatosan lehalkult, majd 
elhallgatott.
Bizonyára vannak emberek a Földön, akik szá-
mára talán túlontúl is fájdalmasra sikeredett 
ez a tapintatos elhallgatása. De azok közül is az 
Egyre biztosan gondolt Napjának kelésekor és 
annak elbúcsúztatásakor – imájában.
 
Az Öreg Indián örömmel hordozta körbe tekin-
tetét sokat szenvedett gyülekezetén, majd a Va-
rázslóhoz fordult, rámordult és otthagyta őt a 
tömegeknek. A tömegek kiabálva ostorozták a 
Varázslót, hogy adjon jelt földjük igazságos meg-
védésének megkezdéséhez, de a Varázsló csak 
sunnyogott, morgott, fel-le hajlongott kimere-
vített testtel, de keze nem bírt még lendülni az 
ég felé áldást osztón.
A tömegek egy ideig viselték még türelemmel e 
semminek történéseit, de véges lett az is.

I. RÉSZ
AZ IDŐTLEN EMBER

Vén zsidó voltam már ifjúkoromban is, 
és öregkoromra zseniális és szeretetre méltó gyermek kívántam maradni.
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A Varázslót a nyakánál fogva megragadták páran, 
majd egy dögökkel teli gödörbe dobták. Ahogy 
merült el a Varázsló a dögök eresztette rothadó 
salakba, keze lassan, nagyon-nagyon lassan az ég 
felé merészkedett, utolsó leheletével kinyitotta 

tenyerét és az ég felé intett áldását kérve gyilkos 
népére.
 
„A szenvedés véges, az öröm véges.” – Azt hiszem, 
Camus...

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút I. rész – Az Időtlen Ember

Az Időtlen Ember is volt valamikor kisfiú. Milyen 
volt a lelke ennek a kis pesti gyereknek? Melyek 
voltak az első benyomásai? Mit látott a kisfiú? Mivé 
nőtte ki magát, majd miként kívánt búcsúzni?
A leghitelesebb utat választom, önéletrajzából 
idézek. Levelezéseiből, írásaiból, önvallomása-
iból, és egyéniségét leginkább kifejezni képes 
gondolataiból, magáról, és a helyről a világban, 
amelyet elfoglalni igyekezett.
Az Időtlen Ember első emlékei magyar emlékek 
voltak. Budapesti keresztény és pesti zsidó em-
lékek, a Duna pesti oldaláról, hol a gyermekéveit 
nem megélte, hanem átélte. Ahová teljes életével 
visszavágyódott. S még késő vénségeiben is fel-
tűnt lelki szemei előtt a tiszteletes nagyasszony, 
ki a Pozsonyi úti felvégi kastélyában madárlátta 
fehér cipóval kínálgatta volt széderestén.
S hogy miért e rajongásom, mely tudom, a síromig 
is elkísér sorsának alakulását figyelve, őt követve, 

mint árnyék, jegyzetelve, mint lévén majd króni-
kása? A választ Ő maga írja le:
 
Vén zsidó voltam már ifjúkoromban is, és öreg-
koromra zseniális és szeretetre méltó gyermek 
kívántam maradni.
 
Bennem mindvégig a magyar, a pesti zsidó lelke 
élt. Nem az a lélek lobogott bennem, mely a ci-
linderes és fehér nyakkendős urakban a ragyogó 
csillárok alatt. Hanem az, aki míg sajátos szavakat 
morzsol a kis pesti templomban, egy másik ima-
ház inkább zsúfolt hangosságára vágyik, és abban 
képzeli el a hazaérkeztét.
Más volt a lélek a nagyvárosi keresztény temp-
lomokban, és más volt a lélek a nagyvárosi zsidó 
templomban, hol a csillárok ragyogó fényében, az 
ének, zene és szólásművészet remekei elkápráz-
tatják a művelt lelket is.

Gyermekkorom

„Mikor múlik el a gyerekkor? S mikor az ifjúság? S az élet? Észre se venni.
Kétszer leshettem csak meg a pillanatot, mikor a szirom elhagyja helyét s a 

földre perdül. S tulipán volt mind a két virág és mind a kettő fehér.
S halott-e már a perdülő szirom, ha hullni kezd? vagy akkor hal meg, hogyha 

földet ér?”
(Radnóti Miklós: Ikrek hava)

 
„Éljetek vidáman és haljatok meg csendesen!”

(Hamvas Béla: Óda a huszadik századhoz)
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Az a templom, ahol én tanultam az áhítatot, ala-
csony, kicsinyes és kopottas házként állt a VIII. ke-
rület egy szegényes utcájában. Talaja sárga-zöld, 
mestergerendája faragatlan fenyő, a szoba közepén 
ágas nyúl föl, az ablakok aprók, mint a gyűszű. Nem 
karinges énekművész énekel ott ragyogó szentély 
előtt, hanem a legvénebb, aki fölvevén halottas ru-
háját, odaáll a két kis ablak falközébe és jajongva 
sírja, hajladozva, kérlelve az Egy Igaz Istent.
 
És az első tanító rabbim: sötét talárban szálas egy 
alak. Lassan lépkedve, délcegen haladt, s mi félén-
ken tértünk ki előle, mi, az Utca Ácsorgó Gyerme-
kei. Majd száz év súlya tornyosult felé, de derekát 
meg nem görnyeszthette. Egy élő monda. Kabbalát 
tanult, kétszobás, meleg vizes lakásban lakott, a 
könyvet bújta, s a templomot járta. Értett ókáld és 
szír nyelven. Hite: a bölcsesség egy – és ez Jehova.
 
Korán megtanultam írni, olvasni és számolni. Éle-
tem akkoriban így telt, vetettem betűket. Megve-
tettem a városi moderneket: „se hit, se cél, se esz-
me, se szokás” – szórta mindig fejemre szeretőn, 
mindig okítani igyekvőn az Édesapám.
Az a pesti zsidó világ volt lelkemnek első irányítója, 
melynek nemzeti színe a fekete gyász, dallama a 
jajongó bánat. Azon a pesti oldalon születtem a 
Duna partján, hol sárga vizek melankóliája
borongott, zsidó százak tarkón lövésének nyomai-
val fodrozódó hullámsírok partjain. Kemény tüzek-
ben edződtem ott, s a Duna vizében fürödtem én.

De kisfiúként a Városliget szálas jegenyéi között is 
sokat futkostam – hol egy szál ingben –, s loptam 
Anyám erszényéből apró filléreket, majd rendez-
tem azokból ünnepélyes verébtemetéseket. Me-
zítláb és zúgó sárosként kerültem haza a nyári 
táborokból, Anyám suvikszolt tisztára, majd zsör-
tölődő kérdéseire Apám válaszolt: „Ne kérdezd a 
fiamat, hogy ne kelljen hazudnia.”
 
Hamar rebbentem ki álmodozó gyermekkorvi-
lágomból. Egy éles füttyszó vijjogott át a parton: 
megláttam életem első igazi gőzösét a Dunán. 
Nyugatnak tartott. Ó, boldog ifjúság álmos idei, 
hogy elsüllyedtek, mint a boldogság mesebeli 
szigetei.
Sokszor hallottam: „Nézzétek csak a kis bársony-
ruhás zsidó fiúcskát, milyen büszkén lépdel a Lövi 
tiszteletesek paplaka felé. Milyen kényes! És mi-
lyen cifra!” A gúny és az útszél kövei repültek fe-
lém. De hiába. A tiszteletesek Morgója nem bánta, 
sőt farkat csóvált. S ahogy fogadott az a két áldott 
teremtés...
A könyves szoba rejtélyében folyt a szó az ősz 
pap ajkán, költészetről, más világról, s kisfiúként 
könyvet kapok, még franciául is tanulok (Stendhal 
De l’amour című könyvéből). S mikor elmegyek, a 
kapuig kísérik Anyámat. Tisztelik.
A zsidókat akkor is az orrukról ismerték meg, az 
utca akkor is gorált, de a két templom választó-
falán kívül más alig választotta el a magyar föld 
becsületes embereit.
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 Sokat szenvedtem ezekben az időkben. A leg-
szörnyűbb: szüleim hirtelen és tragikus elveszté-
se. Egy, a napokban kelt és letörött ceruzavégem 
nyomán felismerést nyert a gondolat, s tragikus 
tömörséggel jellemeztem ifjúságomnak e korsza-
kát. Megismételt titokként írom csak most ide is 
le: Messze ifjúságom hallom felzokogni.
Fiatal voltam, s a nyomor barna felhőin sokszor 
átragyogott a boldogság napsugara. Volt az én 
életemben is egy gyermeklányszív – kiében nem 
volt –, aki „játszva élesztette a vidám rőzselángot 
a vályog-tűzhelyen egy nyájas világban, hol dal és 
tréfa önként megterem”.
De a felismerés magamban és az „igazi nagy Igen” 
elsóhajtása, a „szálló időnek suhogó fövénye” ha-
mar betemette a rőzselángot.

Sokat és sokszor szerettem, de az érzéki szenve-
dély pokoli lángjai, amint nem lobogtak vászna-
im költészetében, azonképpen az életben is alig 
nyugtalanítottak. Nem voltam sohasem kétség-
beesett szerelmes.
Gyalogosan róttam idegen országok útjait, balra 
taposott magyar csizmában. Csupa erő, egészség. 
A pirosságtól kicsattanó arcom a könnyelműség, 
a pajkosság bennem túláradó meglévőségeiről 
tanúskodik.
De csak a festékek alatt találtam igazi szívet!
Egész életemben, így egész festészetemben min-
den helyen fellobban az érzékiség lángja. De még 
aggkoromban is Szent Iván-éji tüzek kísértnek – a 
feleslegesen elmulasztott percek emlékeiként.
Sok felbontott ágy mellett mentem el.
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Bolyongások
„Ne a tükröt átkozd, ha a képed ferde!”

(Gogol)

Mint festő vigasztalásul új, édes gondolatokra 
keresek tárgyat, s mint fiú e jelentéktelennek 
tűnő idejekor megnősülök. S megindul ezzel a 
küzdelem a falat kenyérért, s beköltözik festésze-
tembe is egy rendkívüli motívum, a gond témája, 
a megélhetés problémája, mely aztán fájdalom, 
makacsul ragaszkodva hozzám egy hosszú életen 
át marad társam.

„Fogadtam örök szegénységet”, de soha nem unott 
munkát éj-napon.
És fűztem e sorokat aztán még hét évig tovább 
lelkemen is túl vásznaimra. Én Istenem! – Mitévő 
legyek, mikor nyugtom, békém nincs egy percnyi 
a csitító vásznaimat megénekelni?

Házasság és rejtelmek

„Romokkal nézek farkasszemet…”
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Himnikus magaslaton áll a családi gond poézise a 
mesében a Nagy Csizmáról és a Kis Cipőről, mely-
ben a holnap gondjától megalázottan, agyonköve-
zett festőként kezdve életem, zokogva panaszolom, 
hogy barbár, idegen isteneket kellett hálómba be-
fogadni, mert hívott a lázító jelszó: Kenyér! Kenyér!
Tenyérmarkomból szórom a hovákat, s fájlalva em-
lítem: csak ne csüggne rajtam annyi drága lélek. 
Érzem már, hogy anyagi gondjaim miatt nem ha-
ladhatok saját utamon, meg kellene alkudnom az 
élettel, arra kellene haladnom, ahová az ár visz. Az 
áhított révpartra csak evezőmet ledobva juthatok 
el. És még akkori fellendüléseim idején is átvo-
naglik fantáziámon a nyomor tükörképe. Életemet 
új háborúkra való szításra hergelem, lelkemben új 
képnemzedéket képzelek el.

Határokat magam mögött hagyva, a diadalmas élet 
rajzaiban odavetem az első emberkék sáskaserege-
inek nyüzsgő képeim. Mint ifjú házas a megélhetés 
gondjai között lehetetlen feladatra vállalkozom.
Jó pénz reményében zálogházat kívánok nyitni, 
meg éttermeket, meg galériát, meg ékszer- és 
drágakőbolt-hálózatot. Ez olyan volt, mintha egy 
írónak jó pénzért „füzetes” regényt kellene írnia a 
szerelemről, a bűnös szerelemről. A fő, hogy érdek-
feszítő legyen, s még több, hogy irodalmi értéke ne 
legyen. Sötéten látom ekkor sorsomat.
A halálra való felkészülésem is mindennapos prog-
ramommá válik. A sötétből bőven kivettem részem 
és sugár csak alig jutott számomra.
Az egész eddigi életem egy kínos készülődés.

Áldástalan életévek

„Sorsom egy nyelv, magyar vagyok!”
(Ruttkai Éva)

Őszinte vagyok, kendőzetlen, gátlástalan. Becsül-
ni való. Havonként vagy negyven vagy hetven 
alkotásom válik morzsolhatatlanná az idő fo-
gaskerekei között. Ezen festmények koraiban a 
gyönge első „füzetek” után sok költői szépséget, s 
a festőből költővé váló lélekkel sok egyéb hangu-
latot is feltárni igyekszem magamból. Festőként 
költői hangulatokat írok.
E művek megírása közben zálogházat nyitok a 
Ráday utcában, drágaköveket csiszoltatok Ant-
werpenben, aranyat veszek és adok el, drogozom, 

táncolok, sokat és sokszor élem át Giovanni szo-
bájának rejtett, de annál tiltottabb titkait.
Meghatározó útvonalaim bevett kanyarjainak út-
jelző tábláin az alábbiak a leggyakrabban előfor-
duló helységnevek: Budapest–Amszterdam, Ant-
werpen, Budapest, Győr, Komárom, Siófok, Speed. 
Ásványvizes palackok regimentjei, bérelt lakások 
kifizetetlen lakbérrel és kikapcsolt árammal, füst, 
ricsajszenvedélyek, zene, tánc. Mindezek közben 
egy kis Kanada, még kisebb Párizs, a tiszta Mün-
chen, és Izrael.

Telik, múlik a vén idő

„Gyűlölöm, ha arra kényszerítenek, hogy komolyan vegye magam, 
miközben engem nem vesznek komolyan.”
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Életemben fordulatot jelent a ragyogó hírnév első 
megcsillanása: az, amit az irodalomban fölfedezte-
tésnek mondunk. E munkáimat, melyek a hírnevet, 
országos dicsőségemet megalapoznák, az esztéti-
ka nem értékeli oly magasra, sem a kor, melyben 
megjelentetem őket. Azóta az annyira – akkori – 
nagyok mind el is fordultak tőlem, bár ma megha-
tottan emlékeznek vissza akkori sikereimre.
A nagyszerű események hatására és lelkem ol-
vasását is megtanulva mégsem lettem kegyenc.
Meghatott lélekkel még éveket áldozok a föltá-
maszthatóságomra, a festészetben, a művészet-
ben és Istenben bízva zaklatom a magyar közön-
séget botrány-kortársgalériáim nyitásaival, még 
hangosabb zárásaival, bizonyos előkelő képzőmű-
vészeti lapokat is felzaklatva – akik nem közöltek 
tőlem soha semmit az elmúlt tíz évben.
És a felismerés veretesen: Non possumus! Nem 
kellesz nekünk! Hiába idéztem a Népszabadság 

főszerkesztőjének Petőfit: „A költészet* nem tár-
salgó-terem / Hova fecsegni jár a cifra nép, (...) 
szentegyház, ahová belépni / Bocskorban sőt 
mezítláb is szabad.” (*költészet = minden, ami 
művészet) Nem használt.
Legszebb és legkedveltebb alkotásaimra is rá-
nyomták a homályosság bélyegét. Az én célza-
taimat nem akarta megérteni senki sem. Kicsin 
múlt, hogy magam is el nem hittem nekik. Kicsin 
múlt, hogy egészen el nem vesztettem a lábaim 
alól a talajt.
És ekkor eldöntöttem. Elválok a feleségemtől, és 
elmegyek végleg Magyarországról (2002–2004). 
Hogy majd ismét visszatérhessek, és tágra nyílt 
szemekből kiolvashassam: íme, ezt követte el! 
Hogy soha nem fogom elfelejteni azt, ahogyan 
majd fogadni fognak a lelkesek, a szemek. Ra-
gyogó tekintetem a félig ámulókon, melyek majd 
hosszan és fürkészve pihennek meg arcomon.

– Jó dolog, rossz dolog. Ki tudja? – dörmögött 
maga elé az Időtlen Ember. – „A bölcs ember tudja, 
hogy nem láthatja át az egészet. Annyi nézőpont 
létezik, ahány ember. Mindenki a saját világában 
él, és alkot ítéletet. Mindenki a saját útját járja, és 
ezen az úton máshol tart. Más és más élettapaszta-
lattal, múlttal rendelkezünk. Jogunk van másként 
választani. A tudatos választás a fontos.”
Mikor gyermeklázálmaimban agyfelhőimen átlo-
pódzott egy sugár, itt lent, a földi válságködömben 
talált rám. A csúcsokra törni vágyás verőfénye 
várt, és indultam megkeresni vágyaim. Mentem 
elé, mert itt éreztem, nagyon közel. A gyökerek 
úgyis követik léptemet. Küldtem sokfelé egy-egy 
halk leheletemet, de azok ártatlanok és illattala-
nok voltak. Jó dolog, rossz dolog. Ki tudja?

– Íj van vállamon, hátamon tegez – morzsolja maga 
elé a gondolatait tovább az Időtlen Ember. – Jó do-
log, rossz dolog. Ki tudja?
Hogy öregebb lettem, az ifjú zöld színt jobban sze-
retem palettámon keverni. A vásznamon duzzadó 
patakok sövényeire freccsentek egy kanál „ifjúi zöl-
det”, hogy a völgynek szerzett zenémet meghalhas-
sam. Langyos este közelít, szellőfuvallatával e földi 
életemet ideiglenes ágyamhoz segíti. Régi gondok, 
éber éjek. Jó dolgok, rossz dolgok. Ki tudja?
– A nap szeme keletről mindent lát. Világköd fosz-
lásait várom – formázza szavait, és az égre pillant 
most fel az Időtlen Ember. – Komor tájra ért az 
emlékezetem, hogy rég elmúlt kedvesekről beszél-
gessek. Csak az hal meg, akiről nem beszélnek – 
tartják a régiek.

Jó dolog, rossz dolog – ki tudja?
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– Múlt! Hát megteszem, és hogy meghalj, rólad 
többé nem beszélek – fogadkozott az Időtlen Em-
ber. – Jó dolog, rossz dolog. Ki tudja?
– Fényt feltárni vágyó imáimból egyelőre hiányoz-
nak a szép erős színek. A vízfesték és a grafit, a 
mulaszthatatlan arany és a becsvágyó veres, a ké-

nyes rózsaszín és a tekintélyes reménységzöldek 
karöltet mutatnak a megsértett lilának, és hagyják 
karjaimból kiszáradni a szabadulni képtelen cink-
fehéret. – Jó dolog, rossz dolog. Ki tudja?
– Ha képes is lennék rá, akarnék-e eltüntetni min-
den sebet? – imádkozza most az Időtlen Ember.

Emberi mivoltjából adódóan az Időtlen Ember 
élete is tele van sablonokkal, játszmákkal, eről-
tetett szerepkörökkel, rádermedt maszkokkal. 
Számára kétféle ember létezik. Van, aki ezt tu-
datosítja és van, aki nem. Legalábbis nem akar 
szembesülni a groteszk társadalom diktálta 
tempóval, de egyben biztos: aki nem tudatosít-
ja, annak esélye sincs kiszállni a „Mátrixból”. Ő 
lesz az örökös elégedetlen. Aki mindig valakinek 
vagy valaminek az áldozata, és tehetetlenségéről 
felsőbb erők sorsalakító törvénye tehet.
Az Időtlen Embernél is minden a játékszabályok 
szerint zajlik. Ez látszólag megteremti benne a 
rendet, de a lélek káosza attól még ott tátong 
benne mindaddig, míg rá nem jön, hogy a kulcs 
a fényhez a sötétben van elrejtve. Szembe kel-
lett néznie végre a száműzni kívánt rosszabbik 
énjével.
Elsősorban ember Ő, és nem a hormonszintje 
kell, hogy eldöntse képességeit, válaszreakcióit 
a társadalmi játszmákra, a kísértések széles pa-
lettájára. Ő felismerte legalább saját motivációit, 
így esélyes lett a kiváltságokra.
Az Időtlen Ember tudta becsülni magát, azzal, 
hogy sokszor nem reagált előre kiszámítható 
módon. Az exhibicionizmus művészet és létfor-
ma az Időtlen Ember számára. Nem más, mint a 
modern élet heroizmusa. Csak azt teszi, amit a 
bumeráng: a dolgát végzi csak.

Keze nem más, mint a tér emlékezete vagy virá-
gok emlékezete. A mások számára általa elmosó-
dott formák ugyanolyan szükséges és tökéletes 
jelentéssel bírnak, mint ahogy mások számára a 
halál entrópia. Számára az a tátongó nyílás egész 
egyszerűen az idő…
 
„Közhit szerint az lenne a művész feladata, hogy a 
hétköznapok embere előtt feltárja az élet rejtelmeit. 
Ha nem megy másképp, akár az ördög segítségével 
is ásson le a dolgok lényegére, nevezze nevén a meg-
nevezhetetlent, és mutassa fel a kulcsot, amellyel 
a titkos zár kinyílik. A hétköznapok embere előtt 
mindez, ha nem is könnyű, de egy kiválasztott lény 
által végrehajtható műveletnek látszik. Arra csak 
a legkevesebben gondolnak, hogy hány kiváló szel-
lem roppant már össze ennek a csekély feladatnak a 
megoldása előtt, hány mögött záródott be az őrültek 
házának gumicellája, hányan emeltek önmaguk el-
len fegyvert éppen sikeres életük delelőjén, és pogány 
hitükkel hányan tértek meg Isten zsámolyához.”
(Kassák Lajos)
 
Az Időtlen Ember is hódítani indult, és soha nem 
hajtotta meg szép fejét a megalázni akaró tehetet-
lenségben, mert egyetlen hiteles művésznek sem 
az a célja, hogy megfeleljen a művészettörténé-
szeknek, hanem hogy elszabaduljon tőlük, és saját 
történetével helyettesítse azt.

Formák, hangok, szerepek
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Mivel tanult a hibáiból, nem volt felesleges elkö-
vetnie őket.
Tatiosz szavaival: A hétköznapi életben sokszor 
látta sötétnek a világot, zavarosnak a tisztát, szín-
telennek a szivárványt. De a hétköznapi életen fe-
lülemelkedni volt képes. (Ezt gyakorolja, látjátok, 
ilyen sután.) Az Időtlen Ember megpillanthatta a 
fényt, a tisztaságot, a színeket.
 
Az Időtlen Ember azért nem írta le eddig soha, 
hogy hazatérek, mert Izraelt is a hazájának érzi, 
mint Magyarországot. Szereti és félti Izraelt épp-
úgy, mint a fiatal magyar demokráciát, büszke si-
kereikre és fáj minden hibájuk.
A zsidóság túlélte az üldöztetés korát, az eret-
nekmozgalmakat, Róma bukását és a nomád 
népek invázióját. A reneszánsz újjáéledését, a 
reformációt és az egyházszakadást. Az iszlámhó-
dítási törekvéseket, a Föld-középpontú világkép 
összeomlását, a felvilágosodást, a darwinizmust, 
Nietzschét, Freudot, Einsteint, az atomkort, a 
kommunizmust és az ufóhisztériát. Ezek után 
nevetséges is gondolni arra, hogy bármilyen kö-
rülmények hatására megváltoztatná a zsidóságba 
vetett hitét, vagy hogy az Időtlen Ember megvál-
tozzon.
 
Gyakran nézem az Időtlen Ember alkotásainak 
sokaságát, és a mindenkori szépségen és érzé-

kenységén túl – azon kívül – van valami megindí-
tóan fájdalmas is bennük. Térben és időben (már 
kevésbé) kimerevedett gondolati képződmények 
materializált változatai. Belemerevedtek egy póz-
ba. Így tartanak görbe tükröt elém.
Eljátszottam egy gondolattal, hogy mi lenne, ha 
az Időtlen Ember kilkori lelke öntudatra kelne. 
Csak figyelné mások tragédiáját tehetetlenül. 
Akárcsak a többi ember. De neki legalább van 
egy esélye. Lehet, hogy tehetetlen néha – vagy 
majdnem mindig – és főleg, ha magáról van szó, 
mert elsősorban az elvárások damiljain rángató-
zik Ő is, de legalább irányt és helyet változtathat.
A tér pedig összefügg az idővel, mint tudjuk, mert 
minél szebb az idő, annál többen vannak a térben.
Azt is vallja az Időtlen Ember, hogy csak a pil-
lanatnak lehet mágiája. Ha ezt nem tudná, nem 
keresné. Ha nem keresné, soha nem találná meg, 
és akkor csak hallgathatná Ő is a sok csodát, ami 
mindig másokkal történik és sohasem vele.
A sors kegye, ha ebben a bonyolult koordiná-
ta-rendszerben a lehetőségek keresztezik egy-
mást. Ezt csak az ébersége tudja megragadni.
Megtanult lassítani és figyelni, így a végtelen 
lehetőségek tárháza nyílott meg előtte mintegy 
véletlenszerűen, törvényszerűen, és mindig sa-
ját javára alakíthatta sorsát. A lehetőségek pedig 
belőle áradtak.
Igaz valósága ez is.
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A Nyugati Fal felöl Jeruzsálem
View of Jerusalem from the West Wall

Jérusalem vu par le Mur de l’Ouest
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Nem ismerek ahhoz fogható, bölcsebb és igazabb 
rátalálást, mint azt az utat, amit eddig bejárni vol-
tam kénytelen a keresztényi és a zsidóság tanai 
szerinti útvesztőkben. Önként engedett és önként 
vállalt részei ezek életemnek. Magamon hordo-
zom e kettősséget, mint lámpagyújtogató méretes 
vasrúdját, és kitámasztani vagyok képes belőle a 
fényt. Azt a fényt, ami megismertethette velem a 
mindenkori szabad választásaim eredményessé-
geit, és bevallom, sokszori helytelenségeit is.
Egy olyan kor áldott és átkozott világában éltem 
és élek ma is, a XX. és a XXI. század meghatároz-
hatatlan víziói közt lebegve, mit csak akarat és 

nem sors nagyíthat vagy veszíthet el.
Elkésett villámnak éreztem, mikor tudatosult 
bennem, kinek születtem. Mert zsidónak születik 
az ember – tartom én Sartre-ral szemben.
„Részvét kísérte életem, és árvává vált ebédem.” 
Igen, részvét kísérget, amit meg nem tilthatok. 
Sajnálnak. De az volna az igazi gyengeségem, ha 
magam sajnálkoznék magamon. S így keresem 
tovább lázas szememmel múltam, idő-bakóm 
megroppantott térdeimmel.
Mert ahogyan Kaffka fogalmaz: „Remény, az sok 
van, csak nem a mi számunkra”.

Önvallomás
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Csupán a létről számolok be.
Az Időtlen Ember élménye a mindenkori jelen vi-
lág, s ha mondhatom így, egy dúlt világ és drámai 
korszak fia ő; állandó nosztalgiával és érzékeny-
séggel korunk valósága és kiküzdött igazsága iránt.
 
Az Időtlen Ember nem hagyományos anyagú és 
technikájú képeket fest, alkot meg. Képei szubjek-
tív vallomások, nem az ábrázolás foglalkoztatja, 
hanem az öröm, amit a színek hegemóniája kelt 
benne. Nem tiltakozik, ha munkáit az absztrakt 
expresszionizmussal rokonítják.
Gesztusfestőnek (is) titulálják, aki a gesztusokból 
fakadó ötleteket improvizálva úgy festi meg, hogy 
az elkészült képekhez már nem nyúl hozzá, nem 
építi tovább, és nem festi át. Képei ettől függetle-
nül megkomponáltak, színei erőteljesek. A képek 
gesztusok, de képeinek címei elindítják az embe-
rek fantáziáját. A címekkel kulcsot kíván adni a 
jobb megértéshez, hisz gyakran többet mondanak, 
mint maga a kép. Olyan címeket szeret adni, me-
lyeknek ereje nem a konkrétságukban van, inkább 
metaforák sorai. Ilyen például „A táj, amibe bele-
születtem”, „Túlpörgés a valóság vásznán” vagy az 
„Elsüllyedt világ”.
Valódi, időtálló érték megteremtésére törekszik, a 
művészet iránt érzett mélységes alázattal. A maga 
által kijelölt úton halad, azzal a póztalan engedet-
lenséggel, amely biztosítja a hitet, hogy a művészi 
pálya perspektívái még tartogatnak meglepeté-
seket számára. Az emberről mesél, akit ismer. A 
szerelemről, a mögöttes gondolatokról, láttatva 
mindazt, amit szeretünk megmutatni, és – szelíd 
iróniával – arról is, amit eltitkolnánk.
Az Időtlen Ember nem csupán gyönyörködtetni 
akar, hanem képesnek tartja magát arra, hogy az 

érzelmekre is hasson. Ez pedig – úgy gondolja – 
nem kevés. Szeretet és hit nélkül nem lehet szol-
gálni – vallja.
Édesapja az Időtlen Embert, mint ifjú tehetséget, 
a következőkkel biztatta: „Te mindig azt akarod 
megfesteni, ami mindenki számára érthető, látható. 
Most menj és próbáld meg az ellenkezőjét. Fogal-
mazd meg, fesd meg azt, ami mások számára nem 
látható, amit csak te látsz…”
Világpolgárnak tekinti magát, aki megmártózott 
Észak és Kelet kultúráiban. Amszterdam, Mün-
chen, Párizs, Torontó, Tel-Aviv a főbb állomások, 
közben mindig Budapestre tér vissza. Az elmúlt 35 
év alatt a rácsodálkozásoktól kezdve a rendszer-
telenül festőből mára már megszállott, állandóan 
alkotni akaró, szenvedélyes szépérzékkel megál-
dott érett művésszé lett.
Az élet rideg és kemény, ám a zord felszín mögött 
elrejtve mindig tartogatnak kedveset, meleget 
festményei. A lila, a kék, a szürke és a fehér hideg 
világába váratlanul beleolvad a gyertyaláng sár-
gája, a nap vöröse.
Jól tudja ő, az Időtlen Ember: az igazi alkotások 
nem a divatnak élnek. Ezért értük való rajongásuk 
elkíséri őt élete végéig – és azon túl is.
Az élet megtanította arra, hogy megértse, az igazi 
művészet és stílus emberi szenvedésből és öröm-
ből születik, kölcsönvenni lehetetlen.
Sok mindent átvehetsz, ami nem a sajátod, csak-
hogy örömet sohasem találhatsz benne.
Az őszinteséget tartja a művészet alapjának, ebben 
leli meg emberi igazolását. Az őszinteség pedig 
mindig az adott kor eszméiben van jelen, me-
lyekből megteremthető az a stílus, amely kifejezi 
anyagát, a kort, mibe beleszületett: Budapesten, 
1958. augusztus 7-én.

Egy szebb korra váró üzenet Az Időtlen Emberről

Aki olyan, mint az olajbogyó: összetörve adja ki önmaga legjavát.
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Nem gondolom, hogy az emberi létezésnek bármi 
értelme lenne. Idomtalan szenvedéllyel keresem 
értelmét. Mindenről és állandóan gondolkodom. 
Bárkivel, bárhol, bármikor mindent megbeszé-
lek, és mindezt abban a reményben teszem, hogy 
talán mégis, most, véletlenül, a kegyelem ajándé-
kaként, éppen Ő, épp a másik, épp együtt.
Mindenféle kollektivizmust mélyen megvetek, 
gyűlölöm az emberi csordaszellemet. Az állatok 
halálra szánt magányát tisztelem.
Nem gondolom, hogy az ember bárki szerete-
tével megváltható lenne. Bármikor és bármire 
fogékony figyelemmel fordulok mindenkihez. 
Mint aki azon nyomban mindenki minden tulaj-
donságával megbarátkozik, s ezért nem teheti, 
hogy ne értse meg, és ne fogadja el a másik em-
ber minden tettét. Mérlegelek, mentő körülmé-
nyeket keresek, bárki, bármilyen gonoszságára 
magyarázatot.
A hazugságot gyűlölöm. Nem gondolom, hogy 
lennének közkincsként kezelhető igazságok. 
Nem a hazudozás célját igyekszem felfogni, a 
hazudozás egoista haszna pedig egyáltalán nem 
érdekel, hanem azt az értelmet keresem, amit az 
ember állatiasságának a teremtés adott. Nem 
gondolom, hogy csak az embernek és az állatnak 
lenne lelke és lélegzete.
Hiszek Istenben! Kevés dologhoz kötődöm, nö-
vények növekedéséhez, tájhoz, szülővároshoz. 

Hűvösen elnéző szeretettel figyelem azokat, akik 
másként nem tehetnek, hisznek. Mintha szellemi 
botladozásukat figyelném.
Az én életemben magam vagyok az egyetlen em-
ber, aki mások szeme láttára és füle hallatára 
nem csak tévedéseit vallja be, és próbálja korri-
gálni azokat, hanem vétkeit is.
Nem tartom kizártnak, hogy a háborúban ölnék 
embert is.
Kétszer sírtam. Másodszorra nyilvánosság előtt 
sírtam, tíz éve ennek. Röviden és szárazon, az 
ismeretlen erőtől, egész testemben megremegve.
Egy fogadás kellős közepén a karomat fogta és 
fogtam a karját.
Ezt a következőt, ezt a következő menetet én 
már nem fogom kibírni, mert amit tudok, fáraszt, 
amit nem, ijeszt.
A művészet hivatása, hogy javítson az élet minő-
ségén. S jelentem: túlélésben vagyok, XXI. század.
 

„a hold ma nem látható
ezen az ablakszemen keresztül
így én sem vagyok látható
ma a holdról”

(Gyimesi László: Éjfél)

A sebzett ember
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Szeretném történéseimet úgy adni tovább e szü-
lött és érthetetlen világból, hogy azok ne a bánat 
és szitok erejével, a káromlás sötétjeinek, kilátás-
talanságának meggyűrkőzött igazságtételeként 
szóljanak, hanem és csupán csak emberi tévely-
géseim gomolyfelhőinek szétszórásaként.
Így történt ez tegnap is.
Hosszú ideje nem foglalkoztam alkotásaim érté-
kesítésével. Úgy ragaszkodom már minden egyes 
napom történelmének megfestettjeihez, alkotá-
saimhoz, hogy az talán már valósan súrolhatja a 
„nem értem már magamat sem” fogalmát.
Éhezem, cigarettacsikket szedegetek hajnalban 
kutyusaimmal séta közben – mikor még más em-
berek fordulnak legjobb álmukba – a szemközti 
felnőtt iskola parkjában.
De (és) azt gondolom, ez nem is lehet fontos – 
más számára –, és kiváltképp nem kívánom ma-
gyarázni a talán magyarázhatatlant a másként 
gondolók számára.
De!
Szeretem óvni és figyelni elköltött életperceim-
nek minden megejtett vonalát. Ápolásra, törődés-
re, odafigyelésre fontos dolgok ezek, és az sem 
kihagyható, talán a legfontosabbként, hogy azok 
méltó helyre, méltó társaságba kerülhessenek, ha 
mégis elereszteni vagyok képes bármelyiküket.

Verejték, örömizzadság-cseppek, belső utak köny-
nyei ők: az én festményeim.
Hogy mennyi gond és mennyi szeretet lakozik 
ezekben az általam elképzelt, megálmodottan 
igaznak hitt reményeimben, nem tudom, nem 
tudhatom, de az akaratom ettől meg nem válto-
zik. Hiszek abban, hogy pénzzel nem lehet meg-
venni a lelkemet. Nem lehet szebbé és mássá 
tenni kialakult és megformázott emberlelkem 
vágyait, örömeit, alkotásait.
Persze szép szavakkal, szép gondolatokkal, ne-
mesnek tűnhető attitűdökkel, ígérgetések hal-
mazaira még ha oly kedvesek és áldottak is azok, 
nos, azokra építkeznem tovább nem lehet, azok-
kal nem lehet menni kenyérért, lisztért vagy to-
jásért a piacra.
Eszmékért, elvekért még egy léggömböt sem ad-
nak, sem tisztességért. No és megbecsülést?
Bár vannak kényszerek, de a választás lehetősége 
mindig az enyém.
Ekképp történt tegnap is – és mert nem bővel-
kedem most sem anyagiakban, és csak nyűvöm 
most napjaim hónapok óta, nos mint mindig, ha 
a helyzetem ily kilátástalan, a kellő időben Iste-
nem nehéz, de óvó keze letörli a redőket homlo-
komról. Küld áldást és békesegítséget lelkemnek, 
pénztárcámnak – hitem erősítésére...
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enyém.

Subrisio Saltat – a mosoly táncol
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„...virul egy másik ország, s fölötte egy másik ég,
mely elfoglalhatatlan, kikezdhetetlen és leigázha-
tatlan,
mert álomból van, s amíg mi élünk, halhatatlan...”

(Csukás István)

Érkezett hozzám valaki. A csudát sem érdekli az, 
hogy ki az illető, kéményseprő-e, lélekbúvár vagy 
gázszámla-leolvasó, tanult vagy tanulatlan, hogy 
magabiztos-e vagy sem. Lényegtelen.
Feltöri képzeleteim előtt az ajtót, besétál az éle-
tembe hanyag nemtörődömséggel? Odafigyelés-
sel szkeptikusan? Nem fontos.
Jön, figyel, válogat. Szemei mindent akarnak. 
Lángban úszik az egész birtokolni vágyó teste, 
remeg, kapkod az izgalomtól. Kapkod, izzad, 
(de) sötétben van. Még a sötétben. Aztán lassan, 
ahogyan a duruzsoló légkondicionálóból keve-
redő hideglevegő-áramlat összevegyül a meleg, 
elhasznált, fülledt levegővel, tisztulni kezd az ér-
telme is. Hűl lefele. Így tisztul és kap emberibb 
képet is előttem.
Egy farmeros, harmincas éveiben járó, gazdagnak 
tűnő, de mindenenfelüllevőséget megjátszó furcsa 
egy figura.
Fején a hajzata csapzott és ingerült fürtökbe 
szedett, zselézett rengeteg. Olcsó imitációja a jól 
ápoltság óriásplakátjairól ismert, ránk vigyorgó 
reklámarcoknak.
Kint 30 foknál is melegebbre emelkedett ma 
reggelre a hőmérő kvarckristályán leolvasható 
számsor. Magas szárú Twitter-bakancs, vastag 
szövésű, kapucnis szürke kötött zakó, alatta zöl-
desnyakú galléros kötött póló, vastag Levi’s már-
kájú kínai export – trapéz szárú – farmer, minek 
hosszú szára lépéseinek megtételekor, de álltá-
ban, ültében is takarította hegyet mászni is kész 
bakancsának orrát.
Arcbőre fehér. Olyasmi féle fehér, mint a nyársra 
akasztott és hűtőkonténerekben tárolt, de már 

felezett és megtisztított sertések, marhák so-
kaságának arcai. Kik hadisorakozójukon a két-
ségbeesés ottmaradt grimaszával érzik már, ott 
a visszafordíthatatlan. Kés, penge, torokvágás, 
belezés, perzselés, félbenyisszantás. Vaskampóra 
akasztás. Hűtőkonténer.
Esetlenségével leveri kapkodó mozdulattal egyik 
kedvenc színemet festékállványomról.
A szeme – nyilván fényérzékeny – világoskék, 
és mindig össze-összepislogó. Fülei feltűnően 
kicsikék, szétállók, és úgy fogják közre a fejét, 
mint ahogyan egy kosarazó dob egy necces, de 
eredményes pontot érő labdát a hálóba: rosszul. 
Jobbra-balra pofozgatja a merevítő vas, mielőtt a 
halálba zuhan a labda, a hálón át ismét a földre. 
Micsoda gravitáció. Hát ilyen ez a fej is, összevisz-
sza porzott.
A kezeit figyeltem, érdekesnek tűntek. Ahhoz 
képest, hogy micsoda egy malac-szarvasmarha 
tappancsú lábakkal bírt a vastag Twitter-bakancs-
ban, a kezei szembetűnően ápoltnak, sőt szépnek 
is mondhatók voltak.
Hosszú, egyenes, nyílvesszőszerű ujjak, lapos te-
nyér, száraz tapintású. Igen. Ha mondjuk, egy szép 
kezet kellene minta után megrajzolnom, száz kö-
zül biztosan az ő kezét választanám – mintának.
Igaz, erre Jung meg azt mondaná: a szép kéz nem 
való semmire.
Hmm...
A járása rugalmas és himbálódzó volt. Amolyan 
zavarodottan kapkodó táncos lábakkal. Nem túl 
hosszúak, nem túl vastagok, mondhatnám harmo-
nikusan épültek össze felsőtestével, magassága 
harmóniában élt súlyával, korával.
Egyáltalán nem volt visszataszító megjelené-
sében. Kitalálhatatlan, mégis az első pillanattól 
kezdve, hogy kezet fogtam vele, volt benne valami 
ellenszenves.
De az is igaz, aki hozzám így vagy úgy, de képért 
jön, venni is akár vagy csak nézelődni – hát azok-
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ról, akik bámészkodni akarnak, azokról nem is 
szólok – nekem mind ellenszenvesek.
Az Isten bocsássa meg nekem! Ámen!
 
Szóval emberem nem volt éppen a legsilányabb és 
nem is volt a legnagyszerűbb, és ezt csak fokozta 
aztán viselkedése, stílusa, agresszivitása, han-
goskodó kivagyisága. El tudom ma már képzelni, 
milyen is lehettem magam is akkor, mikor még 
éltem az illuzionisták nagyreményű életét. Mikor 
mindenkit lehengerelni kívánón, csak hangosan 
tudtam beszélni. Mit beszélni! Mai hangomhoz 
képest az inkább volt üvöltés, mintsem beszéd... 
de mentségemre legyen mondva, már akkoriban 
is több értelem osztódott nekem az átlagnál.
Szóval stílusa a pökhendiség. De mitől is vagyok 
és lettem megint én a boldogabb? Mert láthattam 
magam a régmúlt idegeimből – láthattam vala-
mit abból, amivel ma már, ha nem is szégyennel, 
de lecsukott szempilláimmal vagyok képes csak 
szembenézni.
A piros gyerekszék még nyár elején hanyatt dőlt 
a kertben, most langyos avarban fekszik hábo-
rítatlanul, mint aki (tetszik vagy sem) kiszállt a 
játékból.
Az ember beérkezett hát életterembe, otthonom-
ba. Kiválasztott három képet. Az általam kért ösz-
szeg feléért megalkudott. „Kes, azonnal fizetem, 
nem kell számla, nem kell semmi, na, itt a pénz, 
jalla, jalla, gyerünk!”
Hangos volt, stílustalan: Ki, ha én nem és a pénze. 
És amilyen mozdulattal előzsonglőrködte zse-
béből az eszközt... és az állandó „na jalla, jalla”. 
Nem tetszett a stílus, nehezen nyújtottam kezet. 
De végigfutott az agyamon, ha most nem, akkor 
mikor? Ez is a könyvem és az életemet jelentő 
elképzeléseim megvalósításához egy olyan ug-
ródeszka, amiről nem mondhatok le. Vívódtam. 
Nem akartam. Fájt a tudat, fájt a gondolat, fájt a 
méltatlanság.

Az ember most épített egy hatalmas villát, el-
mondása szerint 1,5 millió dollár értékben, Iz-
rael egyik legnagyobb húskereskedésének tulaj-
donosa, ő maga hentes – és valóban egy hentes 
volt. Ahogyan lelkemet vágta, darabolta és nyúzta 
meg... de hadd haladjak tovább.
Leültem az íróasztalomhoz, fáradt voltam és na-
gyon nagy gondban. Adjam, ne adjam? A meggyő-
ző eszközt az asztalomra dobta halomba. Adtam.
Felálltam, magam a pénzt meg nem számoltam, 
ahhoz hozzá nem nyúltam. Tekintetemmel hálát 
imádkoztam, és nyíltan felnéztem Tudómra te-
tőablakomon keresztül, fel a csillagos égbe.
Felálltam, megköszöntem neki a vásárlást udva-
riasan, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy 
hogyan és kivel lehetne most a képeket elszál-
líttatni? Ilyentájt már nincs taxi vagy alkalmas 
szállítóeszköz a 200x160, 180x180 és 120x120 
cm-es képek elszállítására. Képtelenség.
 
Miközben lefele igyekeztünk a szalonomba, meg-
látott két kis miniatűrt. Ezek valójában három 
képből álló sorozatom 1-es és 3-as számú darabjai 
voltak. Kissé futurisztikus megfogalmazásban Je-
ruzsálem és a környező táj. Élénk színek, hangos 
éljenzéssel hirdetni kívánón bennük azt a fényt, 
amit nem homályosíthat el ember, és amitől a vi-
lág, még ha olyan is, amilyen, azért az jó.
A három fő világvallást, és azt igyekeztem szim-
bolizálni, hogy a közel kilenc és félmilliárd ember 
is élhetne akár itt ebben vagy az ilyen fényben, 
amely fényeket ezek a festmények képesek kisu-
gározni magukból. De képtelen rá a közel kilenc 
és félmilliárd ember.
Tetszettek neki nagyon. Őszinte volt és megható. 
Kérdezte is mosolyogva, „matanába nem lehet-
ne?”. (matana – ajándék) Fogtam a két kis képet, 
leakasztottam a falamról és odaadtam neki, majd 
lent a szalonomban megmutattam a harmadik 
képet is hozzá és elmeséltem neki, hogyan kép-
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zeltem el majdan keretbe őket... Kérdezte: – Akkor 
lehet ez is? Mondtam: – Nem, ha akarod, akkor 
ezért ennyit kérek. – Ah, akkor nem kell. Jó ez így, 
ahogyan van.
Nem bántam meg, hogy neki adtam a két kis ké-
pet, és az sem volt nehéz számomra, hogy így a 
trilógia nem lesz már az, amint elképzeltem, de 
van helyette más elgondolásom tovább... És azt is 
gondoltam ott és akkor magamban, hogy ez sem 
történt véletlenül.
 
E kis közjáték után, leérkezve a szalonomban, tu-
domásul kellett vennünk, hogy a képek elszállítá-
sa ma éjszaka már nem fog megtörténni. Ő azzal 
az ajánlattal állt elő, hogy holnap, 16:00 és 16:30 
között megszervezi a képek elvitelét, szállítását, 
csomagolását. Mondtam: rendben. És majd holnap 
ő kifizeti a szállítást is. Mondtam erre is: rendben.
Ekkor elindult felfele a lépcsőn a műteremstúdióm 
felé. Nem értettem, mit akar, még képet akár, vagy 
csak még egyszer körülnézni, vagy mit? Felérkez-
tem vele a műterembe és ő kérte vissza a nekem 
már korábban átadott vételárat. Nem értettem. 
Mondta: ő soha életében nem fizetett ki előre sem-
mit, csak adok és kapok alapon működik nála az 
üzlet. Mondtam: ezt nem értem, de tudod mit, nem 
is fontos.
– Itt a pénzed, és kérlek, holnap ne gyere, mert 
nem adok el neked festményt. Én nem kértem tő-
led „előre pénzt...”, Te voltál a „ki, ha én nem”, miért 
nem előbb gondoltál a szállításra, és mi az, hogy 
amit már kifizettél számomra kritikátlan alkudo-
zásoddal, azt most visszakéred és majd így meg 
úgy, meg mit tudom én... Menj innen, kérlek, menj, 
látni sem akarlak! Lealkudtad az árat minősíthe-
tetlenül, de rendben van. A falamról lekunyeráltad 
ajándékba egyik képemet és adtam neked kettőt 
– nem csak a falamról, a szívemből! Mikor mond-
tam: hogy a sorozatod egyben legyen, már fizetned 
lenne illő valamennyikét, a harmadik már nem 

kellett neked. Semmi baj! Rendben. Szívemből 
adtam, tettem, mert őszinte rajongás gyúlt értük 
egy pillanatra szemedben... Most meg visszakéred 
tőlem a rám erőltetett pénzedet, és azt mondod, 
mi lesz, ha holnap nem lesz nyitva a lakásom, vagy 
történik velem valami, vagy mit tudod Te, de nem 
bízol... Na, takarodj tőlem!

Kábultan, összetörten éreztem magam. Megaláz-
va, kifosztva, meggyalázva, megsértve. Magamhoz 
öleltem Caiusz kutyám hatalmas, izmos nyakán 
elhelyezkedő csudaértelmes fejét, pórázra fogtam 
és kiszabadulni igyekeztem messze le az éjszakai 
tengerpartra. Ott ültem hajnalig.
Már derengett, mikor hazaérkeztem. Feljöttem 
a műtermembe – mint egy élet-halál harc utáni 
harcmező. Szerteszét festménygyerekeim. Mintha 
mindegyik értetlenül kérdezné – hol voltál eddig, 
nem itt a helyünk, nekem ott van méretem szerint, 
nekem meg itt a téma szerint, és mi?, mi a minia-
tűrök vagyunk...
Úgy éreztem, a kis miniatűrök is hangoskodón fi-
gyeltek rám, és mindegyikük mintha vigasztalni 
lettek volna hivatottak engem, a megfestőjüket, 
engem, a megtévesztettet, engem, az életre ne-
velőjüket.
 
Reggel hatkor a rádióban a Kol Israel magyar adá-
sa szól: „Mindenkire irgalmas szeretettel tekinteni” 
– mondja valaki hangja a rádióban, engem pedig 
erre a szóra torkon ragad az iszonyat. „Csak azt 
ne, ettől őrizzen meg az Ég, hogy például egy efféle 
alak irgalmas szeretetének legyek kitéve!”
Hajnal hasadt riadókürtökön át, kispárnámra hajt-
va fejem, álomba szenderültem. Álmom ismét egy 
sebészeti beavatkozásra (boncolásra?) emlékez-
tető tortúra. Micsoda szaktudás, eltervezettség, 
gondosság – a megkínoztatás aktusaiban! És én 
– iszonyattól áthatva – szó nélkül tűröm mindezt, 
az ennél is gonoszabb beavatkozástól rettegve. Ám 
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e meghunyászkodás hiábavaló: arra eszmélek fel, 
hogy egy izzó vasat kezdenek (könyörgöm, kicso-
dák?) a számba tolni. Ez már akkora sokk, hogy va-
lamiképpen kizökkenek. Hajszálrepedés fut végig 
annak az alvilágnak az egyöntetűségén, és ez elég 
ahhoz, hogy szétessen a kép, és én átlendüljek ide, 
az ébrenlétbe. Felriadtam.

Ahogy ébren visszafordultam álmomra, azt kér-
deztem: mi a csudától celebrál az ember önmagá-
nak ilyen pokolbeli szertartásokat? De ha nem én, 
akkor ki vagy micsoda működik itt közre? Talán 
valami cinikus tanmese ez?
Ugye, milyen jó itt és jók itt kilenc és félmilliár-
dan?
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Média
Media
Média

„Ha független művésztől vásárolsz, többet veszel 
egy képnél, egy novellánál, egy dalnál. Megveszed 
tőle egyúttal órák ezreit, amelyeket kísérletezéssel 
töltött, és megveszed elkövetett hibáinak száza-
it is. Napokat, heteket, hónapokat, éveket veszel, 
amelyek kudarcokkal és örömökkel teltek. Meg-
vásárolod azokat az aggódással telt éjszakákat is, 
amik a bérleti díjak kifizetése, az ennivalóra szük-
séges pénz előteremtése, a gyerekek, a madarak, a 
kutyák fenntartása miatt voltak.

Nem csak egy dolgot veszel, veszel vele egy darab 
szívet, lelket, személyes pillanatokat, valakinek 
az életéből.
És ami a legfontosabb: a vásárlással időt is adsz 
a művésznek arra, hogy tehessen valamit az igazi 
szenvedélyért, valamit, amitől az összes felsorolt 
dolog megéri, valamit, ami élővé, élhetővé teszi 
az életet.”

(Rebekah Joy Plett)

Megjegyzés
 

Ha független művésztől vásárolsz...
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Az erő forrása   •   Source of power   •   La source de la force
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Kora reggel jött az egyik Csudaszarvas. Csudaszar-
vasoknak neveztem el az „ők nem felügyelők”-et 
(hmm), az ápolókat. Ezek talán még idiótábban fes-
tetettek, mint a Fogatlan Farkasok. Mindenkinek 
adtam valamiféle nevet, Csuda Drága Szemüveges, 
Lilacsőrű, Piramis Értelmiségű, Süveges Tekintetű. 
Ezzel is elvoltam egy darabig.
Szóval jött az egyik Csudaszarvas, megrángatta a 
hálóingem szélét és intett, hogy menjek vele. Mivel 
fogalmam sem volt, hogy hova kell mennem vele, 
de más választásom nem igazán volt, szó nélkül kö-
vettem. Ekkortájt már tizenöt napja egy szót sem 
voltam hajlandó kiengedni magamból. Mert azt 
megfogadtam, hogy egy szót sem vagyok hajlandó 
addig kimondani, amíg megfelelő közegben vagy 
megfelelő helyen, megfelelő lénynek nem érzem 
magam arra, hogy bármit is mondjak.
Aztán láttam, hogy tisztulnak a falak. Egyre világo-
sabb helyekre érkezem. Az elhelyezésem egy alag-
sorban volt. Érdekességként említem, hogy itt, a 
diliházban lefele voltak az emeletek, mint egy mély-
garázsban – ezen is jót szórakoztam és fantasztikus 
élménynek éreztem. Na, megérkeztünk Csuda Drága 
Szemüvegeshez és a Hogyishívjákhoz.
Őket valamiféle igazságügyi tanácsnak nevezett 
szervezet rendelte ki. Mint később megtudtam, nem 
bíróság, nem is rendőrség, hanem – valami nagyon 
prevencionálni akaró, humán elképzelés szerint – ők 
azok, akik képesek felmérni és véleményezni, hogy 
ki megy haza, gyógykezelésre, ambuláns ellátásra, 
kényszergyógykezelésre, vagy és akár börtönbe is.
– Szóval bírák (!) – állapítottam meg akkor és ott 
magamban, és nem tévedtem.
Csak hát orvosok is, meg pszichiáterek is, meg PhD 

is. Szóval kurva egy okos figurák és van nekik Csuda 
Drága és Huncut Szemüvegük is.
Nem köszöntek, nem szóltak egy szót sem, csak bá-
multak rám. Ez a második találkozásunk volt vagy 
tizenöt napra az elsőt követően. Kurva egy terápia... 
Olyan humánus, olyan felkészült, olyan prevenciós.
Éreztem, nem lesz sok beszélgetnivalónk. Éreztem 
már ezt az első alkalomkor is, ez nem az én embe-
rem, és most ugyanazt. Pedig már mögöttem volt 
tizenöt nap és untam is nagyon.
Az, hogy egyedül voltam, nem zavart, az sem, hogy 
baszogattak az első napokban, mert nem voltam haj-
landó beszélni – de aztán valami oknál fogva leálltak 
vele. Az rejtély marad a számomra, hogy miért, mert 
egy igencsak ellenszenves figura képét festettem 
meg magamról. Nem esik ez nehezemre, ha valamit 
nagyon, de nagyon nem viselek.
Aztán megtört bennük a gőg. A Csuda Drága és Hun-
cut Szemüveges közül az egyik – nem is figyeltem 
meg, melyik – megkérdezte: Kérsz kávét?
Most vagy azt mondom, hogy nem, illetve nem vála-
szolok, fogadalmamhoz hűségesen, vagy felveszem 
a békülékenységem (ál)arcát és lemegyek haver-
kodóba, „hagyd magad és előbb szabadulsz”, vagy… 
Sem az előbbi, sem az utóbbi nem volt szimpatikus 
a számomra. Mondtam: Nem tudom.
Elnevette magát Csuda Drága Szemüveg és Hogyis-
hívják kezelőm/bíróm is.
– Jó, akkor, ha majd tudni fogod, jelezd a kísérődnek 
és hozasd vissza magad. Most két hét szabadságra 
megyek, addig bőven lesz időd rájönni, hogy kérsz 
vagy nem kérsz kávét, ha kínálnak.
Na ez betett, mert felfogtam, hogy mit is mondott. 
E diliházban tartóm, Csuda Drága Szemüveg és Ho-
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gyishívják kezelőim ironikus nevetésükkel ponto-
san megértették velem, hogy még két hét biztosan 
gyógyszerek, stimuláló szerek, sehova sem vezető és 
eljutó csacsogások, vizsgálatok tucatjai, miegyebek.
– Basszus – mondtam –, és ha két hét múlva sem 
fogom tudni, hogy akkor és ott akarok-e majd vagy 
sem kávét? És ha egyáltalán nem akarok kávét, vagy 
ha nem is szeretem a kávét? Akkor még hányszor 
két hét? – sziszegtem. – Tudod mit? Rúgjál már ki 
innen a francba, és hadd menjek a bíróságra vagy a 
rendőrségi fogdára, vagy bárhová, de ne kávéztass, 
és ne csinálj úgy, mint akit te kezelni akarsz, fogsz, 
és majd te diagnosztizálsz, meg megmondod, mi 
merre a jó, mert te majd kikezeled, meggyógyítod... 
Húzz a picsába!
 
Csak bámult rám és egy szót sem szólt. Akkor értet-
tem meg igazán a terápiájának ezt a fasiszta voltát. 
Hogy későn e vagy hamar, hogy időben e vagy sem, 
azt nem tudom ma sem eldönteni, mert a két hét, 
illetve a négy hét megfigyelés az törvényileg bőven 
belefér, és magam is úgy eszméltem, hogy ennyi biz-
tosan lesz. De akkor is felbosszantott.
Aztán még ahogy álltam ott vele szemben, s az idő 
halkan kopogott lefele, akkorra már nem szóltam 
és mérges sem voltam rá. Nagy nyugalom töltött el.
Mikor visszaérkeztem a kiinduló helyemre és kifúj-
tam magam, este ezt írtam a kapott füzetecskémbe:
A művészet igazi fajtái, a nagy nyugalom és a nagy 
mozgás művészete mellett vannak elfajzások is: a 
nyugalmat hajszoló, blazírt művészet és a nyugta-
lan művészet, mind a kettő azt kívánja, hogy gyönge 
oldalaikat erősségeknek tekintsék és összetévesszék 
őket az igazi fajtákkal.
Miben különbözik ez a Csuda Drága Szemüveg és Ho-
gyishívják kezelőm attól a művésztől, akinek én tar-
tom magamat? Miben különbözöm én tőle, és miben 
hasonlít ő énrám? Merthogy van azonosság nyugal-
maink és nyughatatlanságaink között, azt éreztem, 
de a válasz még váratott magára. Talán megjön, ta-

lán nem. Talán igen, talán nem. De ez a két hét még 
hosszú lesz, ha nem találok ki magamnak újabb és 
újabb kérdéseket.
 
Utóiratnak azt írtam: Nem adom el magamat az em-
bereknek! Burokban élek, buborékban, amit magam 
fújtam. Most az egész repedezik, az eddig be nem 
engedett külvilág látszik, hallatszik, és a kérdések a 
helyüket keresik bennem.
Ezek ott mind egytől egyig sötétségben élnek. Bár 
nem tisztem ítélni és szándékom sem lehet az, va-
lamint erőm sincs rá, jól éreztem magam, mire ki-
indulási helyemre visszakerültem.
Virradatra lekváros kenyér, ebédre lekváros kenyér 
egy kis lelki fenyítéssel, ha nem mondtam azt, hogy 
köszönöm, estére lekváros kenyér, simogató kék 
kerek és hosszúkás kúp alakú tabletta mütyürkék-
kel keverve.

*
Eleinte különösképpen az zavart, hogy „ápolóim” 
markáns, kigyúrtak voltak mind, Fogatlan Farkasok-
nak neveztem el őket. Nem szimpatizáltak velem.
A kartonomra „közveszélyt okozás” címkét ragasz-
tottak, pedig nem tettem volna soha ilyet, közt 
veszélyeztetni, hiszen csak a sajátomat akartam 
felgyújtani. A sajátjaimat, a festményeimet, a béb-
ijeimet.

*
Kérdeztem az első alkalommal a pszichiáteremet, 
miért zöld a vignetta az én kordossziémon, és miért 
mind-mind más színű, akikkel együtt vagyok? Miért 
pont zöld színű az enyém?
– A zöld a felszabadításra képeseknek a színe – 
mondta.
– Alice Csodaországban – válaszoltam, és kinevet-
tem nagyon gunyorosan.
Szemtelenségnek vette, tűrhetetlennek és kaptam 
rákövetkezendőn egy hatalmas szurit estére lekvá-
ros kenyér helyett, no meg bilincseket a vaságyhoz.

*
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Telehugyozott, foltos, nagyon vékony matrac, ta-
karónak egy keményre szárított, zavaróan fehér 
gyolcslepedő. Első három napom ilyen kedélyes kö-
rülmények között telt. Mivel egyetlenegy szót sem 
voltam hajlandó kimondani, és nem hitték el, hogy 
nem beszélek huszonöt év után sem héberül, na volt 
nemulass szemöldökfölhúzással.
A harmadik nap estelettén egy harmincas, aszott, 
magas, szálkás izomzatú, hófehér bőrű, zöld kö-
penybe csomagolt, vörösre izzadt arc állt meg a 
telehugyozott és nagyon büdös matracú vaságyam 
lábamnál lévő korlátjára támaszkodón. Nézett en-
gem makacsul, de felém nem szólt.
Szemüveget hordott, de az annyira máskénti ízt 
adott arcának, amivel nagyon hivatalosnak kellett 
hogy tűnjék, hogy akaratlanul is elmosolyogtam 
rajta.
Lehet, hogy nem is mosolyogtam, csak úgy éreztem, 
hogy mosolygok, hiszen annyi zöldes fehér limoná-
dét vittek belém muszkulárisan és vénásan egya-
ránt, hogy taknyom-nyálam folyt folyamatosan, és 
többször is magam alá vizeltem már.
A keresztre feszített érezhette ilyen silányul magát. 
Kibilincselve kezem-lábam és merevedek a gyolcs-
lepel alatt meztelen.
Eszmélésemkor e szürrealista képben találtam 
szemfejem felett ezt a magas, hórihorgas figurát. 
Nevetséges volt szigorú szemüvege mögött, de az 
első rápillantásomra érzetem (még ilyen megalázott 
helyzetemben is), hogy jóval erősebb vagyok nála.
Jó ideig nézett, majd nem szólva semmit, elment.

*
Talán már úgy jó éjfél után járhatott időm (imáimat 
elrebegve a harmadik napot is már elbúcsúztattam 
rég), amikor jött az egyik Fogatlan Farkas és kiol-
dott. Elkísért a zuhanyzóba, kaptam friss és tiszta 
hálóinget és fogat is moshattam, no fogkefét nem 
kaptam, csak fogpasztát, és az ujjaimat használhat-
tam fogkefe helyett, de az is jólesett nagyon.
Ami igazán zavart, az volt, hogy végig éreztem: valaki 

egyfolytában bámul. Kamera vagy csak az a mosoly-
ra késztetően szemüveges? Nem tudtam, de éreztem 
egyfolytában, hogy figyelem alatt vagyok. Kikerülhe-
tetlen. Valakik, akik csak bámulnak, és nem szólnak 
a humoros szemüvegük mögül, kameráik mögül.
Mire leszárítkoztam és kikerültem a zuhanyzó alól 
a tiszta fehérneműkben, ott állt az ajtóban a humo-
rosan szemüveges. Bámultan rám meredt, és azt 
kérdezte magyarul:
– Olvastál már Isidore Ducasse-tól bármit is?
Felelem: – Igen, ha ő az, aki magát Lautréamont gróf-
nak neveztette, és 1846-ban született Montevideó-
ban. Gimnáziumot Dél-Franciaországban végzett, 
majd 1868-ban egy párizsi hotelben megírja élet-
művét Maldoror énekei címmel, amit ki is nyomtat. 
Munkája nem kelt feltűnést. 1870-ben, huszonnégy 
évesen meghal. Ennél többet nem tudok róla.
Nézett rám kerek és egyáltalán nem komoly tekin-
télyt kölcsönző – bár jóllehet nagyon drága szem-
üvegén át, és azt mondja:
– A műve – amelyet igazán a húszas években Breton 
és szürrealista társai fedeznek fel – a francia avant-
gárd legfőbb ihletője és inspirátora, a fiatal költők 
bibliája lesz, és ma a XIX. század legnagyobb remek-
művei közé számítják, Rimbaud és Baudelaire re-
mekművei mellett. Az egyik legrejtélyesebb alkotója 
a francia költészetnek, könyve egyedülálló alkotás 
a világirodalomban. Talán nincs még egy olyan mű, 
amely ilyen mélységekben búvárkodna a tudatalatti 
világ dolgaiban.
Csak bámultam erre a kerek szemüveges, hórihor-
gas valakire. Mivel türelmemnek is híján éreztem 
magam, fáradt is voltam, de nagyon, kertelés nélkül 
megkérdeztem:
– Mit akarsz tőlem, ki vagy?
– Én foglak itt kezelni. A Dr. Hogyishívják nem hitte 
el, hogy te nem beszélsz héberül, de tegnap itt volt 
egy ismerősöd – te aludtál, nem ébresztett fel –, és 
ő mondta, hogy te nem játszol, te valóban nem be-
szélsz héberül. Így hívtak engem.

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút II. rész – Saját korom golgotája – Időkapszulák I.



65

Meg valamit még motyogott, hosszú ujjaival körbe-
font ceruzájával firkált valamit a füzetébe, és meg-
kérdezte, hogy vagyok.
– Mikor mehetek haza? A kutyáim és a lakásom... 
szóval, mikor?
– Az még odébb van. Közveszélyt okoztál, amiért 
börtönbe is kerülhetsz.
– Na akkor ennyi volt, kikezeltél, kibeszélgettük ma-
gunkat, most hogyan tovább?
Két választásom van – állította magabiztosan: vagy 
elfogadom a kezelést és ő majd segít, vagy átadnak 
a rendőrségnek és eljárást indítanak ellenem, amit 
tudnom kell, hogy miért és mennyire díjazható tól-
ig akár években.
– Ja, mert fel akartam gyújtani a munkáimat?
Elnevettem magam.
– Igaz, a festményeimet akartam felgyújtani, a sa-
ját éltemet akartam elégetni, miért is baj ez? Most 
szeretnék aludni, telebasztak mindenféle szarral, 
taknyom-nyálam egyfolytában összevissza folyik, 
három napja kibilincselve fekszem egy telehugyo-
zott matracon, egy kicsavaratlan gyolcslepelbe 
csomagolva, pisilnem is kell, no meg kurva éhes is 
vagyok, szóval?
– Jó. Holnap visszajövök. Döntsd el, mit akarsz.
Hátat mutatott és otthagyott.
Utána böfögtem:
– Emlékszel? Maldoror a szenvedés, a fájdalom, a 
kegyetlenség ura és áldozata. Kín, halál, pokol. Mal-
doror a rossz, a gonosz, az ördögi. De ő a vágy. A 
tiltott vágy – tudás. Egyébként mit akarsz tőlem? 
– kérdeztem ismét.
– Tudást – válaszolta, de nem fordult vissza felém 
arcával a drága, de roppant humoros szemüvegével 
a fején.
Elsírtak mellőlem csendes léptei. Részvéttelenül, 
hamisnak tűnően, furcsán.

*
Késő volt már. Inkább hajnal, mintsem éjszaka.
Senki nem volt már a hűvös, edzetlen penészvirág 

illatú, húgyszagú folyóson. Furcsa – gondoltam ma-
gamban. Sehol egy Fogatlan Farkas. Elindultam a vé-
get nem érőnek tűnő folyosón, a hányászöld színűre 
olajfestett falak mentén, amerre világosságot láttam.
Egy nagyon barna asztal mögött egy gyilkos moso-
lyú, iszonytatóan túlsúlyos nő terpesztette keretbe 
magát. Kérdeztem: Van egy szelet kenyere vagy va-
lami, amit megehetek?
Mire rám vicsorodottan felállt szanaszét terpeszü-
léséből, kikacsintotta magát árnyék sziluettjéből, 
megfogott nyakamon és egy ágyhoz kísért a folyosó 
vége előtti sarokba.
– Holnap – mondta megszorítva nyakam, nyomaté-
kot így lihegve szavának, aztán otthagyott.
 
Sem ablakok, sem fények, sem sötétségek. Azt érez-
tem: ez a Mindenséget Betölteni Képesek Kapuja 
előtti áldozati kegyhelyek egyike. Végignyúltam a 
vaságyon, és nem tudom, mikorra, de elaludtam. El 
tudtam aludni. Az biztos.
Aztán amire tisztán emlékszem, hogy szükségben 
éreztem magam, de nagyon. Talán még féltem is, de 
nagyon, és azt, hogy nekem azok a barátaim, akik-
nek nincsenek barátai. És arra is tisztán emlékszem, 
hogy tudtam tudattalan állapotomban is, a zöldes 
kotyvalékoktól túlfűszerezetten, hogy kemény idők 
elébe nézek. És azt is, miszerint hogy Logau-val is 
együtt mondjam: „Önmagunkkal vívni: a legször-
nyűbb viadal; önmagunkon győzni: a legnagyobb 
diadal.”

A legtöbbet és leggyakrabban azt kérdezik a játé-
kostól: S miért játszol? (Ez egyben a kérdező erköl-
csi-helyzeti fölényét is kifejezi.) A miért kérdés rossz 
kérdés. Vagy ellenkezést, dacot szül, vagy önfelmen-
tés jellegű magyarázkodást, ami lényegében szintén 
a tagadás egy formája. A játékos azért játszik, mert 
ez a betegsége.
Miért festek? Miért (nem) hiszek annyira abban, 
hogy az, amit teszek, vagy éppen nem teszek, hiba, 
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bűn, semmit érés, nem megélhetés? Sovány, kenyér-
telen mit-sem-érzéseim ellenére is megtevőként, 
belőlem uszályként feltörően, örökké... mégis miért 
teszem?
A világ legügyesebb pszichiátere is képtelen két do-
logra: nem tudja sem elkezdeni, sem abbahagyni a 
játékot a játékos helyett.
Helyettem ki tudná megfesteni vagy „működtetni” 
azt a fajta elhatározást, amit így vagy úgy, de létre 
kívánok és létre is hozok, s mindazokat, amiket már 
világukra segítettem?
A pszichiáterem ugyanúgy tehetetlen a játékkal 
szemben, mint a játékos. A pszichiáterem azt mond-
ta, mikor elbocsátott, hogy hagyjam abba a festésze-
tet, az írást, meg a gondolkodást úgy egyáltalán, „eb-
ben a világban az nem vezet sehová”. Szerez nekem 
megélhetési állást egy iskolában éjjeli őrként, ott 
nem kell beszélnem senkivel, és a kutyáim is velem 
dolgozhatnak.
– Az abbahagyás kulcsa mindig a játékos kezében 
van. S aki igazán szakember (orvos), mindent el-
követ azért, hogy a játékosban tudatosodjék a saját 
felelőssége – ezt mondtam.
– Na és a művész felelőssége? – és ezt kérdeztem.
Megkínzott nagyon az elmúlt hat és fél hét, de azt 
érzem, ez is Utam egy kihagyhatatlan szakasza volt a 
Teljesség felé. Az agyamban Arisztotelész, a szívem-
ben Isten! Az akaratom az fal, nem lépcső!

*
Kértem egy taxit a kórház elé. Beér-Seva / Holon 60 
km. Vártam. Vártam. A taxi nem érkezett. Fogtam 
magam és elindultam gyalog.
Az égbolt olyan volt, mintha egy lakótelepi, rövidre 
nyírt, szocreál panellakás mennyezetét festették 
volna kékeslilára, ráöntve aranyosan ezüstös csil-
lagokat. Nem voltak sem messze, sem közel ezek a 
habcsókfényű csillagok fejem búbjától. Sétáltam a 
késő esti teliholdfényben a város felé.
Még most is teleérzem a szám a sok nyavalyás sze-
dálnivalóktól, és tompa is vagyok nagyon, de tegnap 

este ezt mind-mind nem éreztem, csak egyet, de azt 
nagyon tisztán: folytatnom kell!
Ahogyan elérkeztem egy kicsinyke kis járdasziget 
melletti gyermekparkszerűség korlátjaihoz, meg-
kapaszkodtam abban, majd leheveredtem a park 
fövenyére. Kiterpesztettem lábaimat, kezeimet a 
fejem alá helyeztem, és bámultam a természet által 
habcsókformájúra rajzolt bárányfelhők alól kika-
csingató ízes csillagokat.
Telihold érkezett. Talán a buzgóság is elnyomott. 
Talán igen, talán nem. Arra eszméltem, hogy egy 
létrán állok, és egy kosárba szeretném összegyűjteni 
a habcsókos csillagokat a fejem felett.
Feltápászkodtam. Kiértem a főútra. Épp érkezett 
egy nagy teherautó, lestoppoltam. Megállt, felvett. 
Nő vezette a 12 tonnás kamiont. A nő oldalán hatal-
mas karabély. Kortalannak tűnt, de huszonévesnek 
saccoltam. Nem lepődöm én meg már semmin.
Egészen Holon bejáratáig hozott. Ott kiszálltam, 
majd leintettem egy taxit és elmentem kutyusai-
mért, Caiuszért és Pulyokámért a kutyahotelba. 
Kifizettem a tartozásomat, magamhoz vettem őket, 
majd lementem velük a tengerpartra. Vettem egy 
üveg finom vörösbort, megittam, jól kibőgtem ma-
gamat, és hazajöttem.
Ma már kellett volna ismét mennem ambuláns el-
látásra. Felejtettem is gyorsan el. Inkább azzal va-
gyok most elfoglalva, hogy behozzam ezt a hat és 
fél hétnyi kimaradást. Meg azzal, hogy meghalt egy 
csodaszép, nevesincs fám a teraszomon, mert spó-
rolni akartam a vízszámlámmal. Meg azzal, hogy itt 
vagyok! Ez én vagyok! Ezt is megéltem. Élek! A Ma 
van. Sem Tegnap, sem Holnap.
Csigaházam falába török most négy kis kerek ab-
lakot a szélrózsa négy irányába: előre, hátra, föl, 
le. Néznem kell a világ színpadát! Játszanom kell 
tovább. Festenem kell tovább. Én vagyok a színész, 
a táncos, az énekes. Magam és egymás közönsége. 
Tapsolnia sem kell senkinek. Mennem kell. Mennem 
kell tovább...!
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Tegnap. Elindultam be a városba, de ez nem sike-
rült. Forgalomelterelések, tömeg, akadályok, zsivaj, 
lárma. Na meg is fordítottam gyorsan lépteimet és 
hazamenekültem.
Hosszú idő elteltével tegnap elkezdtem egy képet 
megfesteni. Ritkán érzek meg ilyen erősen valamit 
– vagy talán ehhez fogható ingert még nem is érez-
tem. Minden nap egy új rácsodálkozás. Hónapok 
óta foglalkoztat egy gondolat. A zenét fontosnak 
tartom az életemben...
Szóval tegnap, hosszas körömrágás után nekilökött 
az a „valami” a vászonnak, és reggeltől nagyon késő 
estig lapátoltam a színes festékeket és hordtam fel a 
vászonra. Mély, sötétbordó tónusok, csendes vörös 
és kiabáló cseresznyepiros alap. Előtte vastagon 
meghúztam a kontúrokat titániumfehérrel és erre 
kentem fel az előbb írt színeket. Aztán hagytam 
szikkadni, és a még meg nem száradt festékömle-
nyeket elkezdtem hígított lakkal megszilárdítani. 
Ez azért volt nagyon érdekes, mert akrillikot és 
olajat együttesen használtam.
A két teljesen különböző anyag egymásra hatása 
olyan felületet hozott ki, ami engem is meglepett: 
mint egy korrodált templomkapu, aminek fafarag-
ványain az idő múlása kihozza az ércet. (Biztos, 
hogy még egyszer nem sikerülne, de ez nem is 
fontos, nem is tudom, miért gondolok arra, hogy 
ismételni akarnám – hülyeség...)
Na szóval, ezt követően kivittem a vásznat a tera-
szomra, hogy legkedvesebb barátom, a Napocs-
ka szárítsa. A lakkból és az alatta lévő akrillikból 
egy vékonynak nem mondható, de – a Napocskám 
áldásos melegének köszönhetően – aszalt hártya 
keletkezett a vásznon, alatta meg a vastagon felvitt 
titániumfehér, még alakítható állapotban.
Fogtam egy pár írólapot és gyorsan egymás után 
felraktam a körvonalakra, majd jó erősen rásimí-
tottam azokat. Így ahol a hártya alatt a titániumfe-

hér megfogta az írólapot, mintegy kérget lehántva 
a fáról, „háncsként” lejött a felesleg, és alatta ott volt 
sziluettjeiben egy titániumfehér hegedű körvonala.
Ekkor már éreztem, hogy ez a napom sem múlik el 
nyomtalanul. Újra és újra nekiveselkedtem a meg-
fogalmazandó gondolatnak, aminek csak formája 
volt felismerhető. Az akkordokra utaló vonalakat 
mintegy létraként ábrázoltam. Egyszerűbb volt, 
mint gondoltam volna.
Ültem vele szemben, és néztem a hegedűmet...
...nincsenek a hegedűnek húrjai, nincs hegedűvonó 
sem rajzolva, az egész olyan tökéletlen még... csak 
a titániumfehér hegedűm sejtelmes körvonalai, és 
a rajta lévő létrafokoknak látszó akkordok...
Aztán megfogtam egy ablaktisztító flakont, amit 
szeretettel használok, ha nedvességet akarok fröcs-
kölni a vászonra, és elkezdtem spriccelni a képet. 
Az addig nem megszáradt akrillik szépen lassan 
elkezdett olvadni, és lassanként apró könnycsep-
pekként zuhant alá, és könnycseppekhez hasonlít-
ható nyomait a vásznamon hagyta...
Felsírta magát a Hegedűm. „A zene mindenkié!” Él!
 
A vászonra szobrászkodott festékek tömegei most 
száradnak, pihennek.
Ma reggel még egyszer lelakkoztam, grafitceruzá-
val belekarcolgattam apró vonalakat. Aranymetál 
tintával rajzolgattam körbe és körbe a legfonto-
sabbnak érzett vonalakat, de csak nagyon, nagyon 
diszkréten, légiesen. Inkább csak érzéseimmel si-
mogattam...
Most is itt áll az állványon a kép, szemben az íróasz-
talommal. És érzem, sokáig itt is fog állani. De még 
nem érzem biztosnak, hogy készen vagyok vele.
A kép hátuljára ezt véstem: „Egyetlen ismeret van, 
a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, 
benned a létra.”
Szép nap volt!

Alkotásban – Az én hegedűm
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Tegnap, hirtelen felindulásból festettem egy ké-
pet, amit a fehér bálnákra gondolt ihletettséggel 
hordtam fel a vásznamra. Olvastam tegnap róluk 
és nagyon megsirattam a nap mint nap egyre 
sűrűbbeni pusztításukat. Az embernél elvete-
mültebb lény nincs a világon!
Nem is tudom, mi késztettet ilyen kép megfesté-
sére – illetve pontosan tudom: a szeretetem és 
az aggódásom értük... Nem is gondoltam, hogy 
ennyire kifejezővé tudom tenni a jeges, hideg 
életterüket, a fehér és a fekete ilyen mesteri ke-
zelését tudom kieszközölni lelkemből.
Most aztán már tényleg igaz az, hogy szépen 
megalkotni csak azt lehet, ami fáj az embernek.
Jaj, csak nehogy félreértsenek! Nem magam fel-
magasztalására és tehetségem rendkívüliségére 
kívánom most (is) a hangsúlyt helyezni. Nem, szó 
sincs róla. Csupán, hogy már lassan egy hónap-
ja is múlt, hogy „festékszemetekkel” borítottam 
volt műtermem áldott hangulatát. És íme a kép...

 
140 x 65 cm olaj-vászon
Kurjantásos fiúi reggelem...

Egyszerűségében érzem az igazi törődést és ten-
ni akarást a világot felélő világáért...
Tudom, eszközeim roppant szerények, és csak 
gondolatiságaim tisztasága és becsületesen sze-
retni akarása az, amivel gondolhatok e világ ha-
talmas emlőseire, és szavam sem hallják tán, de 
azért csuda jó érzéssel feküdtem le este, hogy e 
képet megfestettem...
 Más: itt, otthonomban – valóban minden hiúság-
tól elvonultan, hol mind ritkábban szól hozzám 
a jövő, s mind ékesebben énekel a múltam – is-
mét egy nagy elhatározásra jutottam. A hétre 
már meg is szerveztem a fotóst és elkezdem ezt 
az elmúlt egyévnyi anyagomat lefotóztatni és 
a továbbiakban is rendszerében megtartva a 3. 
részét a Nagy Albumomnak összeállítani. Tegnap 
befejeztem és át is adtam azt a négy képemet a 
„megrendelőmnek”, amivel már vagy fél éve tar-
toztam... csodák csodájára ki is fizette, és nagyon 
meg is volt vele elégedve. Ez a 4 kép (4 x 180 x 
240 cm olaj, akrillik, szén lakkozva) a tel-avivi 
Dan-Panorama Hotel lobbyjában állandó kiállí-
tásként fog szerepelni. Elismerő. Kitüntető.

Kurjantásos fiúi reggelem a fehér bálnákért
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Az augusztusi kiállítás után írtam, „bezárt a bazár 
– nem adok el több képet...”, és ezt sem akartam 
már odaadni, de álmomban – és tudjuk Petőfi 
után szabadon „...az álmok nem hazudnak; Ta-
karjon bár a szemfödél: Dicső neve költő-fiadnak. 
Anyám, soká, örökkön él” (Jövendölés) –, szóval 
álmomban azt hiszem, ez a lelkiismeret álom-
tengere volt, hol csendet nem tanul a sebezett 
lélek, a kötelesség, az adott szó alóli kibúvásra, 
de most, hogy célt találtam odaadni, ami oda jár, 
odaadtam.
Így hát elengedték kezeim tegnap későn este ezt 
a négy nagy gyermekem (is), de a szívem csak 
annyira sajgott bele, miként ha menyecske költö-
zik új hitvesével egy távolabbi faluba, kötényén 

is a könnycseppek csupán tavaszi harmatokként 
peregnek a boldogságtól és további célokért.
Új célok és új őrjöngések elé állítottam magam.
És tudom, hogy ez most mindennél erősebb aka-
rat bennem, és tudom, az ára megint magas lesz. 
Tudom, megint jönnek a csodaváró esti lázak, és 
zúgnak ismét majd bennem megélt ötven erdők 
ötvenen túli rengetegjei, de ez a sorsom, és így 
kell lennie.
És tudom azt is, ezt a napot, ezt a kurjantásos fiúi 
reggelem, ezt a naplójegyzetet, talán még sen-
ki nem várta még úgy, mint aki leírta. Időkakas 
hozta ezt is el és boldog napokat hiszek megint 
magam előtt.
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Mása   •   The diary   •   Le journal
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Irina   •   The diary   •   Le journal
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Munkáim, festményeim, mint egymásra faragott 
kövek, mikből bőven telne síromra is. Vajon telik-e 
majd? Ilyen boldogságot ember nem érezhet, mint 
az alkotás öröme... csak a selyemdrapériás vászon, 
mint az akarat, a jó, a színek összevisszavágásából 
megkerülő csoda: a mű. Az ecset mint zabolátlan 

ösztöncsikó – még nem herélt...
Boney M. és Liza Minnelli, Dalida, Édith Piaf – ős-
kövületek s mindig újak, általuk újulok én is.
A fenyőfa virága a toboza, az én virágom a fes-
tészetem. Munkáim, festményeim, mint kövek, 
bőven telne síromra is... Telik-e majd?

Időkapszulák II.
A dolgok megtörténtek. Építettek, romboltak, aztán megint hozzátettek ezek 
a történetek az életünkhöz. Nem elvehető belőlük semmi és hozzájuk sem 

ragasztható semmi.

A mai nap üzenete... / 2008. december 27.

Festészetem és írásaim fő célja a hit és a szeretet 
lappangó tüzének felszítása, felélesztése a fáradt, 
elgyötört szívekben, lelkekben. Hiszem és vallom, 
hogy nem kell még lemondanunk a reményről, és 
fogunk mi még emberek úgy melegíteni, izzani, 
égni, mint a tűz. Leszünk mi még sárgák, pirosak, 
feketék és minden árnyalatuk, hogy fogunk mi 
még kézen fogva a rossz ellen csapkodni, lobogni, 
táncolni, vágtatni, lobbanni, futni, szaladni, úgy, 
mint a tűz – melegíteni.
Szeretnék világítani, nyájas és megnyugtató 
lenni, hogy érvényesek legyenek rám a pozitív 
hangzású igék. Támadó akarok lenni és mohó! 
Kirobbanni szobámból és berobbanni a Tiedbe, 
öltögetni akarom hosszú nyelvem, ki akarom 
tárni forrásban lévő lelkem. Szaladni, kitörni az 
ablakokat, falakon áthatolni, korlátokat áttörni, 
mert levegőt akarok; de csak tiszta, mohafű sza-
gától illatosított, dúsított levegőt.
Színeket akarok festeni közel mindenki szívéhez. 
Ki akarok szabadulni ketrecemből, és minden-

kit, ki arra érdemes, kiszabadítani, hogy legyen 
bordó, piros, vörös és bíbor, rőt, karmazsin, és 
legyen sárga, skarlát, legyen lelkem, lelkünk minél 
színesebb, olyan, mint a tűz.
De csak olyan tűz, mely ősi segítőtársa az em-
bernek és nem ősi ellensége.
Tudom, sok a jó barátom – így ismeretlenül is. 
Tudom, ha megéreznek, a legjobbak szeretetét 
érdemelhetem ki gondolataimmal, színeimmel, 
képeim hangulatkeltésével, jó és szenvedélyes 
szépérzékemmel – olyanokét, akik nem fognak 
elhagyni.
Nem szereztem földi javakat, egyetlen kincsem 
az a hangszer, amit Isten helyezett el szívemben, 
agyamban, kezemben, és egyetlen vágyam, hogy 
tisztán és makulátlanul közvetíthessem ember-
társaim lelkéhez e hangszer muzsikáját. Mert 
még ha sokszor nehezen is hiszik el rólam, de 
ember vagyok és elkötelezett.
Mint ember az emberiséget keresem. Nem az 
ostobáktól, a rosszindulatúaktól, a mindenáron 

Lappangó tüzek
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gyűlölködni akaróktól félek. Nekik nincs mon-
danivalóm.

A tisztességesek miatt félek, a sebzettek, az idé-
zőjel nélkül tapintatosak és szemérmesek miatt...

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút II. rész – Saját korom golgotája – Időkapszulák II.

Édith Piaf ordította egyik sanzonjában nikotin-
tól, italtól és morfiumtól meggyötört hangjával 
oly sokszor fájdalmasan a világba: „A múltam 
az emlékezés (...) csupa »örökké« – ősz idején.”
Korán halt, boldogtalan ember, boldogtalan da-
lának e súlyos sorai jutottak eszembe.
Ami volt, ami megtörtént, azon nem tudunk és 
nem is lehet már változtatni.
Ha újratölthetném az idő puskaporos hordó-
ját, a történetek ugyanabban az időben, térben, 
helyzetben – de nem történhet már – sem biz-
tos, hogy másként történhettek volna. Így volt 
rendelve.
Rettenetes lehet egy kisgyereknek is, hogy 
mikor felnő, még mindig a tojásos fehérjéből 
kevert habot tartó tál leverését emlegetik fel 
neki, vagy azt, hogy milyen koszosan jött haza 
a nyári táborból, vagy hogy elcsen anyja erszé-
nyéből egy húszast verébtemetésre a Ligetbe... 
A kisgyerek felnőtt tévedéseit, hibáit, életútját 
másként járja, másként látja, és mit sem kellene 
törődnie azzal, hogy jaj, uram atyám, a gyermek-
korában milyen rossz, milyen megátalkodottan 
zsivány volt.

A ma tettei a felnövés küzdelmei, a szépségei, a 
mosolyai, és az ígéretes mondatokat a cselekvés 
váltotta fel. Minek akkor a múlt, „mi kínoz, mint 
jégeső falak szívét”? Nem azt mondtam, hogy el 
kell felejteni, hanem az állítom, hogy nem sza-
bad mindig visszanézni! A visszafelé tekintés is 
energia. Az emlékezés kiváltképp. De mi haszna 
elpocsékolni ennyi energiát, ha...
A dolgok megtörténtek. Építettek, romboltak, 
aztán megint hozzátettek ezek a történetek az 
életünkhöz. Nem elvehető belőlük semmi és 
hozzájuk sem ragasztható semmi. A történé-
seimmel, a világban elfoglalt helyemmel, és a 
kivívott, megharcolt, büszkén vállalható eddigi 
életemmel.
Tetszik vagy nem tetszik, akkor is ez van és ez 
lesz. És marad minden a történelmünkben to-
vábbra is kitörölhetetlenül, megváltoztathatat-
lanul ugyanaz. „Szeretettelinek érezzük magun-
kat, aztán valahogy tovatűnik az egész.”
Lehet, hogy bölcsebb lett volna tovább is hall-
gatnom. Nem tudom, lehet.
De ez is mi vagyunk, ég és föld felett.

Ravennai strófa / 2009. november 23.
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Jézus, a zsidók királya... Jézus, akit népe elárulásá-
val vádolva, népe buzdítására kereszthalálra ítél-
nek... Megelőzően egy ember ugyan „mossa kezeit 
ez igaz Ember haláláért”, és továbbpasszolja a dön-
tést magától, de a nép, az istenadta nép...
Aztán idők következménye, hogy vértanúvá ma-
gasztalja egy másik nép a magának kisajátított Jé-

zust. Kisajátítja, vélt, megtörtént vagy éppenséggel 
meg nem történt – történhetett – igazságregéket, 
balladákat, drámákat és vígjátékokat költ róla.
Jézus megteremti a művészetben is – ikonfesté-
szet – hagyományát, vagy legalábbis hozzásegíti a 
világot egy megújuló festészeti törekvéshez, ami 
talán már felejtőben levő.

Időkapszulák III.
„...kedvenc színem a fehér, mert az minden színt bántás nélkül köt össze. 

A fehér maga a tisztaság, önzetlenség, pártatlanság – mind csak pozitív.” 

Alkotásban – „I. N. R. I.” / 2010. június 10.

Erősségem, mint a halál, a szerelem!

Az Arc – Hogyan néz ki Isten?

Ahogyan Őt Jézus Krisztus néven megismerte 
a keresztény nép. Krisztus ugyanis azt mondta: 
„Aki engem lát, látja az Atyát.” Soha nem vitatom 
és nem vitattam, hogy ha Jézus egész történetét 
nézem – kezdve a jászoltól, nyilvános működé-
sén, tanításain át az utolsó vacsoráig, a kereszt-
haláláig, feltámadásáig és küldetése parancsáig 
–, akkor valamit megláthatok Isten arcából. Ez 
az arc egyrészt komoly és mindenható, másrészt 
lényegében jóságos, kedves, és jellegzetes vonása, 
hogy javamat, javunkat akarja.
Ez nálam a fehérre meszelt szín.
Vallottam arról már, hogy a kedvenc színem a fe-
hér, mert az minden színt bántás nélkül köt össze. 
A fehér maga a tisztaság, önzetlenség, pártatlan-
ság – mind csak pozitív. Még a halál esetében is, 
ahol a fehér az újjászületés reménye, a feltáma-
dásé, vagy a házasságkötésnél, a gyermek szüle-
tésénél és sorolhatnám, de hosszú.

És van még egy indíttatása bennem a Fehér Arc-
ként ábrázolásnak. Mindenfajta stimulációtól, be-
lemagyarázástól akartam függetleníteni magam. 
Azt gondoltam, hogy Istenről ne alkossak képet 
magamnak. De ezt át- és átváltottam magamban a 
kép keletkezése közben. (Szándékosan nem írtam 
„születése” vagy „alkotása” közbent, mert ezt a 
festményt az „Egy” alkotta meg bennem – ebben 
biztos vagyok, én csak eszköze voltam materiali-
tásának – anyagelvűségének – felszínre csalogatá-
sában.) Már csak a vajúdását is tekintve, idejének 
hosszára tekintettel, ameddig dolgoztam rajta: 
több mint 3 hónap munkája hever ott maszatok-
ban a festményen.
Nos, ott tartottam, hogy ne alkossak képet ma-
gamnak Istenről. Ez a parancs annyiban átalakult 
e fent jelzett időn belül – 3 hónap és egy kicsivel 
több –, amennyiben Isten maga mutatta meg ne-
kem arcát. Pál efézusbelieknek írt levelében ezt 
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olvastam Krisztusról: „Ő isten képmása”. S benne 
teljességgel megvalósult mindaz, ami a teremtés-
ben az emberről kijelentetett.
Sokat elmerengtem, sokat töprengtem azon, 
miként fessem meg az Arcot. Készítettem hóna-
pokkal ezelőtt egy vázlatfoszlányi kis metszetet, 
ezen „Keresztre feszítettet a Latrok társaságában” 
– firkálgattam. „Tintapacás hitlenyomataim” cí-
met viselik azok a kis karcolatok. Dilemmámnak 
legfőképpen az adott hangsúlyosságot, miszerint 
Jézus arcán az egész életet, és mindenekelőtt az Ő 

belső életét akartam tükröződtetni, mert nekünk 
halandóknak ebben az arcban tárul fel mindennek 
az értelme.
Milyen is volt az élete? Tiszta, erkölcsös, összefo-
nódó, egybetartozó, és sorolhatnám, de hosszú. 
Egy szempillantás alatt a múlóban lévő nap na-
gyon hideg, zord és fájdalmakkal, sikertelenségek-
kel telin búcsúztakor, mocskos emberek hangját 
visszhangzó emlékpillanatomban megérkezett a 
válasz: az ARC – fehérrel meszelt szín, egy koreog-
rafálatlan, dramaturgtalan mozdulatlanságban...

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút II. rész – Saját korom golgotája – Időkapszulák III.

Cérnavékonyságú elfolyó vonalak. Semmi fogha-
tó, semmi plasztikusság, semmi túlzó kidolgozás. 
Stilizálatlan gesztusok. Erre akkor pattantam rá, 
amikor elképzelni akartam a testet. Érzékies töl-
tetet éreztem már számtalanszor, amikor régi na-
gyok Krisztus testét megformálva, már az erotika 
határhatását súrolva domborították ki bordaközti 
rekeszizmaiban, szépen ívelő, szertornászokra illő 
szálkázottságú felsőtestét. Engem ez roppant mó-
don zavart és ezt elkerülni igyekeztem, de nagyon.
A pattanásig feszült fényes izmok sokaságában, 
mértani, geometriai, valamint anatómiai pontos-
sággal, inkább a testközpontúságnak adózva – a 

szenvedő test központúságának –harmonikusan, 
a fegyelem és a tisztelet ihletettségéből kívántam 
felszínre hozni azt. Erre igyekeztem alapossággal 
törekedni.
A testben is Jézus életét kívántam megjeleníteni. 
A szétfolyó vonalak a jövendő időben, amikor ta-
nítása, optimizmusa, figyelme, missziója már-már 
feledésbe merülő... Elfagy, elhal, kiapad...
Itt nem az egyszerűsített formavilágot választot-
tam, mert ha az ember csak abban bízik, amit lát, 

akkor voltaképpen vak...
 ...és én semmiféleképpen nem akartam vak lenni.

A Test

A képen ábrázolt I. N. R. I. bal oldalának közép-
táján egy halvány borvöröses, kicsinyke kis jel-
zésértékű pont, ami csak úgy szétfolyik, lefelé, 

mint a test egyéb, szálkásított vonalai. Itt roppant 
egyszerű a gondolataimat erre leírni: „Ne okoz-
zunk egymásnak fölöslegesen fájdalompontot.”

A fájdalompont
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Ez így azért nem teljes és igaz, mert mindvégig 
szabad és felszabadult voltam. Igaz, e festmé-
nyem teremtésének ezen szakaszaiban többször 
fordultam el e vászontól, fordítottam neki hátat, 
de szabadság nélkül ez sem lett volna lehetséges.
Olyan szabadságban éltem ez idő tájt, amit csak a 
hitem adhatott meg. Nap mint nap botorkáltam a 
Biblia azon fejezetei közt, amik a kereszthalálra 
ítélt megváltó előanamnéziseit elemezte, vala-
mint az Ó- és Újtestamentumban csavarogtam 
naphosszakon át. Így született meg a háttér és 
az az aranyos glória – ami ott van –, ami a hát-
tér muzsikáját kívánta érzékeltetni. Valami na-
buccós dallam Verditől utánérzettel, talán. Ezen 
alkotásom igyekezete alatt végig Verdit hallgat-
tam. A háttér, annak is a felső része – ez egy-
harmada a képnek –, a halvány-halottbarna és a 
citromsárga, valamint a vanília tört fehérségének 
keresztezéseiből született, mintegy ablakot utá-
nozva, mutatva a jövő felé – optimizmussal.
Majd a kép további kétharmada kékesszürke, de 
nem tagadólag lépve fel a depresszív hangulat 
elfojtására. Színfoltjaiban ezt kívántam hangsú-
lyosan meghonosítani.
 
Hát ennyi az „I. N. R. I.” keletkezésének rövid 
története a teljesség hiányával, bőségében szá-
molva.

Az érzéseimnek, a csalódásaimnak, az útkeresé-
seimnek gazdag tárháza ez a kép. Amit benne lét-
re alkotni kívántam, az mind szépen és pozitívan 
értékelendő számomra, és üzenetem a Világ felé, 
a nagyszavúság, az árulás és a mellé- vagy bele-
magyarázást elkerülése. Most, hogy már letettem 
ezen ecsetjeimet kezemből, megvallom – talán 
megtehetem ezek után –, nagyon hosszan és erő-
sen megszenvedett hónapok hagyták magukat lel-
kem kohófalára vésve e szülés maradandóságába 
vetett akaratommal.
És ha még jobban szeretném érzékeltetni azon 
érzéseket, amiket szinte lehetetlen, hozzátenném 
még, hogy míg e kép készült, talán leginkább Jóbot 
hívtam sokszor segítségül, aki ekképpen is fohász-
kodik:
„...keserves éjeket adtak osztályrészül (...) Már mikor 
lefekszem, kérdezem: »Mikor virrad?« És mihelyt 
fölkelek: »Mikor lesz már este?« (...) szemem soha 
többé nem lát boldogságot.”
 
Nos, ha az Időtlen Embert ilyen lelki fájdalom kí-
méletlenül gyötörni volt képes, akkor képes volt, 
lesz és hivatott is arra, hogy megszülhessen egy 
ilyen képet... Talán, méltónak is találtatott Rá, az 
Egy kezében. Talán. Majd az idő erre is felel, és 
benne Ő. És én tudom, azzal felel majd, hogy „biz-
tosan!”.

A kereszt, a test, az arc és a háttér összességében – 
...megteremtődve aztán már felszabadítottan.
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Időkapszulák IV.
Alkotásban

„A remekmű az, ami egy halálraítéltet sem zavarna a cellájában.”
(Simone Weil)

 
„Minden művésznek újra és újra rá kell találnia – hibáznia – arra az egyetlen, 
megmagyarázhatatlan »mozdulatra«, amelytől műve nyilvánvalóvá válik a lé-

tezés elsődleges, elemi erejével.”
(Pilinszky János)
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Olyan zavarban vagyok, olyan mély és átfújhatat-
lan zavarban. Léggömbnek érzem minden elkö-
vetett sorom, ecsetvonásom, minden ceruzahe-
gyemre tapadt szófoszlánynak összevisszasága 
kipukkan ilyenkor, ha ily képekben ír!
Műveimnek festékforgácsait, kis gyümölcseimet 
mindennap körbehordom, szobákon át nyarga-
lunk, a függönyrajzok, zöld levelek, csíkos ágyta-
karók, a kockafejű tévé, a fényudvarok és a polcto-
rony mintái közt, s Ő minden alkalommal csodál. 
Két félszoba, nappali – Ő mindegyiket csodálja, 
újra és újra mélyükig ízlelve. Szájacskája nyitva, 
szeme, ha megragad egy mintán, szinte vonszolni 

képes, ha sétánk távolodó. De ha túl sokáig állnék, 
kapál a rugdalódzóban, sarkantyúz új rácsodál-
kozásra.
Nem érzetem még ilyet. Ott voltam, benne voltam, 
mellette voltam, szeme előtt voltam. A karjaidban 
voltam.
Az Egy-természet mégis láthatóan örök-sar-
kantyús ifjú marad, halálában rejtőzik el az örök 
élet: minden napra egy új rácsodálkozás. Mert 
még azok is megtértek pihenni, kik fáradhatatlan 
sarkantyúját hordták az Úrnak. Nincs mit többet 
mondanom.
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Mások – mondják a nagyok – vázlatokat készí-
tenek, megtervezik, megszervezik, hosszú időt 
töltenek el, hogy rendszerben alkothassanak. És 

láttam magam is fotókat, filmeket, alkotásban 
lévő művészekről, akik körül számomra kibírha-
tatlan és halotti csendesség van. Kifésült ecsetek 

Időkapszulák V.
És ezen a szürke-színes bolond napon, ismét boldog vagyok.

Urbanizáció mint folyamat / 2013. május 24.

Tegnap megérkeztek a vásznak. A mérhetetlen 
aggódás, a szállítás, a pakolás, az emeletre felho-
zatala nem kis gondot okozott. Volt segítség, és a 
vártnál könnyebben kerültek ideiglenes helyükre 

a „hófehér falak”. Elmondhatatlan, kifejezhetetlen 
érzés. A selyemfényes fehéren itt-ott megcsillant 
egy szemernyi sötétebb pihe, a város koromillatú 
ujjlenyomatai.
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hadai, mindenhol rend és kikezdhetetlen fegye-
lem. Tisztaság, rendszer és szigor. Ilyenkor átla-
pozgattam a művész munkáit is, s valóban, tiszta, 
rendezett, szigorú szomorúság köszönt vissza 
képeikről. Valami olyasmit súgtak azok a képek, 
mintha a világot Isten tényleg nyugalmában, 
nyugalmára teremtette volna. Sehol egy elesett 
festékpötty a padlón, sehol egy kiszáradt festé-
kes ibrik, sehol sincs nyoma töröletlen hibáknak. 
Minden áll vagy ül, feszes kiegyenesedett derék-
kal, és valami irtózatos némaság kíséri a szem és 
kar távolságaitól megalakuló meséket. Minden 
olyan hihetetlen és mesterséges. Mondhatnám, 
plasztik öntőműhely lehet ilyen, ahol a gép szava, 
a komputer irányította munkafolyamat fontosabb 
a szellem akaratánál, és a kéz, az áldott, a terem-
tő, nem közvetít, hanem megmondja, hogy mit 
álmodj arról, amit fest. Szinte érzem, amint rám 
erőszakolja azt, hogy azt kell látnom, amit a rend-
ben, szigorúságban, mértani kihegyezettségében 
a rendnek fontos következményeként létre szül.
Én más vagyok. Nálam a rend béklyókba kötöző. 
A tisztaság, a fényesség, a rend és fegyelem ritka 
vendég műtermemben.
Egy háromszobás lakást bérelek a második emele-
ten. Régen felépített bérház, szép zöld növények-
kel beültettet előkerttel, magas belmagassággal. 
Nyugati fekvésű. A reggel rigószóra érkezik, és a 
keleti szárnyon lévő ablakomon, ahol a hálószo-
bám van, a kora reggeli napfény bizony cinkos 
rosszasággal sokszor nem hagy tovább pilledni, 
mint azt elhatározza. Mintha a kora napfénycsilla-
nások is pajkosságaikkal arra figyelmeztetnének, 
„nem az idő kevés, ami a rendelkezésedre áll, ha-
nem az, amit nem használsz ki...”
Ilyenkor sincs túl sok mese, irány a fürdőszoba. A 
reggeli rítusok közben gyakorta fordul elő, hogy 
csipás szemeim nem érzékelik még a fény igaz 
értékességeit, hol itt, hol ott ugrok bele, döntök 
félre egy tegnapról a földön vagy állványon fe-

lejtett festékes ibriket, egy félig száradt lakkos 
vedert. Vagy csak az történik, hogy a fogkefével 
számban, habzó szájjal észreveszek valamit a 
tegnapból születetteken és egy-két gyors moz-
dulattal javítok azokon, hozzáteszek, vagy elma-
szatolok egy vagy több foltot a mesélni igyekvő, 
száradásra tegnapról a mára, a máról holnapra 
ítélt vásznakon.
Na ez jó ideig eltartana, s az idő fut közben, s 
persze itt van két kutyusom is, akik roppant mél-
tányosak önző gazdájukkal szemben, kiváltképp 
ha az festeni igyekszik, de a reggeli séta, a kedves 
játékok, no meg a finom reggeli és friss víz meg-
kapása nélkül kibírhatatlan vircsaftot rendeznek. 
Velük nincs késés, itt nincs olyan, hogy várj, majd 
egy kicsit később. Ami jár, az jár – szemükben, 
nyálat csorgató szájukból kihangoskodón – aztán 
tied a nap...
Túlérkezve magam mindezeken a kora reggeli 
rítusokon, ismét íróasztalomhoz ülök lakásom-
ban – ami egyben a műtermem is –, átfutom a 
levelezéseimet, a híreket, majd készítek még egy 
finom, forró kávét magamnak és...
...és nézek ki magamból, nézek magam körül szer-
teszét. Nézem a rendszertelenséget, a rendetlen-
séget, a csupa festékfoltokat, az itt és ott hagyott 
ecseteket, a kimosottakat és a nem kimosottakat, 
nézem és csodálom az elkezdett álmokat, zavar 
nélkül mosolygom meg a felborított rendet, rend-
szert, a ki nem ürített hamus tálakat, a mosdatlan 
edénykéket, szóval minden zavart keltően rend-
ben van – állapítom meg, és ekkor felpattanok 
ültemből...
Elindult a nap.

(...)
Lement.
Becsendezett a nap. A legszebb szemetesdombo-
kat hagyva maga mögött. Volt ebben a napban is 
megannyi szívdobbanás, megannyi vásznaknak 
való kaland. Voltak nagyívű gesztusok és elhara-
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pott tőmondatok. Érkezett vevő – gondolkodik... 
Kérdezte: – Mennyi? Mondtam: – Telhetetlen vagy, 
nem a szívemből kérsz egy darabot, hanem az egé-
szet akarod, azonnal. Aztán mondtam az árat.
– Vagyunk kapcsolatban és leszek veled a baráto-
mon keresztül kapcsolatban, ő rendezi...
Aztán volt kiállításról telefonbeszélgetés. Hang: 
49. emelet. Azrilei Kanyon Tel-Aviv. 2000 m2. Tér 
körben.
És volt ma az is, hogy a katt előtt megnézetem a 
neten is.
Az elképzelés a bizniszre, sorolja a Hang, fele/
fele..., a részletek..., ha érdekel, szólj vissza – küld-
jük. Telefonhang: katt.
A katonaságnak lesz nagy gyűjtés.
Volt meghökkenés is a mai napban: a fele-fele is, de 
aztán az is rendben volt. No meg a katonaságnak, 
szóval – Trumá. De ami a legbonyolultabb benne, 
az a katonaságnak... És maradtak bennem bőven 
kérdések is a mai napból. Vajon lesz-e megfelelő 
válasz bennem? Mert nagyon, nagyon fontos ne-
kem a helyes válasz belőlem – mindezekre.

Aztán voltak szívdobbanások, lányom keservei, sa-
vanyúságai és végtelen, de végtelen primitívsége.
S közben kezemben zajos még, még, még, nem 
elég, ide egy pillanat vörössel, oda egy csillámló 
aranyat lassan, amoda a neonsárgából egy lehe-
letnyit, ja és ... jól van, lányom, minden rendben 
lesz. És én tudom, soha nem lesz rendben. Így ez 
a hazugság is felkerült a képre egy sötétlila, ellen-
szenves gesztussal.
És ezen a szürke-színes bolond napon, ismét bol-
dog vagyok.
Testem fürösztése után a száradó habot kevés-
ke víz kimerítésével a vászonra locsoltam. Aztán 
még egyszer, mert nagyon tetszett az előbb, ahogy 
az véletlen ráfeccsent, majd már a megszáradt 
habalakzat, amit maga után hagyott. Így tettem 
mindaddig, meregetve fürösztött testem marad-
ványhavaival jócskán. Aztán ültem a kád szélén és 
bámultam ahogyan szárad. Születik a ma ajándé-
ka – gondoltam – boldogan.
Köszönettel és a hittel tovább vajúdva: jól van, lá-
nyom, minden rendben lesz.
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A Bosszuló Világ térképen felmutatható nyomai 
– piros csíkokkal meg kékkel meg rózsaszínekkel 
meg sárgákkal és zöldekkel, hegyeket és természe-
tet meghazudtolni képes barnákkal, s azok sokfajta 
árnyalataikkal – lassan merészkednek határokat 
elválasztó vonalakkal, a megtérés színe sincs sehol 
valóságaikhoz.
Lassú, méla nemtörődömséggel szemezgetem nap-
jaim korcsba fulladásainak lehetetlenségeit.
Minden pillanatommal a halálra készülök.
A világ megbotránkoztató jelenvalóságai könyörte-
len tempót diktálnak a már rég elveszetett jövőnek. 
Valami mérges semmittevés az, ami kihasználatlanul 
hagyja, üresen koptatja a fejfákra hasaló kézfejem 
simogatásait. Lélektelenek ezek a kézsimítások. Lé-
lektelenek, hittől mentesek és valóságaikat akként 
mérhetem, miként magam is mérőeszköze lettem 
a Földnek, a tavaknak, a napnak, a szélnek és az 
Istennek.
Vidám Elmúlások vesznek körül. Vidáman Elmúlt 
gyermekérzéseim, boldog vágyaim beszédei, ke-
serves akarataim hamvai. Ezek élnek és tartanak 
fent, égő lázadásaim nem feladva, nyomorékéletem 
elviselhetetlenségében is bő erővel.
Miként védi a csigát annak komfortot nélkülözni 
kényes háza, akként véd engem a múlttal való szem-
benézésem tudatossága, azok mindennapjaiban részt 
érző vállalása. Az őszinteség, a semmitérés érzésének 
túlsúlyos világa megbonthatatlan egyszerűségében 
a Nagy Káoszból kimenekített idézőjelekkel van tele.
Sót hányni nem tanult tenyerem.
Az elmúlás: izzadság gyűrte tenyér, szárazra kérgese-
det jobb lábsarok, kimozdíthatatlanságok horgonyai.
 
Lassan folyik egybe a Nappal a Tenger. Lassan érkezik 
az annyira várt Örökkévalóság. Valami kimondha-
tatlan szépség van mégis mindezek mögött. Valami 

földöntúli, amit azért mégiscsak kutathatok. Valami 
olyasmi, amibe ember, ha nem szerencsés, ha nem 
áldott, kezét sem meríthetné, de még gyolcsában 
sem foghatnánk rá, „de Ő legalább megpróbálta...”
Mert van az a valami az én véges éltemben, abban a 
sok végtelen ráolvasásban fejemre, miszerint mára 
már teljesen mindegy, hogy ellenem vagy értem 
olvasták e rám, mert az áldás mindben ott jelen lévő 
volt. Őrült világ, szemfényvesztő kudarcmutatványok. 
Elhagyott és kifosztott lelkek nagy visszhangjai: „ugye 
mi megmondtuk neked...?”
 
Gondolatban most ott állok emlékkövetek előtt. 
A fekete márványon megbotlik egy hajszálvékony 
napsugár. Kora hajnal van. Október végének narancs-
sárga és rozmaringkék illatai hasítanak arcon az 
emlékezés kegyetlen megélésében.
Mély barázdákat hagyott rám elmúlt korom bősé-
geiben utam meg nem találása. Sorsom feszítette 
vitorláimra sima vörösen izzik a ma felismerése. 
Ecsetjeimet sarokba hánytam, festményeim ugyan-
úgy várják sorsukat tehetetlen, mint személyem, 
és bár minőségében a Ti életetek teljesebb volt, el-
mondom nektek édes, drága szeretteim, tettekben 
az enyém lett bővebb. Úgyszintén az örömökben, 
mint a megbocsáthatatlanságokban. De Ti ezt is 
megmondhattátok.
Itt állok előttetek. Fejemről a haj régen megfeled-
kezett, ha szakállam nő, azok veres, fekete és fehér 
színekbe öltözöttek.
Édes, drága szeretteim: a színek összekötik még így 
is volt, van, mára már nem létező életeinket.
Ki gondolta volna harminc tavasszal ezelőtt, hogy 
életünk amennyire különböző volt, színei ennyire 
szétválaszthatatlanná válnak majd halálotok után.
Csendes, halott a táj. Benne álmaim alszanak, mindig 
közelebb és közelebb tudva magamat Hozzátok.

Halotti beszéd (Kaddis 1.) / 2013. május 31.
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Poros, kietlen sziklaodúkkal, üregekkel vésett tá-
jon haladtam. Üvegcserepek, eldobott konzervsörök 
üres kongása kísérte figyelmem, ahogyan rendetlen-
kedve, séta közben azokba belerugdostam kisgyer-
mekként. Járni alig tudón, akinek labdára nem telik, 
de akinek, ha lenne is, nincs apja-anyja-barátja, aki 
visszafocizza azt.
Nem bíztam a szélben. Iránytűm, navigációs esz-
közöm nem lévén, csak az ösztöneimre, a megér-
zéseimre hagyhattam lábam indulásának egymást 
követő mozgását.
Eltévedtem (?). A hold előtt vékonyka szivarfüst-
felhőcskék járták néma táncukat, nem hideg szél 
borzolta szemöldököm.
Egy szívet igyekeztem vinni magammal, hogy elér-
jek valahova. Számtalan ígéretben számtalan betű 
csapkodott arcomba.
– ...ha az enyém lesz, soha nem fogom megbánni... 
– zokogtam magam elé könnytelen sóhajtásokkal.
A táj aztán lassan változott körülöttem. Elveszett 
sok régi álmom, azok nélkül élek.
Nélküle mentem, s Ő nélkülem.
Apám, anyám fénytelen keze kísért e vad-szelíd tá-
jon át, kezükben rózsafüzért morzsolgatva. Nem a 
kezemet fogták, igékkel-okításokkal védték előre 
meglátott utamat. (Milyen boldog voltam akkor én).
 
Egy kisgyerek monoton sétája, iránytű és helyzetmeg-
határozó eszközök helyett rózsafüzérrel, és imákkal 
mögötte.
 
Valahogy kikecmeregtem az álomtáj labirintusai kö-
zül. Már felnőtt fiúként érkezett rám a hajnal. Gyor-
san szedtem lábaimat, inkább futottam, mint siet-
tem. Mögöttem a hold, előttem a nap – s mindkettőt 
egyszerre láthattam –, micsoda ajándék. Micsoda ég! 
Micsoda reményekkel teli, új nap.

Apró verseket, vékonyka két- vagy négysorosokat 
költöttem inkább szökdécseléshez hasonló járá-
somban. Aztán valami írószerféle akadt utamba... 
ez a még este begyújtott tábori tűzből vett megsze-
nesedett fadarab volt... „Nekem, a falnak elmondha-
tod” – rajzoltam egy darab, fekvő szikla karcolatlan 
felületére. A nap egyre hosszabb árnyékot rajzolt 
meggörnyedt alakom sziluettjeit vetítve a földre 
vázlatszerűen.
Ahogyan kiegyenesedtem, egy férfi markáns, erős 
járomcsontú, széles, magas homlokú arcképe 
reprodukálódott a tó sima vízfelszínén. Kezem-
ben még mindig az elszenesedett fadarab. Besé-
táltam az elsőbe a barlangszerű odúkból, amik a 
kövezetlen és járatlan tó menti ösvényeket díszí-
tették, és mint előember-kolóniák vadászat előtti 
törzsgyűléseinek szeánszaiban, belemerevedtem 
egy hisztéria megrajzolásába. Idejét sem tudom, 
mióta tartott e vadászatra készülő haditervek falra 
rajzolása, de már a legújabb kor embereként ér-
keztem ébren vissza e tó partjára. Csendességgel, 
megvigasztalódva.
Derekam e felfoghatatlan időmennyiség eltelte 
alatt hajlottabb lett, de nem kínoz fájdalommal. 
Gerincem nem hajlott hátammal a barlangban el-
töltött levegőtlen, idejét sem tudom mennyi, szűk 
meghajlásokban. Sima este érkezett.
Hirtelen felriadtam. Kezemmel megdörzsöltem 
szemem, aztán mint aki még vak az ébredés után, 
magam körül tapogattam, mint egy tavalyi avarból 
ébredő kis őzike, vagy ahogyan fogmosó eszközeit 
keresi egy felriasztott. De fogkefe helyett egy ró-
zsafüzér és egy okító, penészvirágos, pergamenre 
sárgult levél akadt kezembe. Apró, kerek, boldog-
sággombóc betűkkel ez volt ráírva:

„Csukott szemekkel fogsz, fiam, álmodni ébredőt.”
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Csukott szemekkel fogsz, fiam, álmodni ébredőt... / 2014. április 15.
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Ezt a levelet már soha nem küldhetem el nek-
tek, olyan bizalmas jellegű, hogy ilyet nem szokás 
„tábori postára” adni, majd magammal viszem, 
miután teljesítettem feladatomat és ismét veletek 
lehetek. (…)
Tudjátok-e, hogy milyen nap van ma, Anya, Apa? 
Tudom, hogy tudjátok. Ez az én születésnapom. 
Drága Anya, drága Apa, be kell azonban vallano-
tok, hogy a 60 éves férfi, aki vagyok, a ti szemetek-
ben és főként a szívetekben még mindig gyermek.
Nem azt kérem, hogy a 2018-ból vonjátok ki a 
régit, az 1958-at, amikor megszülettem, mert az 
még mindig nem jelezné, nem is nagyon érzékel-
né-érzékeltetné az idő múlását, azt, hogy a kisfi-
atok mától fogva 60 éves.
Drága Anya és Apa!
Képzeljétek inkább el azt, hogy itt ülök egy nagy 
tó partján, a végtelennek tűnő tó partjának kicsiny 

szigetén, és végéhez közeledek egy nagy csatának, 
amelyből néha én kerültem ki vesztesen, és emlé-
kezetemen végigfutva azok halottjainak száma, a 
veszteségem is jelentős.
A halott, szép gyermekkor emlékeit számolom, a 
halott emlékképekkel kell elszámolnom a szüle-
tésnapomon.
De tudjátok, valami, valaki mindig születik.
Érzem ezen a tájon is.
Érzem a tavaszt. Pedig minden csupa korom, 
hamu. Minden csupa föld, és földön hevernek 
emlékeim – csupa vér.
 
A csend lassan kiszökik összeszorított tenyeremből
És nincs miért utána szaladnom.
Visítson a kettészakadni készülő új élet
Új reménykedések örvényeiben.

Drága Anyukám, Apukám! / 2018. augusztus 7.

Mély tisztelet kegyeletes érzése is vezérelte aka-
ratom, hogy eme munkásságomat bemutató köny-
vem 60. születésnapomra megjelenhessék, tőlem, 
gyermeketektől.
Ezzel is ápolni akarom emlékeiteket és emléke-
zem jóságotokra fiatok iránt, kit annyira szeret-
tetek. Mindig lelki öröm útforrása voltatok szá-
momra, barátságos napsugár, melyből béke, áldás 
özönlött egész életemre.
Elhozni kívántam most a háládatosság adóját, a 
szeretetet és tiszteletet, melyet emlékképeteknek 
teszek le ily módon is.

Fogadjátok ígéretemet arra, hogy a jámborság és 
az erény ama példáját fogom követni, melyet tő-
letek kaptam.
 
Apámnak és Anyámnak, akiknek bennem sikerült 
megvalósítaniuk álmaikat.
Az ő szigoruk, igyekezetük és kitartásuk segítsé-
gével lettem az, aki vagyok.
Köszönet nekik, akik megtanítottak a legfonto-
sabb értékekre: a gondoskodásra, az önzetlenség-
re és arra, hogy akarjak és tudjak győzni.

Elmondtam utaimat és meghallgattál engem: Taníts meg törvényeidre!
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A boldogságért olykor keményen meg kell dol-
gozni. Olyan ez, mint az otthon rendben tartása 
– meg kell őrizni az értékeket, és a szemetet ki kell 
dobni. Az egyik ember a szép kilátást veszi észre, 
a másik a koszos ablakot. Te választod meg, hogy 
mit látsz, és mit gondolsz.

Kazandzákisz egyszer azt mondta: „Ecseted és 
festéked van. Beléphetsz a mennyországba, ha 
megfested.” (Andrew Matthews – Élj vidáman!)
Ezt olvasva kora reggel már nem akartam nekife-
szülni a folytatásnak.
Indulok inkább festeni.

Kora reggel / 2016. június 13.

„Tört fényű kagylókkal érkeztem a világra, babonás füvekkel, virágszirmok-
kal, ördögfintorral, gömbölyű boszorkánykavicsokkal. Felhők, napok, csillagok 
szikráinak barlanghomályos rajzát hurcoltam magammal, elkezdett kanyaros 

vonalakat, kis görcsös köröket, befejezetlen görbéket.”
(Latinovits Zoltán)

Felszabadító érzés most összehasonlítva, hogy 
voltak idők, mikor belső fájdalmat okozott, ha va-
lakit nem fogott meg szívbéli küldeményem. (...) 
Ha csalódtam, akkor elment a kedvem – tényleg 
félti egyik ember a másikat, ha őszinte véleményét 
szeretné tolmácsolni, sőt retteghet is: nehogy el-
némítsa a másikat. (...) 
Én pedig mára szabadnak érezhetem magam az 
elkedvetlenedéstől, s megtettem, amit kellett.
*
Az írás sokkal nagyobb körültekintést, sokkal 
több belső nyugalmat, kiegyensúlyozottságot, 
kitartást, műveltséget és aprólékosságot hordoz 
magában, követel meg, mint amilyenre én valóban 
alkatomnál fogva, személyiségemet ismerve vala-
ha is képes lennék. Mivel híján vagyok sok hasonló 
és rokon jó tulajdonságnak, mindazoknak, amiket 

fontosnak tarok az írás művészetére hivatkozha-
tóan, így hagyom is ezt az arra érdemesebbekre.
Ha nem tudok, ha nem vagyok képes megújulni 
írásaimban, ha nem vagyok képes összeszedetten, 
lényeget meghatározóan szépen, érdekfeszítően 
megírni valamit, akkor minden más csak gyenge 
utánzata lehet annak, amit elképzelek az írásról. 
(Persze azért vannak, és minden bizonnyal lesz-
nek is további kísérleteim is az írásra, de hogy 
fáklyavivő nem lesz azoktól belőlem, az is biztos. 
És ha nem tudok profivá válni benne, akkor meg 
minek, ha nem érzem magam jól benne, akkor 
meg pláne minek?)
Ez mind csak és csak is azért van így, mert lusta 
vagyok tanulni, lusta vagyok odafigyelni másra, 
mint arra, ami valóban érdekel.
Na de ez már egy másik időkapszula.

Mai magamról

Alázat és csend és önvizsgálat.
Tyúklépésekkel haladva csak, de egyenes irányzattal a cél felé. Csak.

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút II. rész – Saját korom golgotája – Időkapszulák V.
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A következő oldalon:
Szeretettel   •   With Love   •   Affectueusement

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút II. rész – Saját korom golgotája – Időkapszulák V.
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A legyek zümmögésének, hangjainak ecsetemre 
vitele, szárnycsapásaik sercegéseinek hangje-
gyekké változtatása egy nem fehér, hanem fekete 
alapú vászonra…
Bennem mégis olyan belső energiákat szabadít fel 
még csak a gondolata is, hogy ezt kell megfeste-
nem tudnom... Ha a feketére alapozott vásznat az 
első kitalált vonaltól megremegtetni leszek képes, 
és közvetíteni tudom az érzést, hogy az csak egy 
legyecske szárnyainak hangütemeire asszociál-
ható, akkor ott megtörtént a csoda.
Hogy ez csak egy törékeny légy szárnycsapása? 
Miért, az élet mi? És főleg annak, akinek karmes-
terpálcája egy vékonyka fadarab valami szőrme-
pamaccsal a végére erősítve, amivel a lehetetlent 
sikeredett megalkotnia?
Micsoda csoda, ha megadatik, és a hangjegyekből 
egy kép kerekedik ki, és ha a kép nem is „remek-
mű”, a címe minden bizonnyal elindítja majd az 
arra tévedő néző fantáziáját:
 
Alkotásban: Tavaszi szonáta / Változatok / Légy-
szárnyverte hangjegyekkel
 
Pár napja áll a festőállványomon egy feketére 
alapozott erősszövésű vásznam. Ismétlem azt is, 
mostanság kevesebbet festek... Inkább írok, és 
gondolataim gúzsba kötéseit csomagolgatom, hol 
ki, hol be... fáradt hangfoszlányokban.
Iszonytató és megrendítő az a fájdalom, amivel 
nem tudok elszámolni, megdöbbentő, hogy szin-
te lehetetlennek érzem azt, hogy fekete alapra 
kezdjek el dolgozni... Valami olyasmi új dolog ez, 

amihez nem fér írás, nem férnek gondolatok... Itt 
nem lehet manipulálni, a vászon vezeti a tekinte-
tedre ragasztott fekete színt...
Itt nem lehet aztán tényleg mellébeszélni... itt 
egy/a hangulat már adott... Hogyan változtatha-
tod meg a fekete hangulatod színessé, hogyan 
örökítheted meg benne az örök optimizmuso-
dat? Hogyan táncoltathatod az ecsetjeidet azon 
színek vegyületével, amik nem is színek, hanem 
csak maszatfoltokként lehetnek meghívva erre a 
halálszagú, haláltekintetű rémes feketeségre.
Aztán már tudom, hogy ez is kérdések olyan so-
rozatát indítja el – indította el bennem –, amiket 
meg kell tudnom válaszolni...
Több téma is van a fejemben... Több érzés is keve-
redik bennem, és idők teltével ma már azt érzem, 
hogy a vidámság, az öröm, a felszabadultság is 
mind ott van a sötétből kiindulva, mert ugye a vi-
lágosságba vezető kapu kulcsa is a sötétben van/
volt elrejtve.
Tehát azt akarom mondani: hogy mint kiindulási 
helyzet és nem mint fekete sík a történet kezdete...
Tehát mindenféle módozatában egy új kísérleti 
lehetőség, egy vállalható küzdés, egy szellemiség, 
egy olyasvalami, aminek nem lévén kiegészítője... 
majd meglátjuk mi sül ki belőle. Talán egy „tavaszi 
szonáta, gyenge légy-beköpte szárnycsapásokkal 
a kottafüzeten”

*
Beethovent kérte. Hangja eltűnt a szám mögött, 
de ott maradt valamiféle nyomás az autó apró 
légterében. Éreztem, hogy felszabadult, hogy meg 
kellett tennie ezt a kívánságot, mielőtt még el-

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút III. rész – Világtánc-virágtánc festő
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megy. Örök időkbe bomló kívánsága kelt életre – Ő 
megkönnyebbült s én elnehezedtem.
Belekaroltam egy ember élettörténetébe – né-
hány másodperc volt csupán.

*
Ízléstelen és tiszteletlen az élettől az is, hogy az 
ember kényszerül a csereberére – egy varázs-
latost valóságosra, ízléstelenre és tiszteletlenre 
cserélni.

*
Nekem az őrjítő, ha a rám kapott napjaimban 
nem találom meg az egyedit, az ismételhetetlen, 
az újat, a csodát, a felfedezést...
Ha mindig csak a kitaposott ösvényen kevergetem 
lépteimet, ha mindig a megszokottban járok, hol 
van a nagyszerű reménye annak, hogy elhalha-
tok este a fűvel és feltámadhatok a hajnalban a 
fákban?

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút 

Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière

Virágok fényben     
Flowers in light

Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok kékben, fehérben   •   Flowers in blue and white   •   Des fleurs en bleu, en blanc
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière



114

Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Múlik a vágy…   •   Desire passes away…  •   Le désir s’affaiblit…

A mai reggel sem különbözött a többitől
This morning was not different either

Ce matin n’était pas différent des autres



x
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Virágok fényben   •   Flowers in light   •   Fleurs à la lumière
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Fényvirágok   •   Lightflowers   •   Fleurs de lumière
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Virágok, csak…
Flowers, nothing else...

Fleurs, rien d’autre…



x
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Megvigasztalódás   •   Being consoled   •   Consolation

 III. rész – Világtánc-virágtánc festő
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 III. rész – Világtánc-virágtánc festő

Két piros ruhába öltözött alak, egy magasabb és 
egy alacsonyabb, a magasabb alak befont hajának 
végében nevezzük így: gyermeklányának szintén 
befont hajának összekapcsolása...

A képet a fekete lefelé hajló arcok, a vörös ruhá-
ba csomagolt gyermeklányanya és gyermeklánya 
kapcsolatának ijesztősége adja. Hangulata inkább 
szomorú, inkább érdekes, mintsem művészi.
 
A kép címe: A KAPCSOLAT(AVATAR)
 
A kép egy installáció. Kapcsolataimra mutat, em-
berekkel és a természettel..., valamint túl kíván 
lépni azokon. Egyszerű kapaszkodó a valóság: a 
mértaniság és az összetartozásról alkotott véle-
ményem...
(Igyekezetem a kisebb „figurát” – a gyermeklányt 
– mértani középbe helyezni el a leányanya és a 
vászon méreteit szigorúan figyelembe véve...)
 
Nem stilizáltan akartam kifejezni a kapcsolatok 
milyenségeit, belső és külső erőit, mindenféle-
képpen egyfajta fehér és fekete lyukat, tükörként 
használt vízióként éltem át a kép keletkezése foly-
tán.
Ismert, mennyire veszek el vagy mennyire nem 
veszek el kapcsolataimban... Mennyire fekete és 
mennyire fehér, vagy akár vörös lyukakat hagyok 
magam után kapcsolataim bevégeztekor...
Az összekapcsolódó, befont, becsavart hajfürt 
szinte elszakíthatatlan kötelet jelez: a nem felej-

tés, a meglévőség idegmunkálataiban.
Elmúlhat egy kapcsolat, de bennem nyomot hagy-
va kötelez és számon is kérhet akár...
A kapcsolatainkban... – és itt már a vászon alapo-
zására tett hangsúlyra figyelemmel: a fehérre erő-
sen erezett alapot vittem fel, mintegy fatörzsként 
éreztetve a természet mindenek fölöttiségét...
Erősen figyeltem a rajzolásnál a „hajcsavarás 
egyenességére”, mintegy feszítettségére kíván-
tam a hatást gyakoroltatni.
Összesen csupán annyi történt, hogy tudatosan 
három színben próbáltam az életet, a halált, és 
azok kapcsolatait összhangba hozni. Két esetlen, 
magatehetetlen – sorsukban is lefelé tekintő gyer-
meklányanya és gyermeklányának vonzatában.
S amiért nagyon szeretem ezt a kis esetlensé-
gemet, az, amiként megtaláltam-rátaláltam a 
magam számára a lehető legegyszerűbb tovább-
láttatásomra, miszerint nem veszek bele a kap-
csolatokba, hanem továbbélem azokat.
Ez nem látszik meg a mindennapok esőerdei-
ben... ott csak a víz csepeg folyamatosan le a fák 
és bozótok levelein, nos ezek a vízcseppek is ott 
vannak a vászon erezeteiben, a hangulataim for-
rásainál. És tudjuk: az esőerdőket sem fehér em-
berek lakják.
Mindent összevetve: kísérletezésnek szántam. 
Valami újnak, valami tudatos megformálásának 
az elveszthetőségről és annak határait feszeget-
ve. Majd – nem kis titokként – az erővel annak 
újra-feltalálására.

Alkotásban – Kapcsolat
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Tudom, érzem, és élem a nap minden pillanatá-
ban, a hajnal minden lágy harmatában, amit az 
olajfámon hagy a felkelő nap még csak derengő 
fénye, tudom, és érzem, ahogyan halnak el egymás 
után napjaim, és lábnyomaimat csak az esti szellő 
őrzi. Hogy olyan utat járok be, olyan érzésekkel 
teli előgyűjtés van bennem az újbóli megszólalás-
ra, hogy attól még én is megremegek.
Olyan erők kívánnak bennem fel-feltülekedni, 
amiktől megrengenek idegszálaim és nem hagy-
nak elesni.
Olyan vad és mohó képek villannak be előttem 
nap mint nap, amiknek ha csak kis részét sikerül 
is megalkotnom, akkor azt hiszem, minden hang-
nál hangosabban fog szólni művészetem.
De ehhez, hogy mindezek az érzések gyökeret 
eresztve kivirágozzanak, hogy kaszaboló kar-igá-
saim újult erővel szánthassanak a vásznon, hogy 
új barázdákba új színeket ültethessek, el kell 
tudnom fordulni végleg az emberi önkénytől, az 
anyagi kiváltságosoktól, mindentől, amit ma már 
megvetek, és amit nem szívelhetek.
Olyan fényre találtam, ami akkor is világít ben-
nem és körülöttem, amikor mindent sivárnak és 
kopottasnak tudok. Olyan rezdüléseket éltem meg 
utolsó hónapjaimba, amikhez foghatót soha éle-
temben nem életem még meg korábban.
Félelem és csüggedtség volt a társam az elmúlt 
időkben. Félem és aggódás a holnapjaimban, az 
elértet megtartani akarásaimban.
Csüggedtség, mert nem bírtam egy helyben ülni.
Nem ismertem, nem voltam képes felismerni a 
várakozásban is rejlő és elrejtett csodákat.
Ma sem ismerem még igazán azok titkait, de itt 
kopog valami a tüdőmben, itt matat valami az 
agyamban, valami kis hangyácska, és kicsiny lá-

bacskáival masszírozza izgatóan az agyamat.
Készülődők valamire, ami már biztosan megvan, 
bennem van, csak meg kell tudnom valósítani.
És akkor nem összehasonlításként – összehason-
lítani eszem ágában sincs –, de azt hiszem, ha lét-
rehozom elképzeléseimet, megnyugszom...
Az első lépések.
A fenti tényeket levelezéseink már rögzítették. Az 
állomásokon gondolataim vibrálásainak – vagy 
csak gyenge dobszólamainak – hangulatfoszlá-
nyaiból bőven termett.
Nézzük a már kreatív tényeket.
 
15 db 160 x 160 cm, durvaszövésű vászon, szépen 
csatarendben felállítva az otthonomban létező 
összes helyen, ahogy csak elhelyezni voltam képes 
azokat.
Ez azért nagyon fontos, hogy ha bármerre is ha-
ladok a lakásomban, mindig belebotoljak – tuda-
tosan vállalt kényelmetlenségem ez! –, és mindig 
edzésben tartsa az agyam a megválaszolandó 
feladatra...
A vásznakat még nem alapoztam le, ez is másként 
fog most történni.
Mindegyik vászon más és más színű alapot fog 
kapni. Ezt az alapozó masszába kevert színpig-
mentekkel fogom elérni.
A színekre már sokfajta utalást tettem jegyzete-
imben, s minden festményre külön kis borítékot 
címeztem, tartalmaiból idővel ollózók is, de még 
üresek...
Illetve egyikre már ráírtam:
„Békülékenységeim...”
 
Hát eddig a valóságom, eddig a történtjeim.
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Ahogy elégnek a fények… („Csak azért is” sorozat)  •   As the lights cease…   •   Les lumières sont en train de brûler…
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150x100 cm olaj, vászonra, lakkozva

„Nekem az otthon nem falakat jelent, hanem va-
lami kapcsolatot. Kapcsolatot két ember között, 
amely meghittebb, igazibb, mint az összkomfort.”

A legtöbb fa és más növény földi ágán élet van. 
Ez az élet segít nekik kommunikálni a körülöttük 

lévő fákkal és más növényekkel, sőt ezek segítsé-
gével meg is tudják osztani a táplálékot, és meg 
is támadhatják egymást. Ha valami megpróbálja 
megenni a fát, az a földi élet segítségével átadhat-
ja erről az információt a többi fának, hogy azok 
elkezdhessenek rossz vizet vagy más anyagot 
csinálni, és nehezebb legyen megenni őket.

Otthon

150x100 cm olaj, vászonra, lakkozva

Az emberi költészet eltörpül a természet köl-
tészete mellett. Minden, ami emberi képzelet, 
jelentéktelen a természet valóságaihoz képest. 

Nincs szín, nincs határtalanság sem nagyban, sem 
kicsinyben, amit a természet magába nem foglal. 
Az emberi képzelet holtra fáradtan merül ki a ter-
mészet igazságai felé siettében.

„A természethez” – festményköltemény
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A következő oldalon:
Nagyvárosi látkép   •   City view   •   Vue urbaine
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„… vér cseppen a tavasz szoknyája alól.”
“…blood drop is falling from under the spring’s skirt.”

„…Du sang dégoutte sous la jupe du printemps.”
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Várakozás   •    Waiting   •   Attente
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Várakozás   •    Waiting   •   Attente
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fekete-fehér
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Visszaérkezés   •   The return   •   Le retour
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Másként, mint eddig…   •   In a different way…   •   D’autre manière que jusqu’ici…
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Fekete vagy fehér, igen vagy nem   •   Black or white, yes or no   •   Noir ou blanc, oui ou non
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Álom   •   Dream   •   Rêve
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Széttört emlékkép, a tegnappal teli
Broken visions of yesterday

Une image brisée, pleine du souvenir d’hier
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Nagyváros délben   •   City at noon   •   Grande ville à midi
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Ecsetre vérezve   •   Blood on the brush   •   Sanglant á pinceau
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Amikor az ecsetem dolgozik   •   When my brush is rushing   •   Quand mon pinceau travaille
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A jégvirágos ablakon túl már a tavasz illatai csiklandoznak.
Beyond the frosty window flowers, the smells of spring are tickling my nose.

Au de-là de la fenètre au fleurs de givre déjà les odeurs du printemps chatouillent le nez.
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A jégvirágos ablakon túl már a nyár szivárványai játszanak.
Beyond the frosty window flowers, the rainbows of summer are glittering.
Au de-là de la fenètre au fleurs de givre déjà les arcs-en ciel de l’été jouent.
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Tűz és víz   •   Fire and water   •   Feu et eau
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Napalkonyat   •   Dusk   •   Crépuscule de jour
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Megérkezés I.   •   Arrival I.   •   Arrivée I.
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A Nap társaságában   •   Accompanied by the sun   •   En compagnie du Soleil
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Békesség   •   Peace   •    Paix
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Emlékezet nélküli gondolatok. („Csak azért is” sorozat) 
Ideas without memory. (“Just the same” Series)

Pensées sans mémoire. (série „Malgré tout”)
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Vissza a múlthoz  („Csak azért is” sorozat) 
Back to the past (“Just the same” Series)

Retour dans le passé (série „Malgré tout”)
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Örökre. („Csak azért is” sorozat)   •   Forever. („Just the same” Series)   •   Éternellement. (série „Malgré tout”)
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Tengernyi kékség  (2)   •   Endless blueness (2)   •   Mer de bleu  (2)
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Tengernyi kékség  (1)   •   Endless blueness (1)   •   Mer de bleu  (1)
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- Nézz ki az ablakon, csak az az enyém, ami körbe ér… (1)
- Look out the window! Only what you can see around here, belongs to me… (1)

- Regarde par la fenêtre, ce n’est le mien que ce qui fait cercle autour de moi. (1)
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- Nézz ki az ablakon, csak az az enyém, ami körbe ér… (2)
- Look out the window! Only what you can see around here, belongs to me… (2)

- Regarde par la fenêtre, ce n’est le mien que ce qui fait cercle autour de moi. (2)
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Emlék/más  („Csak azért is” sorozat)
Alter ego of memory.  (“Just the same” Series)

Portrait de souvenir. (série „Malgré tout”)

A következő oldalon:
Eszmélésünk ideje I.

The era of our self-realization I.
Notre âge de l’éveil de conscience I.



x
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A nap ma sem ragyog másként, mint azon a fe-
lejthetetlen napon, mikor rohantam a kórházba 
Édesanyádhoz – vittem neki a friss, forró hús-
levest, a nokedlit-pörköltet és a sült csirkét a 
piros lábosban, kékfestett kockás abroszba cso-
magoltan. S jaj, de égette is a kezem, míg hozzád 
várakoztam a Teleki tér sarkán lévő 28-as villa-
mos megállójában. Drága Mamád készítette el, 
és emlékszem, hogy zsörtölődött, amiért késve 
érkeztem haza hajnalban, mert ünnepeltem, hogy 
Te megérkeztél.
A Papa – szájában az elhagyhatatlan szipkával 
– fehér selyemdamaszt pizsamában állt az ajtó-
ban és köszöntött: „Na jó reggelt, fiatalember, hát 
hazatalált végre?” Mosolygós, boldog szigorúság 
ragyogott a mindig szelíd csodaarcán, picinyke, 
de mindig gondosan meghúzott, huncutka baju-
sza alatt. Bangó papa, Te csodapapa!
Piros kis lábasban a friss leves, s zsörtölődő asz-
szonyhangok kísértek a konyhából a lépcsőház 
árnyába, indulva Hozzád, Hozzátok.
Emlékszem, a nap ma sem ragyog másként, mint 
azon a felejthetetlen napon, mikor nagyon féltem 
meglátni téged, meglátni azt az akaratot, ami be-
lőlem is született.
Aztán emlékszem arra is, milyen sokat kellett 
várnom a 28-as vagy 37-es villamosra, hogy két 
megálló után a Blaháról már szaladva tehessem 
meg az utat a kórházig, ahol kicsiny lelked már 
az életre megérkezett.
Emlékszem, Édesanyád már a folyóson várt, lát-
hatóan már tudta, hogy az éjszakát átmulattam, 
láthatta arcomon a kialvatlanságot, de nem szólt 
semmit.

Megérkezésemet követően pár perc múlva egy 
nővérke már mutatott Téged.
– Te jó Isten! – csodálkoztam fel.
De csúnya, ez nem az én gyerekem. Jé, milyen vö-
rös, mennyire hámlik a bőre, és hogy visít. És a 
hajacskája! Jé, mennyi haja van! Még a szemecskéit 
sem nyitotta ki... kislány. Hm. Emlékszem, kicsit 
csalódott voltam. Majd sokkos állapotba kerültem.
19 éves vagyok és van egy lányom. Van egy fele-
ségem. Családom van.
Emlékszem, gyalog mentem haza a Népszínház 
utcába. Nagyon forró nap volt. Az aszfaltot meg-
olvasztotta a nap, felhő sem rezzent az égen, s 
valahogy a Rókus kápolna feszülete is furcsán 
fénylett a kora délutáni poros Rákóczi úti fény-
ben, s én csak gondolataimba mélyedve baktat-
tam hazafelé. Összevissza kavarogtak bennem a 
gondolatok, a „hogyan most tovább?”-okról, arról 
„mit csinálok most majd?” és „hogyan teszek ele-
get annak a kihívásnak, hogy apa lettem?”. Mert 
azt már akkor is pontosan tudtam, hogy ez egy 
hatalmas felelősség. S én nem vagyok még arra 
készen. Aztán valahogy, mint mindig minden, a 
helyére került.
Az élet démonai szertedarabolták nagyreményű 
életterveimet. Édesanyádtól elváltam, téged meg 
valahogy másképp szerettelek, mint ahogyan Apa 
a gyermekét szereti. (Vagy inkább másként, mint 
ahogy elvárják a „többek”, hogy hogyan szeressük 
gyermekünket.)
Szépen cseperedtél. Erős, csodaszép kislány let-
tél, mindannyiunk boldog örömére, bár korán 
megmutattatva magadból, hogy neked sem lesz 
egyszerű az életed...

Egy soha el nem küldött 
„Boldog születésnapot drága kislányomnak!” levél

Szeretett kislányom, drága Zsanettem!
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A belőlem akkor hiányzó felelősséget drága szü-
leim próbálták Neked és Édesanyádnak enyhí-
teni. Engem közben elvitt a „nagyok” világa s a 
„vagyok” világa. Szomorú idők jártak akkortájt 
felettem.
Dolgozni nem akartam, vagy nem volt mit, vagy 
amit szerettem volna. Továbbtanulni már nem 
akartam, s inkább víg cimborák közt könnyű 
kapcsolatok, álszeretetek rabjává váltam. S csak 
a pénz érdekelt, az érte megkapható igényesség e 
drága világban. Ez érdekelt csak. Még keresgélni 
sem voltam képes önmagam, nemhogy megvaló-
sítani, hisz amit nem tudok, hogy mi, azt hogyan 
valósíthatnám meg?
S így nem vettem észre, hogy lazul kezemben a Te 
soha nem eleget fogott kezecskéd. Lassan, lassan 
békülékenyebb kezdtem lenni a világgal, miköz-
ben eltemettük már közösen mindkét Nagyapádat 
és Nagyanyádat. (Emlékük örökre legyen áldott!) 
Az egyre gyengébb kötelék úgy látszott, engedni 
lesz képes a halmazszakításnak, hisz én hol a világ 
különböző tájairól, hol a börtön hideg magányá-
ból szőttem hozzád gondolatszeretet-fonalaim, 
de azok az el nem követett érintéseket, öleléseket 
pótolni nem tudták, így csak szavak maradtak a 
szélben.
Ekkortájt még be nem teljesített ígéretszavak.
Sok megszáradt gondolattintafolt mesél majd 
egyszer neked azokról az évekről. Aztán a vár-
va várt újbóli viszontlátásokban való reményeid, 
majd az ígérgetéseim, hogy holnap jövök, s aztán 
a sok-sok, megszámlálhatatlan, hiába várt holnap 
ígéretei – s Te megint hiába vártál.
Mikor évekkel később újra találkoztunk, Te már 
túljutottál gyermekkorodon, s igaz, még gyermek-
fejjel, de már volt udvarlód, s ha nem is tudato-
san, de már egy új szerep lehetősége nyílt meg 
lelkedben.
Aztán végleg elengedtük egymás kezét, Te más 
utakra léptél, s én hagytam, s csak jót kívántam 

hozzád, hogy menj, s tedd, mit kedved tart jónak, 
s amiben úgy érzed, boldogságodra rálelsz.
Majd tovább jöttek a kíméletlen, éhes évek, s ma-
guk alá gyűrtek mindannyiunkat.
Gyermekeket hoztál a világra, s berendezted a 
magad s családod életét. Lassan ment, nagyon 
döcögve és nagyon nehezen. Amikor tudtam és 
csak tehettem, próbáltalak segíteni, próbáltam 
visszaszerezni az oly korán elengedett kezecs-
kéidet, de csak suta kisbérleteknek bizonyultak 
– mígnem pár éve nagyot változott a világ. S benne 
nagyot változtam én is és te is.
De még előtte – mint Apollinaire nyughatatlan, 
Bolygó Zsidója – tudtam, megint hosszú útra kell 
indulnom.
Emlékszem, mennyire nehezen birkóztam le köny-
nyeimet, mert pont egy olyan időszak volt, amikor 
ismét „nem beszéltünk egymással”.
Így szótlanul és nagyon fájó szívvel indultam kike-
rülhetetlen utamra, de most a különbséget való-
ban tapintani lehetett az előbbiekhez képest, hisz 
most pontosan tudtam: ez egy mindennél hosz-
szabb távollét lesz, egy olyan hosszúságú menet, 
amit már nem biztos, hogy ki fogok tudni bírni.
S még elmondani sem tudtam ezt Neked.
Nagyon nehéz lélekkel indultam mégis el!
De ahogy a Bangó mama mondta nekem egyszer: 
„Fiam, menj nyugodtan, mert minden új küszöb 
egy új lehetőség!” Hát íme, így lett, ahogyan Ő 
mondta, hisz keserves, búcsú nélküli távozásom 
után nem sokkal telefonálhattam, és nevetve 
mondtam: „Veszek nektek egy kocsit, és tudok 
nektek venni egy kis lakást. És különben is, lá-
nyom, ettél ma már?”
S nevettél, nem hittél a fülednek, s én újra érez-
hettem, hogy megfoghattam a kezed.
Az Isten még erősebben ölelt át, mint ahogy addig 
tette, és olyan áldást adott kezemre, mellyel re-
méltem, megszépíteni tudom egy kicsit nehezen 
indult életed.
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Azóta megint hosszú napok, hónapok teltek el. 
Ismét magadnál eggyel több lettél, s több lettél 
szerintem már eggyel velem is, hogy hasznos is 
tudtam lenni életedben.
És itt tartunk most.
Én tegnap ünnepeltem születésnapomat, Te egy 
pár nap múlva fogod.

Így most engedd meg nekem, hogy a magam kerek 
évfordulójával (50.) kívánhassak neked nagyon 
boldog születésnapot!
Isten ezerszer áldjon meg születésnapodon, drága 
gyermekem!
 

Apud
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Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a 
csillagok között.
Miért csillag a barát?
És miért barát a csillag?
Mert olyan távol van és mégis bennem él?
Mert az enyém és mégis elérhetetlen?
Mert az a tér, ahol találkoztuk nem emberi, hanem 
kozmikus?
Mert nem kíván tőlem, és én sem kívánok tőle 
semmit?
Csak azt, hogy legyen, és így ahogy van: és Ő van, 
és én vagyok, ez kettőnknek tökéletesen elég?
Nem, nem lehet rá válaszolni.
Nem is kell.
De ha nem is lehet, barátom iránt mindig azt fo-
gom érezni, hogy csillag a világegyetemnek rá 
ragyogása.
 
A szeretetről és az alázatosságról én ekképp gon-
dolkodom. 
Ez nem baj.
De vajon miért érzem néha úgy, miként ahogy 
iszom mások szavait, hogy az kissé kioktató, kö-
vetelődző, vagy „mit tudom én is, milyen”?
Tudod azt, tudjátok azt, hogy nem dobálóztam 

soha a „szeretlek” szent érzés szavával.
Tudod azt, tudjátok azt, hogy azon kívül, hogy 
már nem írom le, mindenkinél jobban szertelek 
és szerettelek téged, benneteket.
Tudod azt is, tudjátok azt is, hogy ez soha sem 
volt másként. 
Tudod azt is, tudjátok azt is, hogy véleményeink, 
gondolatink –  ha nem is ismered be magadnak, 
nem ismeritek be magatoknak – közös gyökér-
tövekről fakadnak. Az én szeretetérzeteimből is. 
Miért van az, hogy ahogy szürcsölöm, szitázom 
gondolataidat, gondolataitokat, ott van bennem 
egy idegesítő gondolat, mintha „te, ti jobban tud-
nád, tudnátok, mint én” és rám erőltetni szeret-
néd, szeretnétek azt, ami én soha nem lehetek?
Miért van az, hogy olyannyira kötelezőnek érzem 
azt, hogy alázatosságban, sőt a még nagyobb alá-
zatosságba hajtsam fejem, mint amennyi nekem 
elegendő?
Mi ez, ha nem önzőség? 
Mi az, ami miatt kinyilvánítod, kinyilvánítjátok 
szinte ellentmondást nem tűrően, hogy „légy 
alázatosabb, mert amíg az nem vagy...” s persze 
sarkítottam most (is).
Miért? 

Egy soha el nem küldött „Szeretteimnek” levél

Szeretteim!
(egy soha meg nem értett levél – Néma párbeszéd)
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Úgy érzem sokadszorra már, hogy valami rejtel-
mesen többet vársz el – vártok el – a szeretettől, 
mint amire én képes vagyok.
Úgy érzem, mindig a múlton töprengsz, és sér-
tődöttséged vagy a megbántottságod – ha nem 
is tudatosan, de – a szavak, a sorok mélyén ott 
áll nekifeszülve az előretörése.
Pedig kristálytisztábban nem lehet még meg nem 
történt vélt sérelmekért sem jobban bocsánatot 
kérni – különösen már az ötvenedik felett – mint 
ahogyan azt én teszem hozzád, hozzátok és tet-
tem mindenkor.

Az, ahogyan én szeretlek (benneteket), az több 
mint egy érzés: az döntés, ítélet és ígéret. Meg-
tartottam a döntésemet, meghoztam az ítélete-
met, és betartottam az ígéretemet. Ezek még ha 
sokszor fölöslegesnek hitten okoztak „fájdalom-
pontokat” is benned, bennetek, így kellett lennie 
és jó, hogy így történhettek.

Ha bocsánatot kellene kérnem is valamiért, va-
lamikért, kérlek, ne tévesszétek szem elől. Az 
igazi megbocsátás arról szól, ha az illetőt, aki 
vétett ellenünk, ugyanoda, pontosan ugyanabba 
a státuszba fogadjuk vissza, ahonnan vétke miatt 
kiesett. 
És mi ez, ha nem alázatosság?
És miért van az is, ha azt érzem, nagyon magá-
nyos vagy, nagyon magányosak vagytok. Ezt ak-
ként próbálod titkolni, próbáljátok titkolni, hogy 
nekem szegezed, nekem szegezitek az „Uram, 
add, hogy ne így legyen”-t.

Félelmetes állapot a magány. Jézus legelkesere-
dettebb szavait is ez váltja ki, az elhagyatottság.
„Uram, Uram, miért hagytál el engem?” – ezzel a 
kiáltással élte át talán a legmélyebben az emberi 
természet fájdalmát és veszélyeit. Nem ismerte 
ugyan az unalom, a szomorúság élő sivatagait, 

de átélte a magány legriasztóbb fájdalmát, s ő, 
aki minden szenvedést magára vett, ezt az egyet 
elviselhetetlennek találta.  
 
S valóban: a valódi magányban senki nem ma-
rad meg tartósan büntetlenül és bűntelenül. 
Különös, hogy a krízis és a megoldás legtöbb-
ször mennyire egybeesik, milyen szoros, drámai 
kapcsolatot tart egymással. A kór és a gyógyítás 
szavai szinte azonosak. 
 
Magányosak lettünk, mert nem tudunk magá-
nyosak, lenni. Mit jelent ez? Jelenti azt, hogy az 
ember, ki a külsőségeket, a kinti ingereket haj-
szolta, eltompult, s elvesztette belső fogékonysá-
gát, hallását a csendre, képességét az elmélyülés-
re. Elfelejtett befelé fordulni. S ezzel egyidejűleg 
vesztette el másik képességét is, nyitottságát a 
világ, a többi ember felé.
 
Szerettem! Szeretteim!
 
Az élet és a szeretet csupán egyetlen időt ismer: 
a jelent.
Az egyetlen érzékelhető idő a pillanat, amelyben 
élünk, amikor szeretünk. Amikor együtt tudunk 
élni jó és rossz tulajdonságainkkal, akkor élünk 
együtt saját életünkkel.
Mindenkinek van egy árnyék énje. Hatalmamban 
áll a választás fény és árnyék között. 
Az árnyék nem azért lakozik benned vagy ben-
nem, hogy elsötétítse a fényességet, hanem hogy 
felhívja figyelmünket tökéletlenségeinkre. 
Az erénynek csak egy fajtája van – az erény: a 
gonoszságnak ellenben számtalan. 
Szeretnünk kell mások tévedéseit, hiszen a saját 
tévedéseinkbe egyenesen szerelmesek vagyunk. 
Senki sem tökéletes, tudd, tudjátok ezt magatok-
ról is. Ha saját vétkeidet csupán apró botlásnak 
tartod, fogadd megértéssel az én (mások) hibáit.
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Aztán az is átfutott lelkemen, hogy milyen so-
kan vannak, akik elintézetlen benső viszonya-
ikat kívül akarják rendezni. Lehet, hogy abban 
a tévedésben vannak, hogy a másokhoz való jó-
ság pótolhatja az önmagukhoz való jóságot? Sok 
örömtelen lélek gondolja azt, hogy a szeretet 
csupán az emberekhez fűződő kapcsolatait jelen-
ti, ezért önmagához nem jó. Önmagát lebecsüli, 
ostorozza, örökösen bűntudatos, s csak a túllihe-
gett külső pótcselekvések néhány pillanatában 
éli meg, hogy ő nem is rossz ember.
A másikkal „jót tenni” csak akkor lehet, ha észre 
sem vesszük. A valódi „jótett” nem is lehet más, 
mint hogy a másik embert önmagához vissza-
vezetjük: saját erejére, sorsmegoldó hatalmára 

ráébresztjük – végső soron, hogy megtanítjuk 
önmagát szeretni. 

S mi ez, ha nem az alázatnak is egyik formája?

Tehát kérlek, ne bánts, ne bántsatok engem, és 
ne kételkedjetek az alázatosságomban, ami más 
lehet, de nem más, mint ami bennetek is megvan. 
 
„Kívánok neked az ablakban fényeket, 
a fényhez szép csendeket,
a csendhez tiszta vágyakat, 
s a vágyhoz mindig társakat.”
Őszintébb barátsággal, szeretettel és alázat-
tal már nem is tehetném ezt.
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Én gondolok Rád! („Csak azért is” sorozat)
I think of You! (“Just the same” Series)   •   Je pense à toi! (série „Malgré tout”)
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Mozgáskultúra 6.   •   Movement culture 6.   •   Culture physique 6.
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Mozgáskultúra 4.   •   Movement culture 4.   •   Culture physique 4.
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Mozgáskultúra 1.   •   Movement culture 1.   •   Culture physique 1.
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Mozgáskultúra 5.   •   Movement culture 5.   •   Culture physique 5.



189

Mozgáskultúra 2.   •   Movement culture 2.   •   Culture physique 2.
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Zsoltika és én

„Minden gyermek művész. A gond csak az, hogyan 
maradjon művész felnőtt korában is.”

 (Picasso)

Igen, és most itt vannak az unokám (10) festményei is e kötetben.

A lelkedben nyiss egy ablakot 1.   •   Open your soul 1.   •   Ouvre une fenêtre dans ton âme 1.
100x90 cm. olaj, vászon, lakkozva. (magántulajdon)
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Ő nekem a szeretet kimondhatósága, egy csodálatos gyermek kezdődő életének néma hanglelke, mit 
vásznakra már megfestett, olajjal és akrillal, lakkozva és felcímkézve, hogy mindig emlékeztessen, Ő 
a legfontosabb!
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A lelkedben nyiss egy ablakot 3.   •   Open your soul 3.   •   Ouvre une fenêtre dans ton âme 3.
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A lelkedben nyiss egy ablakot 4.   •   Open your soul 4.   •   Ouvre une fenêtre dans ton âme 4.
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Drága Kisunokám, Zsoltika!
Nagy hittel, szilárdsággal és hatékonysággal akarj majd cselekedni, fiam! De legfőképp nagy szeretettel 
és örömmel, mert e nélkül a munkád csak rabszolgamunka lesz, amiben egy kemény urat szolgálsz!
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A lelkedben nyiss egy ablakot 5.   •   Open your soul 5.   •   Ouvre une fenêtre dans ton âme 5.
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A modern szellem produktuma. Itt nem a „testek” léteznek, mint  a késő reneszánsz festményekben; 
nem a testek, hanem azok viszonyai és mérhetőségük a lényeges információ; a köztük levő tér (háttér) 
egyenrangú velük; a formák nem formák, hanem a testek.  (A szeretet ajándéka)
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Javítsd fiam a mindiget, örökére!
Drága Kisunokám, Zsoltika!
Nagy hittel, szilárdsággal és hatékonysággal akarj majd cselekedni, fiam! De legfőképp nagy szeretettel 
és örömmel, mert e nélkül a munkád csak rabszolgamunka lesz, amiben egy kemény urat szolgálsz!

Papád
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„Tudod, mi olyan szép itt?

Nézd: ahogyan sétálunk, a homokban hagyjuk a 
cipőnk nyomát, itt maradnak, szépen kirajzolódnak. 
De holnap, amikor felkelsz és végignézel ezen a hosz-
szú parton, semmit sem látsz, sehol egyetlen nyom, 
jel. Éjjel a tenger elmossa. A tenger mindent elrejt. 
Mintha soha senki nem járt volna itt. Mintha mi sem 

léteztünk volna. Ha van hely a világon, ahol arra 
gondolhatsz, milyen semmi vagy, hát ez itt olyan. 
Már nem föld és még nem tenger. Nem ál-élet, de 
nem is valódi. Idő. Múló idő. És kész.”

(Alessandro Baricco)

„Mindig csak a mulandóság üres tarlóit nézegetjük 
- és nem vesszük észre azokat a tele csűröket, ame-
lyekbe életünk termését elraktároztuk - a megtett 
cselekedeteket, a megalkotott műveket, a megélt 
szerelmeket és a bátran, méltósággal kiállt szen-

vedéseket. Ez adja meg egy ember értékét, a jelen 
minden hasznosságán túli értékét: ez az érték a 
múltból vezethető le, ezért eltörölhetetlen.

(Viktor Emil Frankl)

Üres tarlók, tele csűrök

Én erre gondoltam ma kora reggel, ahogy erre a festményemre újra rácsodálkoztam.



209

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút III. rész – Világtánc-virágtánc festő

Egy elképzelt múzeumi séta, Szentendre.
Az idegenvezetőm az Úr.
Én turista vagyok.
 
Mindennap imádkozom. Na, jó, nem mindennap, 
és nem minden reggel. Néhol fáradt vagyok estére, 
annyira, hogy csak aludni. Reggel meg többször 
vagyok lusta még arra az egymásba fonódó uj-
jelhelyezésekre is, amik azt jelzik, hozzá/hozzád 
szólok, Uram! De ha imádkozom, csak köszönet 
van már bennem. Nincsenek kéréseim, nincsenek 
számonkéréseim, csupán sok csodáimnak meg-
köszöntése.
 
Emlékszem, mennyiszer mondtam: „fázom Uram”. 
S ha mára a fázásom el is múlt, jégvirágot rajzoló 
hidege lelkem homlokfalán ott ragyog cizellált 
finomságú rajzolatával. A fázás emléke, kínja 
örökre intő példa: soha többet! De nem bánok 
semmit sem!
 
Nem a múltról akar szólni, szívem vezette kezem 
a billentyűkön. A jelenről szeretnének imádkozni, 
szólni Hozzád, Magosabb Hatalom, hogy tudd: én 
is tudom, változni nem fogok. De minden igyeke-
zetemmel azon leszek, hogy mértéktartó és békés 
tudjak maradni.
 
Mindent megkaptam mára Tőled, amit ember csak 
kérhet, remélhet: egészséget, családot, hivatá-
somban való további életet, biztonságot szívem 
mozdítja kezeimből. Kaptam kellő értelmet a fel-
ismerésekre és azokban a változni akarásokban, 
amiket akkoron tehetetlen düh, nyomor, szeretet-
lenség tett tébollyá bennem. De akkor sem volt 
semmi hiábavaló. Nem volt az, nem lett az.

A minap Dezsőke azt mondta: már tényleg megér-
demled. Nem mondta, hogy mit, nem magyarázott 
semmit, csak úgy elsóhajtotta. Ahogyan elsóhajt-
juk az életet. De fuvallata ott marad.
 
Persze nem változom, Uram! A türelmetlenségem, 
az igényességem, korlátok közé szorításának még 
csak lehetőségét is elutasítva járom tovább s álta-
lad kijelölt utamat. Csak Te tudod, hová, meddig 
viszel. Ez nem is érdekel. Te tudod. De a félelmeim, 
a szorongásim velem jönnek. És az is, meddig me-
hetek el? Meddig engedsz el? Mennyit vállalhatok, 
mennyit bírhatok?
 
Tudod, vannak bennem kérdések, és ezeket a kér-
déseket mára már nem hajtja becsvágy, kivagyiság, 
elveszett illúziók. Nem hajtja őket semmi, csak az 
„amennyit érdemlek”. Nem vagyok kíváncsi ter-
mészet. Már nem, hiszen minden pillanatomban 
érzem jelenvalóságod, és adsz nekem kellő böl-
csességet az utolsó pillanatra, mikor szakítanék 
mindent szét. Ezzel nincs semmi gondom. Azzal 
inkább, hogy megéri-e majd a jövő a mostani tü-
relmetlenségem, nem csak egy újabb próbatétel-e 
a kapzsiságomra, a kivagyiságomra, arra, hogy 
csak ember vagyok? Arra, hogy én én vagyok. 
Bőrömből kibújni nem tudón és nem is akarón.
 
Mennyi az alázat és mennyi a kivagyiság? Hol 
van az elég, de hol is volt a kezdet? A kezdetet 
már megélten tudom, 1993, Izrael, Tel-Aviv. Re-
hov-Gordon 17. Rubint Galéria.
 
A jövő egy csodaszép, elképzelt múzeumi séta 
majd, a Szentendrei Időtlen Ember Múzeumában.

Naplójegyzet, 2016. augusztus 17. pirkad
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Évekkel ezelőtt már tudtam, hogy van, él itt egy 
Krausz úr Holonban, nem messze tőlem. Mondom, 
évekkel ezelőttről ismertem már őt, hallomásból.
Egyszer fogtechnikus ismerősömmel került szó-
ba... „él itt a szomszédban is egy magyar” – szóval ő 
Krausz úr volt, és nagyon jól megvolt. Ragyogóan 
meg is van. Középkorát már túlélt ember. Az a fajta 
zsidó magasságú. Ha kihúzná magát, még délceg-
nek is tűnne. De nem, ő is olyan, mint mi mind-
annyian zsidó növésűek. Hanyagok és elhanyagolt 
tartásjárásúak, mindig lehorgasztott fejjel, mintha 
mindig keresnénk valamit. Igen, megfigyeltem, 
hogy sajátságos, senkihez nem hasonlítható járás-
sal élünk. Fejünkben is, lelkünkben is, testünkben 
is.
Hát ilyen ő is, Krausz úr.
Hetekkel ezelőtt a belső hangom ordította: szólj 
be neki az ablakon, mit veszíthetsz? S ahogy így 
egyre erősebb elhatározásléptekkel ott álltam 
az ablaka előtt, egy nem szép, de aranyos kis ke-
verékkutya simogatta az én kutyám fenekét az 
orrával, mögötte a gazdija, aki köszön: Shalom! 
Ráismertem, Krausz úr volt az, vörösen, pirosan, 
mosolyogva.
– S-szia...
– E-jaj de örülök, hogy... – így én. Mire ő: 
– És miért nem jöttél már előbb is hozzánk? Én 
itt lakom, a feleségemnek is meg kell ismernie 
téged...
Mire én:
– Mikor tudnánk egy pár percre leülni és...
– Bármikor... – feleli ő.
Ez lassan egy hónapja történt, mert Krausz úr egy 
nagyon elfoglalt ember.
Négy fia van, egy nagy cége.
„Reggeltől estig a négy fiammal vagyunk, dolgo-
zunk, és kínaiakkal vagyunk nagy tárgyalásokban, 
ja aztán meg az ünnepek is a nyakunkon, ilyenkor 

ide megyek, oda megyek, de tudod mit, gyere te is 
velünk, megismerkedsz ezzel, azzal, meglátod jó 
lesz, szóval akkor majd kereslek. Tudod mit, lehet, 
hogy mi megvesszük az egész gyűjteményed. Mi 
befektetünk, na, jó lesz minden...”

Francba kívántam Krausz urat.
Két nappal ezelőtt felhívtam, és kérdeztem akkor?
– Jó, csütörtökön már jó nekem – mondta –, és 
jövök hozzád.
Két napja töröm a fejem, ki ez a Krausz úr!
Egy nagy dumagép, egy ugyanolyan sorozatlé-
lekgép, amik itt természetesen teremnek, csak 
nekem nem?
Idősödő, kopasz, vörös és piros.
Egy normál, átlagos zsidó, állandóan valamit ke-
reső, hanyag testtartással? Egy megfáradt, de hitét 
és cionizmusát megélő Igaz Ember? Tényleg ilyen 
érdekesek az Igazak?
Mert Krausz úr roppant érdekes ember.
Beszél, beszél, beszél és érzem róla, ahogyan 
mondataival, testbeszédével benne él a négy fiá-
ban és a feleségében, a harminchat édes unoka-
testvérében, a munkájában. Ahogyan ezt csak ő 
tudja megélni. Igen, ez Krausz úr.
Aztán az is eszembe jutott, amikor találkoztam 
vele, pillanat volt csupán, de belém égett. Épp a 
legkisebb fia is ott volt nála, majd elmenőben. A 
fiatalember rohant a kocsijához, de előtte oda-
ugrott Krausz úrhoz és kétszer megpuszilta, fiúi 
szerelemmel, olyan ő az én apám büszke csókkal. 
Olyan őszintén, hogy a hideg futkosott a jó érzés-
től a hátamon, szóval ez is Krausz úr.
Ahogyan a fiában is, a feleségében is, a harminchat 
édes unokatestvérében is benne él – Krausz úr.
Igen, azt gondolom, ez csak megerősít abban a 
nézetemben, hogy mi mindenkiben vagyunk ké-
pesek benne élni, és bennünk is mindenki ben-

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút III. rész – Világtánc-virágtánc festő

Krausz úr

rubint avraham peter
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nünk él... Igen, ilyenek vagyunk mi mindannyian 
itt – Krausz urak.
Ma délelőtt nagy feszültségemben muszáj volt 
eldőlnöm. Kicsit el is szundíthattam, a telefon 
ordított fel, és én kaptam azonnal magamhoz – 
Krausz úr!
„Meghalt egy unokatestvérem, mindjárt temetik, 
nem felejtettelek el, majd hívlak, mert ide megyek 
két unokatestvéremet felvenni, onnan a temetőbe, 
nem tudom onnan hova, de még aztán hazaviszem 
a két édes unkatestvéremet, szóval nem felejtettek 
el, majd hívlak...”
A francba kívántam Krausz urat és magamat is...
Ez az én formám!
Az eladásra szánt Zsolnay-porcelánjaimat átmos-
va, szépen kiállítottam az ebédlőm üvegasztalára, 
gondoltam, ha festményt nem, ezt biztos megve-
szi. Aztán meg van egy pár nagyon szép és értékes 
kis Hummel-figuragyűjteményem is – azokat is 
szépen előcsomagoltam és kiraktam az íróasz-
talomra. Na, ha Zsolnayt nem is, képet sem, mert 
nem az ő világa, de a Hummelek – azokra már nem 
tud mit mondani...
A hálószobámból kilépve körberöhögtem mind az 
egész kiállítást. Képek, porcelánok, antik, eredeti, 
apácák által festett Hummel-szobrocskák.
Festékállványok, rajtuk megszáradt festéknyo-
mok, porosan. Érezni rajtuk, hogy mostanság nem 
állították a magasságot rajtuk...
Este találkoztunk.
– A négy drága fiam, a feleségem, a cég, a kanadai 
édes-unokatestvérem is megérkezett ma, voltam a 
repülőtéren is...
Ja és ne felejtsem, közben nagyon zavaróan kutya-
simogatás, játék velük. Csak nem szembe nézni, 
nem válaszolni, nem meghallani, úgy zsidósan, 
hogy ketten beszélgettek...
Hazaérkeztünk. Felgyújtottam a lámpákat... Kép-
nézegetés, szakértés, ámulás, bámulás...
– Mi az apsztrakot szeressük... az van a szobánk-

ban, én nem, a feleségem... a porcelánokat megbe-
szélem a feleségemmel, meg a szobrokat, a fiam, 
holnap indul Kínába, feleségem összekészítette 
már a bőröndjeit, ott van még nálunk, de megí-
gértem, átjövök, és szó az szó..., mit lehetne veled 
csinálni? Na majd megbeszélem otthon...
Krausz úr elment.
Lementem a parkba a kutyáimmal kiszellőztetni 
a fejem... Másfél óra múlva Krausz úr felhívott, 
hogy a felesége készített nekem enni, áthozza, 
meg majd még beszélünk.
Nem éreztem semmit, éhes is voltam már nagyon, 
mondtam: köszönöm. De nem éreztem semmit.
Krausz úr megérkezett:
– A tészta még meleg!
Leült, és mondta, mint aki túl akar rajta lenni na-
gyon gyorsan. Mondta, mint aki nem ő mondja, 
hanem mondatják vele.
– Nem, mi nem invesztálunk ebbe bele... nem ér-
tünk hozzá, a fiam, tudod a legnagyobbik, tudod, 
aki holnap utazik Kínába... De majd veszünk tőled 
egy képet... Na, most mennem kell, mert még át-
megyek a szomszédhoz, mert megígértem neki, 
hogy megiszom vele egy teát. Na, minden jót, 
puszikállak, majd jut eszembe, tényleg, holnap 
felhívom az egyik unokatestvéremet, itt dolgozik 
Holonban, ő ismer valakit a városházán, na, majd 
azokat megkérdezi, mit tudnak veled csinálni... 
na, minden jó lesz, majd kereslek, edd meg, amit 
hoztam, a tészta még meleg, puszillak.
Suhogást hagyva maga után, fordította meg lép-
teit, és elment.
...

Sima az ég bennem... Egy-egy autó súrlódó kereke 
szakít bele egy-egy halk sóhajtást az éjszakába.
Kutyáim itt pihegnek, nyugodt álmukban, boldo-
gan bújva egymáshoz. Két jóllakott boldogság-
gombóc.
...
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Itt ülök és gondolkodom, töprengek, mosolygok 
és imádkozom.
Krausz úr.
Mikor először találkoztam vele, mondta nekem, 
hogy ne szólítsam őt Krausz úrnak, hanem szólít-
sam őt „csak” Öcsinek. Aztán mondta többször, de 
nekem nem jött számra semmiféleképp. S mivel 
tudtam, hogy soha nem fog a számra érkezni, nem 
is törődtem vele. Felejtettem.
Most itt ülök, és gondolkozom, töprengek, mo-
solygok és imádkozom, és Istenemhez beszélve 
Öcsire kértem áldást és nem Krausz úrra, mind 
eddig tettem.
És akkor éreztem meg, hogy Ő valóban nem egy 
Krausz úr a sok közül, aki közülünk való. Ő nem az 
a nagy dumagép, nem egy ugyanolyan gép, amik 
itt természetesek, csak nekem nem.

Idős, kopasz, vörös és piros.
Ő nem a normálzsidó, az állandóan valamit ke-
reső, hanyag testtartással. Ő egy megfáradt, de 
hitét és cionizmusát megélő Igaz Ember! Mert 
ilyenek az Igazak.
Mert Krausz úr roppant értékes ember.
Beszél, beszél, beszél és érzem róla, ahogyan ben-
ne él abban, amit mond, a négy fiában és a fele-
ségében, a harminchat édes unokatestvérében, a 
munkájában.
Ahogy ezt csak ő tudja megélni. Amitől soha nem 
tudna elszakadni.
Meggyőzhetetlen. Megváltoztathatatlan.
Csupa szív. Idealista.
Na ezért nem Krausz úr ő senkinek, és ezért Öcsi 
ő – mindenkinek.
Már nem kívánom a francba Öcsit.
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Azt olvastam valahol, az Isten azért teremtette 
az embereket bárányokká, hogy meg tudja őket 
nyírni. Akkor nem értettem ezt. Mondom: akkor.
Mikor rádöbbenek arra, hogy semmit sem ér az, 
ha csak magamban élem meg érzelemideológiai 
zavaraimat, mi is kéne, hogy történjen velem? 
Mikor rádöbbenek arra, hogy minden, de minden 
csak arra szolgált, szolgál az életemben, hogy a 
magam választott eszközeivel igyekezzem elér-
ni céljaimat, én nem igazságokról szólok akkor. 
Akkor kegyelemért szólok.
Amikor nap mint nap sokszorosak azok a valósá-
gok, amik lehetetlenné teszik már az alkotást, a 
némán tiszta akaratot egy szamárfüles irkalapra 
csappanó tintapacától – akkor nem valóságról 
szólok. Akkor szánalmasságról szólok.
Amikor úgy éreztettem el magammal a megértés 
nagyszerűségét, a nem megértés elfogadásában, 

ahogy példamutató hívőként az tennem kell, nem 
példamutató hívőként tettem. Alázatosságból 
tettem.
Amikor fellegek helyett pocsolyáktól iszom el a 
létemhez szükséges nedveket, akkor a pocsolyák 
sem azok, amiknek hiszik azt mások. Akkor ott a 
pocsolya a további mindennél hatalmasabb hit-
erő cseppfolyósan megjelent változata.
Amikor csak kudarcként élem meg minden ed-
digi elvemet, mint valamennyi elkövetett botlá-
somat vegyes helyeken, az nem a kudarc valódi-
sága. Az a ma emberének a valósága.
Nos, ezekben a kérdésekben ártatlan vagyok. 
És ilyenkor nem arra gondolok, hogy ártatlan. 
Amikor nem gondolkozom, arra, hogy áldozat.
Mikor rádöbbenek arra, hogy semmit sem ér az, 
ha csak magamban élem meg érzelemideológiai 
zavaraimat, mi is kéne, hogy történjen velem?

Báránnyá kell válnom!
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Báránnyá kell válnom.
Azt olvastam valahol, az Isten azért teremtette 

az embereket bárányokká, hogy meg tudja őket 
nyírni. Akkor nem értettem ezt. Mondom: akkor.
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Volt, hogy a cipőkészítő a legcsodásabb lábbelit akarta elkészíteni,
egy lábra, egy embernek.
Volt, hogy a késkészítő a legnemesebb erőt hordozó kést akarta elkészíteni,
egy kézbe, egy embernek.
Volt, hogy a pék a legropogósabb, legmelegebb kenyeret akarta elkészíteni,
talán egy apró szájnak.
Volt, hogy az építő otthont, a kályharakó az otthon melegét, a bútoros 
az otthonná válást akarta elkészíteni,
és olyan is volt, hogy az író legszebb üzenetét akarta megírni,
talán egy embernek, talán egy szívnek.
Volt, hogy a szavak, az otthonok, az ennivaló, még a bicska, de még a 
lábbelik is szívet hordtak.

Mondd, mire gondolsz Ma, Ember, mikor cipőt, kést és kenyeret készítesz, 
mikor otthont adsz,
mondd, mit adsz Ma, Ember, mikor megírod Üzeneted a Világnak?
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IV. RÉSZ
BARÁTOM, NAGY LÁSZLÓ

„Csendben ültek egymás mellett.
Együtt nézték a naplementét,

a kisfiú és az emberiség.”

Nagy László: Mondd, mit adsz Ma, Ember?
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„Talán Te vagy azon kevesek egyike, Laci, aki je-
len lehettél a 2000-es évek legelején, Budapesten 
megtartott két jelentékeny kiállításomon, meg-
látogattál Izraelben. Szinte magam előtt látom a 
mély artisztikummal megkomponált akkori ké-
peimet, a színek kavalkádját, a képekről sugárzó 
igen értékes gondolatokat, egyszóval: magát a 
művészetet.
Emlékszem, mily szeretettel vettél ott is körül, 
milyen optimistán-komoran zúgott a tenger. 
Mindannyian éreztük, hogy állandóan változó 
világunkban permanens módon keressük az Ér-
téket. A Te életed és az én művészetem is ebbe a 
kategóriába tartozik.
Majd évek teltek el sok-sok minden egyébbel azon 
kívül is, hogy alig váltottunk írott szót. Hiányai itt 
égnek bennem, de ki-nem-kerülhetősége megtör-
tént, vissza nem jön. Sajnálhatjuk, legyinthetünk 
el felette, múltidézőn el-eltöprenghetünk azon, 
hogy ma másként élnénk mindazon múltunkat, 
amiken már változtatni nem lehetséges. És mégis: 
azt gondolom, a szavakon túl, ami megmaradt, 
mégis mindennapi erőt, odafigyelést, nevelést, 
okítást, átgondolást igénylő – teljessége megkér-

dőjelezhetetlen. Bennem mindenféleképp.
Ami biztos: Könyvemben használni szeretném 
mondataid, gondolataid, amiket már többedszer-
re farigcsáltam át életemben, akár ha boldogság-
ban tehettem azt, akár nyomorúságomban. De 
mindig égő lelkiismeretként kísért az engem. Be-
széltünk erről akkor, évekkel ezelőtt és Te bizta-
tón küldted örömöd – úgy legyen, tedd azt, Ávika!
Nagy léptekkel haladok most. Az elmúlt két év 
kihagyás, a nem intenzív, mindennapi festést, al-
kotást mellőző életemben nagy sikerrel hajtottam 
végre desztillálást, kristályosítást – tényleg szi-
gorúan véve az »elhagyni mindent, ami fölösle-
ges«-gyakorló lélekfestésem.
Döntések sorozata. Festmények sorozata. Írások 
sorozata. Naplójegyzetek sorozata. Kapcsolatok 
sorozata. Emlékek sorozata. Utazások sorozata. 
Örömök sorozata. Csalódások sorozata és a sor a 
végtelenbe nyúlik.

Barátsággal köszöntelek és üzenem: vannak (még 
bőven) mondataim.”
 

Ávika
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Vannak mondatok 2016-ban is (levélrészletek)

Megindít a természet… Gyönyörködsz a semmi-
be vesző, végtelen óceánban, a nyugodt látóha-
tárban… Mint egy végtelenségbe kifeszített húr, 
amin valami nagyon finom, néma-muzsikát játszik 
a mozdulatlanság.
Utazóként azon kapod magad, hogy a hegyeket egy 
pillanatra a természet templomának vélted, s az 
oltáron visszafojtott lélegzeteddel áldoztál.
Óvatos léptekkel kerülöd meg a szélben hajladozó 

virágokat, súlytalanságra vágysz, hogy lépteiddel 
soha ne tiporj. A távolban megjelenő véres jelenet 
ugyan csomóba rántja gyomrodat, mégis képes 
vagy elnyugodni a törvényszerűségben. A ragado-
zó engedelmesen ejti el áldozatát.

És az emberek közt is megtalálod… Körbenézel, s 
azt látod: mind egyformának születik. Tiszta, léleg-
ző bőr – az ember jóságos mozdulattal megsimítja, 

Nagy László: Új szeretet
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pedig csak magának akar kellemest és üdét. Illatos, 
lágy haj – azt mondod, azért fésülöd meg, hogy 
ne legyen kócos, s közben tudod, csak kézfejeden 
szeretnéd elsimítani a csomókat.
Mindenbe belesüllyedő figyelem és mindent befogó 
tekintet… Napfelkeltét idéző kacagás és lerombol-
hatatlanul őszinte hit saját Istenében, a szülőben.
Mind egyformának születik, azután rájuk épül va-
lami kusza és meghatározhatatlan, „én” nevű fes-
lő és szakadó cérnával összefércelt, minduntalan 
átszabható, vagy minduntalan átszabhatatlannak 
mutatkozó ruhácska.

Aztán észreveszed, hogy a ruha alól időnként ki-
kandikál a tiszta, lélegző bőr, az illatos lágy haj és 
a napfelkeltét idéző kacagás. Felkapod a fejed, s 
többé nem hiszel a rosszban és a hiábavalóságban, 
csak nyújtogatod a nyakad a csoda irányába, óceá-
nok és hegyek felé, vagy durva posztók repedései 
közt kutatsz.

És innentől már minden rajtad áll… Hiszed és tu-
dod, a csoda ott rejtőzik mindenben. Mindent átjár, 

mindenben szunnyad, éberen az álmodó anyagban. 
Talán nem vár, csak ismeri a pontosság hatalmát.
Mindenben ott van a csoda lehetősége, mint egy 
kinyílni vágyó tulipán gondosan bimbóba hajto-
gatott levelei. Ezernyi levél, amik közül a tiszta lé-
legző bőr, az illatos lágy haj, s a napfelkeltét idéző 
kacagás csak néhány.

Amikor ezt a szunnyadó csodát észreveszed ma-
gadban, azt hiszem, közel jársz ahhoz, hogy meg-
találd az Új szeretetet.
A csodák virágzásakor már nem magadat aggatod 
fel a díszes levelekkel, mint a kiszáradásra ítélt ka-
rácsonyfa. Alázattal figyeled a csodák virágzását, a 
csodák virágzásának tulajdonítva.
Nem kell többé felmagasztaltatnod és elválaszta-
nod azoktól a tájaktól, melyek még nem borultak 
virágba, csak… csak rendületlenül hordozzák ma-
gukban a pontosság hatalmát ismerő bimbókat.

…talán nem is szunnyad az álmodó anyagban… in-
kább éber álmában szunnyad az anyag.
Ébredése az új szeretet.

…hol nem volt.
Volt egyszer egy vízcsepp. Zöldfűszál hegyén 
gömbölyödött, hátán tükröződött az égbolt, s a 
nap sugarai.
Így telt az idő.

Egy nap megremegett a zöldfűszál, fröccsenés 
hallatszott, s a vízcsepp tükörfelületén egy má-
sik vízcsepp fogyó alakja rajzolódott ki: a fűszál 
derekáról gurult lefelé, s a mélybe hullott.
Ezek szerint nem vagyok egyedül.
Nem, nem vagy egyedül – kiáltott lentről a mély-

be zuhant vízcsepp, s mesélt még esőről, óceán-
ról, míg fel nem szívta a talaj.
A vízcsepp meredten figyelte a feszáradt földet.
Így telt az idő.

Van óceán… a föld vége, ahonnan csak víz van 
és semmi más. Van óceán… ahonnan nincs föld, 
csak víz és semmi más.
Fűszálról fűszálra, fűszálról fűszálra – eljuthat-
nék egészen az óceánig.
Így telt az idő.

Nagy László: Hol volt…
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S azután mi lenne velem? Ahol víz van és sem-
mi más, mi lennék én magam? Hová lenne, hová 
tűnne a vízcsepp, énmagam?
Így telt az idő.

S az út is végtelen, fűszálról fűszálra…
Ha az óceán nem más, mint megszámlálhatatlan 
vízcsepp, talán utaznom sem kell. Csak behu-
nyom a szemem, s azt mondom, óceán vagyok.
S azután mi lenne velem? Ahol víz van és sem-
mi más, mi lennék én magam? Hová lenne, hová 

tűnne a vízcsepp, én magam.

Így telt az idő, s a vízcsepp lassan elpárolgott, 
égbe szállt. Így telt az idő, majd vihar támadt, s 
egy vízcsepp az óceánba hullott.

Az óceán ringatta gyermekeit.
Így telt az idő, s talán hol volt… hol nem volt egy 
vízcsepp, aki nem tudta meg, milyen óceánnak 
lenni.

Ismertem egy gyermeket.
Éhezett.
Éhezett, mégsem nyúlt a kenyérért,
amit piszkos kézzel hajítottak elé.
 
Most boldog vagyok, mert tudom,
egy majdnem szép napon
jött két úriember és – ugyan elvitték néhány virágát –
kiürítették pénztárcájukat a gyermeknek.
 
Lábai már az utcára is kergették a gyermeket,
első útja a bolthoz vezetett,
vett enni és inni:
vásznat és festéket, ecseteket hozzá.
 
Apró kis vásznakra színeket festett, mosolygósakat,
köszönteni, szeretni akarókat,
aztán ment és csomagolt, címzést írt és küldött,
küldött egy másik kicsinynek, hogy boldogsága legyen gyermekek napján.
 
Hát ilyen ő, a gyermek, akit ismertem, előttem van most is:
nadrágtartós sort, kócos haj, csibész mosoly,
ilyen az én Bohócdoktorom.

Nagy László: Bohócdoktor
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Szeretett volna adni nekik valamit -
 
Ez éppen az a semmivel össze nem téveszthető pil-
lanat volt, amikor az ember ad valamit, s ezt kora 
ellenére Ő is jól tudta, világosan érezte talpától a 
feje búbjáig, de még a forgóján rakoncátlankodó 
hajtincsekig is.
 
A csend is kínos volt.
 
Lassan a zsebébe nyúlt. Nem akarta, hogy a mozdu-
lat árulkodjon, hát mozdulatát óvatosnak tervezte. 
Üres volt: még zsebe legtitkosabb, legmélyebb és 
persze legszűkebb csücskébe is beleerőltette ki-
sujját, de nem talált semmit sem.
 
Erszényét még kora reggel magával hozta, bal lába 
mellett feküdt a földön, pont ott, ahová érkeztekor 
letette. Ujjával néhány hideg forintot tapogatott 
ki. Egyebet nem talált, semmit sem, amit adhatott 
volna, semmit, amit ilyenkor adni kell.
 
Arca kipirult. Pironkodott, pedig tudta, hogy a töb-
biek igazán nem várnak tőle semmit sem. Kezét, 
mintha csak szórakozottságból tenné, maga mellé 
vetette a part homokjába: legyen a sors az, ki szé-
pen csiszolt követ, tán fodros hátú zenélő csiga-
házat választ kezébe, de csak homokot markolt.
 

Kapirgált tovább. Bízott még a sorsban. Engedte, 
hogy a homok kifolyjék keze közül, s ami majd uj-
jai szitáján fennakad, az lesz az ajándék. Kellemes 
fuvallat járta át a partot. A csend még a lehasadt 
sziklaparttól a végtelenig terpeszkedő tengert 
is bekebelezte. A hullámzásról több nem, csak a 
táncoló fényfoltok árulkodtak.
 
Úgy döntött, mondani fog valamit. Egyéb lehető-
sége úgysem volt már.
A torkában nem voltak szavak.
Nem talált egyet sem.
 
Nem tudta, hová tűntek,
nem értette, miért pont most nem talál egyet sem.
Nem voltak még apró hangok, nem voltak még 
nyösszentések sem.
 
Csendben ültek egymás mellett.
Együtt nézték a naplementét,
s Ő boldog volt, mert érezte, ez a legtöbb, amit 
adhatott.
 
Csendben ültek egymás mellett.
Együtt nézték a naplementét,
a kisfiú és az emberiség.

Nagy László: Szeretett volna adni nekik valamit -
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Elzárkózott otthonába, s hogy otthona egyben 
műterme is volt, persze hogy mindenkit felper-
zselt az izgalom. Itt valami készül!
– Méghogy valami! – ripakodott rá a zöld gomb-
lyukas művészettörténész a talárosra. Arra gon-
dolt ugyanis, hogy a mester hétvégi műveit sem 
lehet „valaminek” nevezni, nemhogy azt, ami a 
hosszacskára nyúló hallgatás után mély elzárkó-
zásban most készülődik.
– Nézzék csak meg a történelmet! Minden csen-
des időszakot igazi robbanás zár – mondta a zöld 
gomblyukas.
Két lakattal, vaspánttal, faredőnnyel reteszelte 
be magát a festő. Hogy enni mit evett, senki sem 
tudta, s minél tovább volt odabent műteremott-
honában, annál kövérebb és pukkadóbb lett az 
izgatottság. Mi készül faredőny, vaspánt és két 
lakat alatt?
A víz is nehezen gurgulázott le a torkán, nyaki-
zmát megfeszítve nyelt, nyugtalan volt a festő 
maga is, ez volt az első titok. Ha éppen titoknak 
akarjuk venni – ő éppen titokféléken nem törte a 
fejét, csak remegő térdére nehezedve azon, hogy 
mit kezdjen ezekkel.
Megemberelte, majd kihúzta magát, s lábujjhe-
gyéhez sandított. Cipőorrát érintve kezdődött a 
festmények kanyargó sora: a padlón futott végig, 
székek és egy csípőficamos ruhaszárító között, s 
egészen a vadregényes, megközelíthetetlen szo-
basarokig ért. És persze az ajtón át tovább, be 
a hálóba, a hálóból nyíló közlekedőn keresztül 
be a fürdőbe. De képek sorakoztak az indulások 
és érkezések nagy harcmezején, az előszobában 
is. Mintha csak azért tennék, hogy innen még 
néhány métert továbbsorakozva elérjék a festő 
cipősarkát.
El is érték egyébként.
Hát ezért remegett a térde.

Pedig nem gondolt ő arra, hogy valójában a művé-
szettörténelem mára koronázott, áhított, megbe-
csült, s oly hőn birtokolni vágyott gyöngyszemei 
szorongatják cipőorrtól cipősarokig, csak arra, 
hogy ma, csütörtök reggel 8:35-kor neki kell állni 
rendet tenni.
Mert a koronázott, áhított, megbecsült, s oly hőn 
birtokolni is vágyott gyermekek valójában nevelet-
lennek, mi több, tolakodónak tűntek. S hozzá nem 
is voltak kevesen.
A festő balra sasszézott, felszökellt, finoman földet 
ért, majd mérlegállásban kinyújtózkodott a festé-
kes ibrikek és emlékecsetek között. (Egy ecsetet 
sem dobott ki egyébként, sok éve már; eltette őket, 
vagy vászonhátra ragasztotta – így mondott talán 
köszönetet, vagy talán nem mondott istenhozzá-
dot a festő.) Az emlékecsetek mögül fehér papírok 
gyűrött kiscsaládját húzta elő, ollóval felhasogatta, 
s nekilátott.
Minek?
Felcímkézésnek, feliratozásnak, kronologizálás-
nak, s terveiben még az is élt: lekeni most egyszerre 
az ifjakat lakkal – úgy mondta: konzerválja őket.
Hát ez történt faredőny, vaspánt és két lakat alatt: 
kronologizálás, feliratozás, felcímkézés, s két re-
megő térd.
Eközben odakint, faredőnyökön, vaspántokon, két-
lakatokon kívül szabadon szárnyalt és duzzadt az 
izgalom, és a mindenféle izgalmak egymás nyakára 
hágtak licitálni: a nagy mű készül, ars poetica ké-
szül, a művészet újrateremtődése készül, készül 
megszületni az új évezred művészete, vagy így: 
csak most készül igazán megszületni a művészet. 
S ez majd kellemetlen is lesz kissé, mert minden 
eddigi újraértelmezésre, újracímkézésre szorul – 
tette hozzá valaki.
Hozzá kell tenni, ez idáig sem okozott sokkal ke-
vesebb fejtörést a festő.

Nagy László: A bolond festő



223

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút IV. rész – Barátom, Nagy László

Kőporral festett ugyanis, s kőporral festeni nem 
viccdolog, sőt ritkaság.
Lelkének szikláját véste, abból őrölt port, színek-
hez keverte – ezzel festett a festő.
A Lélek mélységeit festi meg – így mondták a 
műértők, pedig ő jól tudta akkor is, és jól tudta 
most is, miközben cipőorrtól cipősarokig beszo-
rítva állt, hogy nem a Lelke az. A szikla sosem a 
Lélek, hanem csupán az, ami befedi.
Hírek születtek, vitorlavászon nagyságúra dagad-
tak eközben odakint.
Balra sasszék, szökellések, finom földet érések, 
valamint mérlegállások közepette nyújtózkodó 
kezére pillantott a festő. Nyújtózkodó kezén ba-
rázdák – ekeszántás, a barázdákban földszagú, 
öklömnyi rögök, kicsit görbe, de vastag ujjak, 
körmei alatt reszkető festékkőpor holdacskák, 
kézfejéről pedig öreg, duzzadt erek futottak szív-
kamrája mélyére.
Megszűnt a térdreszketés.
Minden megszűnik, ha értjük, miért van.
Nézte, forgatta még egy darabig tenyerét, figyelte, 
amint az öreg, duzzadt erek körbegurulnak kéz-
fején, s lassan megteltek lüktetéssel. Tik-tak-tik-
tak, óraketyegés, szüntelen óraketyegés.
Vastag ujjai közé szorította az ecsetet – fordítva 
persze, mint ahogy művelet elején eljárni kell, ha 
az ember kőporral kíván dolgozni –, majd vésni 
kezdett. Ütötte-verte, nem kímélte a sziklát. Job-
ban verte, mint fiatalon, izzadtabban kalapált raj-
ta, mint lázas ifjúként – talán most még annyira 
sem féltette önmagát, mint akkor.
S ha nem lett volna két lakat, faredőny meg vas-
pánt, talán még a világ is beleremegett volna a 
nagy kalapálásba, úgy faragta a Lelkét fedő szik-
lát. Ügyelt rá, hogy gyorsabb legyen, mint a ketye-
gő idő a nagyra becsült festő.
Könnyed ragyogás töltötte be a szobát, amint a 
kőpor alászállt – még dirib-darabka, még szilánk 
se maradt a Lelken. Ami maradt, piszokként fes-

tette be a padlót, virtuóz foltokban persze, de mit 
számított ez már!
A képek még a könnyed ragyogást sem bírták, 
kiürült a műterem, s a könnyed ragyogás szabad 
utat kapott, rég nem látott sarkokat és sarokre-
pedéseket töltött be, még a faredőnyre is fittyet 
hányt, úgy nyújtózkodott friss levegőért.
– Istenem! – sóhajtott fel a festő.
Gyermek volt ismét, szabad és súlytalan.
A legegyszerűbb, legkézenfekvőbb keretet vá-
lasztotta ki, ami csak a kezébe akadhatott: kö-
nyökét hajlította be, s rámába foglalta könnyedra-
gyogású Lelkét.
Még címke se, felirat se maradt volna meg azon, 
konzerválni sem kellett, s a kronologizálást csak 
megmosolyogta – elkészült, igazán elkészült a 
mű!
– Így már útra kelhetek – mondta a festő, s sze-
líden feltekintett.
Hóna alá kapta legfrissebb művét – még sosem 
érzett efféle súlytalanságot kezében –, s elindult 
vele, faredőnyökön, vaspántokon és lakatokon át, 
friss levegőre, napfényre, ki a házból, ki az utcára, 
s csak szaladt, amerre lába vitte.
Előbb felszisszentek, aztán felhördültek, sikol-
toztak, rikoltoztak, majd egy darabon utána sze-
gődtek, ahogy hóna alá csapott művével szaladt 
a festő. Aztán újra felszisszentek, felhördültek, 
sikoltoztak, rikoltoztak, azután meg jót nevettek, 
s visszafordultak az emberek.
Bolond ez a festő! Hát ezért zárta be magát? Nem 
csoda. Tán jobb lett volna mindenkinek, ha ott is 
marad, ahol van, ha nem jön ki, ha nem dönt le 
egy álmot, egy gyöngyszemes illúziót. Nincs ez 
már tekintettel semmire!
A tekintet nélküli festő azonban meg sem állt, csak 
szaladt tovább, ki a városon túl, tágas szép mezőre, 
s féltve, mintha saját mesterétől kapta volna, hóna 
alatt tartotta a művet. Könnyed léptekkel emelke-
dett a felhők fölé – hóna alatt a súlytalan kép.
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– Így már útra kelhetek! – így beszélt, aztán hangja 
a csillagos végtelenbe veszett.
A kerület határából, ahonnan visszafordultak, 
visszaért már a rajongók hada. Félő, remegő, izga-
tott léptekkel közelítettek a tátongó műterem felé, 
mint bűntett helyszínére, ahol az ember gyomra 
izgatottan remeg bele a gyalázatba. S így néztek 

körbe, hűlt helyét találva a művészettörténelem 
gyöngyszemeinek, de akkor, sors kegye: megpil-
lantották a padlót.
Igaz, megnevették, igaz, ügyet sem vetettek az 
eltűnt festő hóna alatt ragyogó műre, de tudták: 
nagyhírű galériák versenyeznek majd a műterem 
padlóján hagyott kőporos festékfoltokért.

Vannak mondatok, melyek meghatározzák éle-
tünket. Ilyen hatalma van a szavaknak. Két módon 
határozhatja meg a mondat az életünket: felsza-
badít vagy gúzsba köt.
Az ember leginkább azokra a mondatokra em-
lékszik, melyek megkötik, hiszen minden későbbi 
cselekedeténél, minden későbbi döntésénél az 
ember fülébe súgnak, vagy éppen kiabálnak. Az 
ember ilyenkor általában két lehetőség alapján 
cselekszik: jellemétől függően vagy az élősködő 
mondat alapján dönt, vagy éppen annak ellené-
ben. Világos, hogy tulajdonképpen nem az ember 
döntött, hanem a mondat – az élősködő, a fojtó-
füge.
 
A felszabadító mondatokra nem emlékszünk. 
Ezek feloldanak. Talán éppen olyan kertészek ők, 
akik a fojtófügéket gyomlálják ki. Semmi többet 
nem tesznek – nem befolyásolnak, csak megsza-
badítanak. Elvégre az ember szabadnak született. 
Az állapotot csak vissza kell állítani.
 

A költő úgy egész, ha ember.
Sajnálkozásomat fogadd:
egész emberré nem faragtad
s költővé túloztad magad.

(Áprily Lajos)

 Mit jelent a mondat? Egész emberré nem faragtam 
magam – nincs feloldás, nincs még, nincs további 
lehetőség. Ez van. Költővé túloztam magam – ez az 
állapot is túlzó lenne. A költő úgy egész, ha ember 
– de mivel egész ember nem vagyok, így költő sem 
lehetek. Végeredményben életem próbálkozásai 
szerfelett hiányosak. Ez rendben van, mert úgy 
vélem, az emberi élet velejárója ez. Ha lett volna 
feloldás, még a jövőbe is érdemes lenne tekinte-
nem. De így... Sajnálkozásomat fogadd – és még 
sajnálnak is érte. Nem bátorítanak, nem segíte-
nek. Sajnálnak. Ez a vég... Ha a szöveg igaz, valós, 
akkor ez a vég. És mit tegyen az ember ilyenkor? 
Később erre is megkapom a választ...
 
Édesanyám a verseit el szokta küldeni kiadók-
hoz. Várja a nagyok véleményét. Várja a magánál 
nagyobbnak tartottak megerősítését. Szerencsé-
jére bölcs emberrel találkozott, egy neves kiadó 
szerkesztőjével. Ez a férfiember azt mondta neki, 
hogy a költészet veszélyes dolog. Gyakorlatilag 
okafogyott. Egészen meglepő állítás egy irodal-
mi szerkesztőtől... Az ember szerinte elégedetlen 
(nem egész), ezért fordul a költészethez. Ellenben 
a költészet sohasem lehet tökéletes, egy rím, egy 
kép, egy vers képtelen meghozni a teljességet. Ezt 
valami költői csapdának is hívhatnánk.
Nem azt mondta, hogy ez a költő hiányos, versei 

Nagy László: Vannak mondatok (levélrészlet)
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pedig okafogyottak. Hanem azt, hogy a költészet 
erre képes. Nyitva hagyta saját mondatát – lehe-
tőséget hagyva a másiknak a továbbélésre.
 
Hadd meséljek az életet meghatározó mondatok-
ról még. Többször mondtad: apád túlszárnyalása, 
megfelelni... Ez mind igaz. Természetes velejáró-
ja a gyermeknek, ha természetes lelkületű, hogy 
meg akar felelni szüleinek. Talán a sors törvénye 
követeli így. A megfigyelők csodálatosnak tartják, 
amint a gyermek istenként tekint szüleire. Az első 
időszakban a szülő a minden, a mindent tudó, s 
a gyermek minden figyelmét a szülőre fordítja. 
Persze a felnőttek nem tökéletesek, nem egészek, 
erre hamar a gyermek is rájön – ekkor feloldódhat 
kissé. Ha a felnőtt teljes lenne, egészében tökéle-
tes, akkor a gyermek valóban rábízhatná magát 
a szülőre. Fájdalmak, csalódás nélkül. Bizonyára 
ennek hiánya sem véletlen.
 
Annának van egy meghatározó mondata. Apu 
mondta neki annak idején: „Az a tanuló, aki nem 
tanul és azt hiszi, hogy tud, az a rossz tanuló; az a 
tanuló, aki tanul és azt hiszi, hogy tud, az a köze-
pes tanuló; az a tanuló, aki tanul és azt hiszi, hogy 
nem tud, az pedig a példás tanuló.” Szép mondat 
– aki jobban tudja, mondja jobban. De az ered-
ménye már nem ilyen csodás. Anna szorongásos 
lett, pszichológushoz akarták vinni, mert véresre 
rágta a körmeit. Ezt a szaknyelv öncsonkításnak 
hívja. Nekem többször említette a fenti monda-
tot, saját bevallása szerint minduntalan a fülében 
cseng. Szerencsés, hiszen tudja, hogy mi az adott 
mondat.
 
Anyu depressziós volt gyermekkorunkban. Azt 
mondják, örökletes. Nagymamámnak több öngyil-
kossági kísérlete is volt, állítólag a hajlam örök-
lődik. Abban az időben mondott egy mondatot:
„Bárcsak ne szültelek volna meg.” Öt-hét éves le-

hettem. Nem felejtettem el. Szerencsére be van 
azonosítva a mondat.
 
A közelmúltban Apu mondott egy másik megha-
tározó mondatot. Ez már az enyém és az Annáé és 
Anyué is lett. Apu, miután kiderült, hogy dagana-
tos, sokat olvasott a témával kapcsolatban. Arra 
jutott, hogy teljes életmódváltozás kell. Teljesen új 
táplálkozást vezetett be. Ám világos volt az olva-
sottak alapján, hogy a betegségnek pszichológiai 
háttere van, a nyugtalanságokat le kell csillapíta-
ni. Ő ezt egy mondattal próbálta megvalósítani: 
„Miattatok betegedtem meg.” (Mint tudjuk, a halá-
los betegség az ilyen.) Gyakorlatilag elmagyaráz-
ta, ha úgy viselkednénk, ahogy ő gondolta, azaz 
helyesen, akkor nem betegedett volna meg.
 A fentieket nem azért írom, hogy sajnálatot vált-
sak ki. A sajnálat gyilkol. Azért sem, hogy megérts 
valamit, hiszen többször bizonyosodott, hogy ez 
nem működik esetedben. Hangulatodtól függő-
en ugyanis hol Aput szidtad, hol őt magasztaltad. 
Nem is szabad ilyen játékba belemenni. Feldmár-
nak teljesen igaza van: tilos megpróbálni máso-
kat megérteni! Elfogadni lehet, bátorítani lehet. 
Ennyi. Az átlagképesség itt kifújt. Azért írok csak 
a fentiekről, hogy a meghatározó mondatokhoz 
példát adjak.
 
Mi a megoldás számomra? Leveledben ezt is meg-
adod nekem:
 
Ahogyan Márai Sándor fogalmaz:
 
„A legnagyobb hősiesség, megmaradni munkák 
mellett, akár mit szól is ahhoz a világ. S ennél is 
igazibb hősiesség, megsemmisíteni munkádat, ha 
úgy érzed, nem tudtad tökéletesen megcsinálni azt, 
amire önmagaddal szerződtél. Élj e két szándék 
között, ne beszélj erről, élj teljesen feladatodnak és 
maradj könyörtelen műveddel szemben. Nemcsak 
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az alkotáshoz kell erő; műved megítéléséhez is.
Maradj szigorúbb műveddel szemben, mint ami-
lyen a világ valaha is lehet.”
 
Igazibb hősiesség megsemmisíteni munkádat – 
verseimet nem kívánom megsemmisíteni. Gyen-
geségük vagy erejük ellenére nagyon nagy hálával 
tartozom mindegyiknek, hiszen sikerült általuk 
feltárnom saját titkaimat, többek között azokat 
a mondatokat, melyek meghatározták életemet, 
de arcátlan módon a háttérben bújtak meg, saját 
nevüket sem adták. Ezek csak csendben sugdoló-
dznak – az ilyen a legveszélyesebb. Az ember mit 
sem tud róla, hogy más irányítja életét.
Az ember fő munkája önmaga (ha Istent önkénye-
sen kivesszük a képletből) – önmagam megint csak 
nem kívánom megsemmisíteni. Igaz, nem vagyok 
egész. Félig faragott ember vagyok. Gyakran esek, 
gyakran tévedek. Ez már csak abból is látszik, 
hogy vannak testvéreim és vannak barátaim, 
akik egyik nap a magasba emelnek, a másik nap 
a mélybe dobnak, s én hagyom magam ringatózni 
dicséretek és ítéletek között. „Egésztelenség” ez 
is, bár nem úgy, ahogyan te gondolod.
Az ember azért hagyja megerősíteni, de még 
megítéltetni is magát, mert megerősítésre van 
szüksége saját valóságában. A baj nem a meg-
erősítéssel és a megítéléssel van, hanem az em-
ber saját valóságra való törekvésével, valamint 
hitetlenségével.
 
Az életem többé-kevésbé az egésszé válás, a 
jobbulás útját szeretné követni. Szerencsére 
rájöttem, hogy ez nem csak a „szülő” szó vissz-
hangzása és a szeretet kiküzdése miatt létezik. A 
verseknek köszönhetően egyre kevésbé...
 
Az egyik első gyermekkori emlékem a következő:
Az óvodában van két fiú. Mindketten nagyok és 
erősek, megfélemlítik, zsarolják, terrorizálják az 

összes többit. Mindannyiunkat. Én félek és nem 
értem, miért teszik. Rájövök, hogy a gond a fé-
lelmeinkkel van. Rengetegen vagyunk, ők csak 
ketten, s mi mégis félünk.
Egy nap odamegyek a többiekhez és elmondom 
nekik, hogy mit gondolok. Elmondom, hogy gyá-
vák, hogy ez örökké így lesz, ha... Felbátorítom 
őket. Kimegyünk az udvarra. A két zsaroló együtt 
játszik az udvaron. Ordítva támadjuk meg őket. 
Ám ezek csak nevetnek, szólnak néhány szót, 
lökdösődnek, majd az egész társaság szétszéled. 
Egyedül maradok, a földre taszítanak, térdüket a 
vállamra fektetik és pofoznak.
 
Egy dolog miatt törekszem egésznek lenni már, 
egy dolog hajt előre. Az, hogy magamba egyszer 
se pillanthassam meg a gonoszságot, az önzést, 
a gyűlöletet, az irigységet, a tisztátalanságot. Az 
ember efféle küzdelmében többször megbukik, 
s közben igazából egyszer sem ér célba. De meg-
tartom annak erős hitét, hogy igenis létezik cél, 
létezik erre lehetőség. S épp ezért nem vagyok 
hajlandó meghalni csak azért, mert nem vagyok 
még egész. Bármennyire is szeressem azt, aki 
kéri...
 
Hogy van értelme a hitnek, azt mindig is az igazán 
„kicsik” mutatják meg az embernek: Keresztelő 
Jánoshoz számtalan ember ment feloldozásért, 
megtisztulásért, a prédikáció szavaiért. A Keresz-
telő, mikor Jézusról szólt, azt mondta, arra sem 
méltó, hogy megoldja annak saruját. S később a 
„kicsiny” Jézus szintén Atyjához fohászkodott, 
hogy ne legyen méltatlan Őhozzá.

Azt hiszem, így hát félteni s óvni kell mindazo-
kat, akik egésznek hiszik magukat vagy sarujuk 
zsinegét.
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Amikor az ecsetem dolgozik
When my brush is rushing

Quand mon pinceau travaille
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A mítosz megment, konzervál, életben tart. A mí-
tosz óv és megőriz, mint a bunker. Szerencsés az, 
aki már életében átlép a mítoszba, megmenekült. 
Ezt a lépést elég könnyű megtenni. Csak annyi kell 
hozzá, hogy a megmenekülés ne legyen túl fontos. 
Az menekül meg, akinek van mitől, az a túlélő, aki-
nek van mit túlélnie.
Mítosz akkor keletkezik, ha az, amit túlélek, a saját 
kreatúrám. Ha az, ami körülvesz, nem egy reális 
élettér, hanem saját, semmire tekintettel nem lévő 
vízióm, ami biztonságosabban vezet és igazít el, 
mint az úgynevezett tények.
Ha nem egy ember vagyok, hanem AZ EMBER. Eb-
ben pedig semmiféle erkölcsi megkötés nem léte-
zik, még akkor sem, ha a mítosz morális igényeket 
elégít ki.
A vízió egytelen lényeges következménye, hogy csak 
saját logikájára figyeljen, tehát életveszélyes kell, 
hogy legyen.
A hősök nem attól hősök, hogy a jó oldalon állnak 
– hanem attól, hogy sebezhetetlenek.
A bikaviadalok arénáiban a viadorok állandó 
halál-érintettségben dolgoznak. Képességeiken 
és szabad belátásokon múlik, mekkora kockázatot 
vállalnak; de a veszély, ha kontrollálva is, érzékel-
hetően jelen van, és minden hibát megtorol. (...)
 

A halhatatlanság az, ami vonzza a mítoszt – hogy 
mire kiderülne róla, hogy illúzió, már a mítosz 
védje.
Az ember ragaszkodik a halhatatlanság képzeté-
hez, és ennek élményéért – bármilyen villanásnyi is 
legyen – hajlandó bármit megbocsátani, csúnyasá-
got, testi tökéletlenséget, fájdalmat és gonosztettet.
 
Gilles de Rais, a Kékszakáll, száz és száz jobbágy-
gyerek perverz gyilkosa, ítélethozatal előtt a megy-
gyilkoltak bosszúra éhes szüleit arra kérte, imád-
kozzanak a lelkéért – és a tömeg térdre ereszkedett 
és imádkozott. Tömeggyilkosok, gyújtogatók, zsar-
nokok köszönhetik emléküket, nevük fennmaradá-
sát és nem ritkán életüket annak, hogy – legalábbis 
egy ideig – halhatatlanoknak látszottak mindenki 
helyett és mindenki nevében.
 
Az, aki életében mítosszá válik, megkapja a mítosz 
segítségét is, hogy tovább tartson a trip, tovább 
legyen látható a káprázat, a kivételezettség, az em-
beren túli ember, a mindenkire érvényes törvény 
demonstrálása a lehetetlen közepébe.
 
Egy elementáris sóvárgás artikulálhatóvá válik – és 
ezért semmi sem drága.

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút Utószó
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Festészetem (is) a forma művészete. Vonzó erejét 
nem a hibátlan megformálástól veszi.
Nem andalítóak és nem ringatós bűvösek képe-
im a – belső és külső – ritmusuktól, amely mind-
járt felléptükkor rajongókat tömöríthet körém, s 
amely még ma is sokak előtt el tudja fedni művé-
szetemnek kérdéses elemeit. Mert bármennyire 
is lenyűgöző a szépség, amely az artisztikum s 
a kifinomultság csúcsain lebegő festészetemből 
áradni kíván, világom elzárt, hermetikus, nehezen 
megközelíthető világ.
Igyekeztem művészetemben átéreztetni és formá-
ba önteni az emberi érzelmek gazdag skáláját, de 
egyúttal el is zártam őket a formai művészetemnek 
aranyszekrényébe (mintha koromnak és hanyat-
ló osztályomnak vigasztalan valóságától féltettem 
volna), és a kulcsot, mely a zárat kinyitja, ugyanúgy 
elrejtettem, mint amit elzártam vele.
Magyarázóimnak serege megfejteni törekedett 
mindig titkaimat, vannak híveim, akik kritikátlanul 
csodálnak, alakom azonban – ma már a történelem 
távlatában – arisztokratikus magányban trónol va-
lamely nagyon is tiszta festészet ormain, s bár sze-
retem és szánom az embert, s bár az önközlés láza 
forró hullámokkal borít el ma is, tisztában vagyok 
azzal, hogy nem vagyok sem a magam korában, 
sem a jövő korokban nem lehetek az élet vezére.
Zárt festészetemnek aligha érdeme, hogy erre nem 
is tartok igényt.
 
Mint férfi Rubint mindig elegáns voltam, világfias, 
külsőmben és életmódomban is hangsúlyozottan 
„művészi”, szinte kissé mondén. Maga a művészi, 

míves komolyság. A sors kegyéből a mindennapi 
élet szükségletei fölött kecsesen elsuhanó festőlé-
tet tudtam teremteni magamnak, de lelkem min-
denkori legmélyebbjeire különös érzékenységet 
varázsolt a környezet és a kor.
Mérgező képességük egyformán fogta föl a köze-
ledő történelmi megrázkódtatások első rezgéseit, 
művészetem egy hanyatló társadalmi forma és 
széthullóban lévő Magyarország emberének fé-
lelmeit. Egyformán kifejezve, ha nem is egyforma 
módon, vagy azonos, szokásos eszközökkel. Kiszol-
gáltatottság, odavetettség, a fékezhetetlen sors elé 
dobott élet értelmének hasztalan keresőjét, mű-
vészi formáimnak oly végletes különbségeinek 
ellenére.
 
Egy férfi, aki egy idegen városban bolyong, céltalanul 
és tehetetlenül, támolygó betegek, magukat nehe-
zen vonszoló terhes asszonyok, szegénység, nyomor, 
elesettség között. A város nagy és álomszerűen ide-
gen, amelyen a férfi halad, bűzlik minden felől. De itt 
mindez nem a naturalisták megszokott légkörterem-
tő eszköze. Az érzet olyasmire utal, ami már nem ér-
zetszerű, hanem valamiféle általános életérzés kifeje-
zője. A „szag”, amennyire meg lehetett különböztetni, 
jodoformból és pommes frites zsiradékából vegyült.
Nyáron minden város szaglik.
Aztán – folytatódik az első személyű kép megfestése 
– egy sajátos, hályogtól vak házat láttam, a város-
terven nem lehetett megtalálni, de ajtaja fölött még 
olvasható volt a felírás – FELTÁMADUNK –, a bejárat 
mellett az árak. Elolvastam. Nem volt drága hely.  
S mi még? Egy ott álló gyermekkocsiban egy gyer-
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„Egyik elem ez: nem szabad magunkat megírni. A művésznek úgy kell jelen len-
nie a műben, ahogy Isten jelen van a teremtésben: láthatatlanul és mindenha-

tóan; érezni mindenütt érezzék, de látni sehol se lássák.”
(Flaubert)
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mek: kövér, zöldes bőrű, feltűnő kiütés a homlokán. 
Nyilván gyógyult már, nem fájt. A gyermek nyitott 
szájjal aludt, jodoformot lehelt, pommes frites-et, 
aggodalmat.
Ez már csak így volt. Fő dolog, hogy élünk.
Ez a fő dolog.
 
Hontalanságom fentiekből következett. Ebből szel-
lemi nyitottságom is, amely képessé tett Európa 
kulturális örökségének átélésére és befogadására. 
Helyi tradíciók, nemzeti hagyományok még úgy-
sem kötöttek sehová. Emberséget sugározni az 
embertelen körülmények között isteni képesség.
Isten életértelmezés, élettartalom, az egyszerű 
emberiség tisztelete, a szegények és elhagyatottak 
szeretete, megértés.
A kővé vált emlékezet feléled, s homlokomra ve-
rejtékkel és korommal írja fel nevét a nyomor. S a 
kőváros festői képzeletemben a mélabús jeruzsá-
lemi tájba ágyazva él, édes gyermeke a sokszor 
magasztalt Újlipótvárosnak, vagy éppen Piliscsaba 
emlékezete: a gödrében.
 
Itt Izraelben már egyáltalán nem vagyok otthon, 
hogy is lehetnék, hiszen hazám másutt van valahol 
– mit tudom én – talán az élet ősforrásánál. Ottha-
gyom szülőföldemet, elhagyom Magyarországot, 
Kanadában, majd Münchenben remélek tágasabb 
világot találni, s kérdés, hogy végződött volna ez a 
próbálkozássorozatom, ha nem találok egy barát-
ra, aki megnyitotta előttem a művészet végtelen 
kultúrájában a föld és a képességek bennem rejlő 
földi végtelenségeit? Szeretetben mondom ki, írom 
le a nevét: Markos István Dávid.

Kanadában bontakozott ki bennem az igazi, nagy, 
eredeti: „festő” akarok lenni. Sokkal később, és még 
ma is túl az ötvenen, harminc éveken túl is.
Mit köszönhetek Kanadának? Mit köszönhetek Mar-
kos István Dávid barátomnak?

Kanada és Markos tett azzá, ami vagyok, belsőleg 
onnan származom, ott van ösztönömnek minden 
hazája, minden belső eredetem. Műveimnek min-
den olyan elemzése, amely figyelmen kívül hagyja 
ezt a tényt, egyoldalú. Érzelmi testvéremnek érze-
tem őt, ezt az erős zsidó fiút, akivel egész hosszú 
éjszakán át álldogálunk együtt szellemi kunyhóink 
küszöbén, elmerülve az egyszerű élet mélységében, 
fájdalmában, emberségében, amint az ő szavaiból, 
nótáiból, vicceiből feltárult előttem.
Végtelen volt ez a csöppnyi élet ott a torontói Finch 
Avenue 77 East 12. emeletén.
Egy nyugodtan hömpölygő tenger, e széles-széles 
folyam, egyik partján toronymagas erdő, a mási-
kon sík pusztaság, melyben a nagyvárosok is csak 
kunyhók és sátrak.
Újra kell itt tanulni minden dimenziót. Itt tudja 
meg az ember, hogy nagy a föld, hogy a víz óriási, 
és mindenekelőtt, hogy milyen nagy az ég.
Amit eddig láttam, csak ábrázolása volt a földnek, 
folyónak és a világnak.
Itt minden valódi önmaga.
 

„Az ellentét alapja készül itt
a perc rajzához fáradságosan,
hogy lássuk: mert nagyon világosak
velünk. Nem ismerjük az érzés
kontúrját, csak mi kintről alakítja.”

(Rilke)
 
Mindentől függetlenül úgy érzem, ez a könyv bol-
dog vallomások sora a földi élet szépségéről, em-
berségünk rangjáról, a soha nem feledhető „ittlét” 
nagyszerűségéről.
És a látható világ átformálásán a külvilág látha-
tatlanba merülésén kívül talán semmivel sem ke-
vesebb vagy több szeretett volna lenni ez a könyv, 
mint hogy élő, lüktető és érdemes...
  

Rubint Ávrahám Péter
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Magyarországon született zsidó művész
 – Izraelből
Rubint Ávrahám Péter
Budapesten született 1958. augusztus 7-én
 
Ritka érték, ha egy művész életművének jelentős 
része egy kézben marad. A munkásságom első 
másfél évtizedében született alkotások nem sok 
kivétellel itthon, egy gyűjteményben maradtak, 
amikor úgy döntöttem, életemet új helyszínen 
folytatom, és Izraelben telepedek le. Hogy ez a 
döntésem nem egyik percről a másikra született, 
az nyilvánvaló. Jelei egyértelműen megmutatkoz-
nak szinte minden művemben: festményeimen 
sorra megjelennek a jellegzetes zsidó motívumok 
és vallási szimbólumok, a zsidó kultúra csaknem 
minden eleme. Tehát a kezdetektől fogva egyér-
telműen zsidó művészként határozom meg ön-
magam.
 
Nem követem senki művészetét, nem próbálok 
semmilyennek mutatkozni és nem volt mesterem 
– autodidakta festő vagyok, sokoldalú reneszánsz 
ember. Jellemző módon európai és közel-keleti 
utazásaim keltették életre művészi igyekezete-
im, és vezettek el a képzőművészetekhez. Elein-
te akvarelleket festettem, majd az olajképek felé 
fordultam. Bátran kísérletezem, alkotásaim az 
absztrakt-expresszionizmussal (elvont-expresz-
szionizmussal?) hozhatók rokonságba. Képeimen, 
sajátos módon ötvöződnek a természet jelensé-
geinek megidézései a festői gesztusokkal. Művé-
szetemben a későbbiekben a spontaneitás, a lírai 
hang, valamint az impresszionisztikus felületke-
zelésem a legjellemzőbb. Meggyőződésem, hogy a 
festészet intuíción alapuló alkotás, mely túlmegy 

az egyszerű meglátáson és nem csak vizuális refle-
xeknek engedelmeskedik, hanem belülről fakadó 
óhajaim kifejezése is. Objektív és szubjektív közé-
putamat keresem a tárgyilagosság és az egyéniség 
közös nevezőre hozása által.
 
Művészetem szerethető, emberközeli, gazdag szín-
világú, alkotásaim meleg, barátságos hangulatot 
kívánnak sugározni.

*
Fiatal éveimtől kezdve világszerte számtalan ran-
gos helyen állítottam ki. Egyéni kiállításaim voltak 
Amszterdamban (1984), Münchenben (1986, Art 
Galerie), Párizsban (1991), Torontóban és Tel-
Aviv-ban (1992). Magyarországon, 1997-ben a bu-
dapesti Csók Galériában, 1998-ban a Mednyánsz-
ky Galériában, a Komédium Színházban és az Art 
Caféban, Lapu Mihály szervezésében, 1999-ben a 
MUOSZ-ban, 2000-ben pedig a Vigadó Galériában 
láthatta egybegyűjtött műveimet utoljára Magyar-
országon a közönség. 2002-ben Izraelbe költözök 
vissza. Megnyitom újra önálló műterem-galériá-
mat Tel-Avivban a rehov Ben-Yehuda 17. sz. alatt, 
valamint még három rangos kiállításon veszek 
részt; 2012 – a Tel-Aviv-Jaffó kortárs biennálén, 
2013 – Ramat-Gan. Diamond Center Building No. 
1; 2013. január – Givat Smoel, Művészeti Egyetem; 
2013 novemberében a Jeruzsálem Holokauszt Mú-
zeum állandó kiállításra egy festményemet bevá-
logatja. 2014 – ismét Magyarországon alkotok és 
készülök, hogy 2018-ban kiadjam a Hullámvasút 
c. önéletrajz ihletésű gyűjteményes albumomat 
60. születésnapom alkalmából. Alkotásaimmal az 
utóbbi években olyan neves aukciós házak árveré-
sein is felbukkantam, mint a budapesti Belvedere 
vagy a Polgár galéria.

Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút Utószó

A zsidó művész
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Rubint Ávrahám Péter • Hullámvasút Utószó
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City view
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Virágok fényben     
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J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light
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Fleurs à la lumière
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2016. Hungary. Budapest.
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120x120 cm. Huile sur toile, vernie.
2016. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Pripriété privée)

Virágok fényben     
120x120 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.   

Magyarország, Budapest, 2016.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

120x120 cm. Oil on canvas, varshed.   
2016. Hungary. Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
Fleurs à la lumière

120x120 cm. Huile sur toile, vernie.
2016. Budapest. Hongarie.

S. b. d. (Pripriété privée)

Virágok fényben     
100x80 cm. Olaj, metal, lakkozva, vászonra.   

Magyarország, Budapest, 2016.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

100x80 cm. Oil-metál on canvas, varshed.   
2016. Hungary. Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
Fleurs à la lumière

100x80 cm. Huile-metál sur toile, vernie.
2016. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Pripriété privée)

Virágok kékben, fehérben
100x100 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Izrael, Holon  2012.
J. j. l. (mg.)

 
Flowers in blue and white
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40x120 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.
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2017. Budapest, Hungary.
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40x120 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Virágok fényben     
100x120 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.   

Magyarország, Budapest, 2017.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

100x120 cm. Oil on canvas, varshed.   
2017. Hungary. Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
Fleurs à la lumière

100x120 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Pripriété privée)

Fényvirágok
100x100 cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Magyarország, Budapest 2017.
J. j. l. (mg.)

 
Lightflowers

100x100 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Fleurs de lumière

100x100 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2017. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Virágok fényben     
100x100 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.   

Magyarország, Budapest, 2017.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

100x100 cm. Oil on canvas, varshed.   
2017. Hungary, Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
Fleurs à la lumière

100x100 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Pripriété privée)

Minden nap egy új rácsodálkozás
100x100 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017. 03. 26. 06:00
J. j. l. (mg.)

 
Every day a new surprise

100x100 cm. Oil on canvas, varnished.
26. 03. 2017. - 6:00. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
 

Chaque jour est une nouvelle révélation
100x100 cm. Huile sur toile, vernie.

26. 03. 2017. - 06:60. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Virágok fényben     
100x100 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.   

Magyarország, Budapest, 2016.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

100x100 cm. Oil on canvas, varshed.   
2016. Hungary, Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
Fleurs à la lumière

100x100 cm. Huile sur toile, vernie.
2016. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Pripriété privée)

A mai reggel sem különbözött a többitől
160x160 cm.  Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J. j. l. (mg.)

 
This morning was not different either

160x160 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Ce matin n’était pas différent des autres
160x160 cm. Huile et métal sur toile, vernie.

2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Virágok fényben     
100x100 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.   

Magyarország, Budapest, 2017.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

100x100 cm. Oil on canvas, varshed.   
2017. Hungary, Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
Fleurs à la lumière

100x100 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Pripriété privée)
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Virágok fényben     
110x110 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.   

Magyarország, Budapest, 2017.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

110x110 cm. Oil on canvas, varshed.   
2017. Hungary, Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
Fleurs à la lumière

110x110 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Pripriété privée)

A Nyugati Fal felöl Jeruzsálem
100x80 cm. Olaj, kréta, lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2012.
J. j. l.  (mt.)

 
View of Jerusalem from the West Wall

100x80 cm. Oil, crayon on canvas, varnished. 
2012. Jerusalem, Israel.
S.L.R. (Private Property)

 
Jérusalem vu par le Mur de l’Ouest

100x80 cm. Huile et craie sur toile, vernie.
2012. Holon, Israël.

S. b. d. (Propriété privée)

Az erő forrása
160x160 cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J.  j. l. (mg.)

 
Source of power

160x160 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
La source de la force

160x160 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2017. - Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Az erő forrása
160x160 cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J.  j. l. (mg.)

 
Source of power

160x160 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
La source de la force

160x160 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2017. - Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Virágok fényben  2  
80x70 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.   

Izrael, 2013.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

80x70 cm. Oil on canvas, varshed.   
2013. Israel.

S.L.R. (Private Property)
 

Fleurs à la lumière
80x70 cm. Huile sur toile, vernie.

2013. Israël.
S. b. d. (Pripriété privée)

Holnapután…
40x60 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 1999.
J. j. l.(mg.)

 
The day after tomorrow…

40x60 cm. Oil on canvas, varnished.
1999. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
 Après-demain…

40x60 cm. Huile sur toile, vernie.
1999. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Virágok fényben   1
80x70 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.   

Izrael, 2013.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

80x70 cm. Oil on canvas, varshed.   
2013. Israel.

S.L.R. (Private Property)
 

Fleurs à la lumière
80x70 cm. Huile sur toile, vernie.

2013. Israël.
S. b. d. (Pripriété privée)

Szeretettel
60x120 cm. Akril, kartonra.

Izrael. Holon. 2013.
J. j. l. (mg.)

 
With Love

60x120 cm. Acrylic on cardboard.
2013. Holon. Izrael

S.L.R. (Private Collection)
 

Affectueusement
60x120 cm. Acrylique sur carton.

2013. Holon. Izrael.
S. b. d. (Collection privée)

Az erő forrása
160x160 cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J.  j. l. (mg.)

 
Source of power

160x160 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
La source de la force

160x160 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2017. - Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Visszaérkezés
100x80 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, V. Váci u. 42. Magyarország 2013. 
11. 21., J. b. l. (mg.)

 
The return

100x80 cm. Oil on canvas, varnished.
21th November 2013. 42 Váci str., Budapest 

(V.), Hungary.
S.L.L. (Private Collection)

 
Le retour

100x80 cm. Huile sur toile, vernie.
21. 11. 2013. 42, rue Váci, Budapest (V.), 

Hongrie., S. b. g. (Collection privée)

Az erő forrása
160x160 cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J.  j. l. (mg.)

 
Source of power

160x160 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
La source de la force

160x160 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2017. - Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Virágok fényben  (3)  
80x70 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.   

Izrael, 2013.
J. j. l. (mt.)

 
Flowers in light

80x70 cm. Oil on canvas, varshed.   
2013. Israel.

S.L.R. (Private Property)
 

Fleurs à la lumière
80x70 cm. Huile sur toile, vernie.

2013. Israël.
S. b. d. (Pripriété privée)
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Média
50x60 cm. Olaj, vászonra.

Budapest, Magyarország 2003.
J. j. l. (mg.)

 
Media

50x60 cm. Oil on canvas.
2003. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Média

50x60 cm. Huile sur toile.
2003. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Média
50x60 cm. Olaj, vászonra.

Budapest, Magyarország 2003.
J. j. l. (mg.)

 
Media

50x60 cm. Oil on canvas.
2003. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Média

50x60 cm. Huile sur toile.
2003. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Média
50x60 cm. Olaj, vászonra.

Budapest, Magyarország 2003.
J. j. l. (mg.)

 
Media

50x60 cm. Oil on canvas.
2003. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Média

50x60 cm. Huile sur toile.
2003. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Média
50x60 cm. Olaj, vászonra.

Budapest, Magyarország 2003.
J. j. l. (mg.)

 
Media

50x60 cm. Oil on canvas.
2003. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Média

50x60 cm. Huile sur toile.
2003. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Olga
150x120 cm. Olaj, grafit, lakkozva, vászonra.

Izrael, Holon, 2010.
J. h.  (mg.)

 
The diary

150x120 cm. Oil, graphite on canvas, 
varnished. 

2010. Izrael, Holon
S.I.B. (Private Collection)

 
Le journal

150x120 cm. Huile et graphite sur toile, 
vernie.

2010. Izrel, Holon.
S. dos (Collection privée)

Megvigasztalódás
100x100 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Magyaroszág, Budapest 2016.
J. j. l. (mg.)

 
Being consoled

100x100 cm. Oil on canvas, varnished.
2016. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Consolation

100x100 cm. Huile sur toile, vernie.
2016. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Mása
150x120 cm. Olaj, grafit, lakkozva, vászonra.

Izrael, Holon, 2010.
J. h.  (mg.)

 
The diary

150x120 cm. Oil, graphite on canvas, 
varnished. 

2010. Izrael, Holon
S.I.B. (Private Collection)

 
Le journal

150x120 cm. Huile et graphite sur toile, 
vernie.

2010. Izrel, Holon.
S. dos (Collection privée)

Amikor az ecsetem dolgozik
80x80 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2006.
J. j. l. (mt.)

 
When my brush is rushing

80x80 cm. Oil on canvas, varnished.
2006. Hulon, Israel.

S.L.R. (Private Property)
  

Quand mon pinceau travaille
80x80 cm. Huile sur toile, vernie.

2006. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Irina
150x120 cm. Olaj, grafit, lakkozva, vászonra.

Izrael, Holon, 2010.
J. h.  (mg.)

 
The diary

150x120 cm. Oil, graphite on canvas, 
varnished. 

2010. Izrael, Holon
S.I.B. (Private Collection)

 
Le journal

150x120 cm. Huile et graphite sur toile, 
vernie.

2010. Izrel, Holon.
S. dos (Collection privée)

Megérkezés I.
180x130cm. Metál, olaj. lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2008.
J. j. l. (mt.)

 
Arrival I.

180x130 cm. Metal, oil on canvas, varnished.
2008. Hulon, Israel.

S.L.R. (Private Property)
  

Arrivée I.
180x130 cm. Métal et huile sur toile, vernie.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Virágok, csak…
200x200 cm. Olaj,metál, vászonra.

Magyarország, Budapest 2017.
J. j. l. (mg.)

 
Flowers, nothing else...

200x200 cm. Oil, metal  on canvas.
2017. Budapest. Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Fleurs, rien d’autre…

200x200 cm. Huile sur metal toile.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collectoin privée)  

Örökre. („Csak azért is” sorozat)
120x120 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.
Budapest, XIII. Újpesti rakpart 7. II.9. 

Magyarország 2017. 09. 21., 11:00, J. j. l. (mg.)
 

Forever. („Just the same” Series)
120x120 cm. Oil on canvas, varnished.
21th September 2017 - 11:00. Újpesti 

rakpart 7.II.9., Budapest (XIII.), Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Éternellement. (série „Malgré tout”)

120x120 cm. Huile sur toile, vernie.
21. 09. 2017-11:00. 7 rue Újpesti, 

Budapest (XIII.), Hongrie.
S. b. d.(Collection privée)
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Ahogy elégnek a fények… 
(„Csak azért is” sorozat)

120x120 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.
Budapest, XIII. Újpesti rakpart 7. II. 9. Magyaror-

szág 2017., J. j. l. (mg.)
 

As the lights cease… (“Just the same” Series)
120x120 cm. Oil on canvas, varnished.

2017. Újpesti rakpart str., 7. II. 9. Budapest (XIII.), 
Hungary., S.L.R. (Private Collection)

 
Les lumières sont en train de brûler…

(série „Malgré tout”)
120x120 cm. Huile sur toile, vernie.

2017. 7, rue Újpesti rakpart, II.9.  Budapest (XIII.), 
Hongrie., S. b. d. (Collection privée)

Fekete vagy fehér, igen vagy nem
120x80 cm. Olaj, vászonra.

Budapest, Magyarország 2011.
J. j. l. (mg.)

 
Black or white, yes or no
120x80 cm. Oil on canvas.
2011. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Noir ou blanc, oui ou non
120x80 cm. Huile sur toile.
2011. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Játékok VII.
35x35cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l (mg.)

Games VII.
35x35 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2013. Izrael. Holon.
S.L.R. (Private Collection)

Jeux VII.
35x35 cm. Huile et métal sur toile, vernie.

2013. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)

Játékok VIII.
35x35cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l (mg.)

Games VIII.
35x35 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2013. Izrael. Holon.
S.L.R. (Private Collection)

Jeux VIII.
35x35 cm. Huile et métal sur toile, vernie.

2013. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)

A jégvirágos ablakon túl már a tavasz 
illatai csiklandoznak.

110x110 cm. Olaj, lakkozva, fára.
Izrael. Holon 2006., J. j. l. (mg.)

 
Beyond the frosty window flowers, the 
smells of spring are tickling my nose.

110x110 cm. Oil on wood, varnished.
2006. Izrael. Holon

S.L.R. (Private Collection)
  

Au de-là de la fenètre au fleurs de givre 
déjà les odeurs du printemps chatouillent 

le nez.
110x110 cm. Huile sur bois, verni.

2006. Holon, Izrael., S. b. d. (Collection privée)

Játékok III.
35x35cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l (mg.)

Games III.
35x35 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2013. Izrael. Holon.
S.L.R. (Private Collection)

Jeux III.
35x35 cm. Huile et métal sur toile, vernie.

2013. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)

A jégvirágos ablakon túl már a nyár 
szivárványai játszanak.

110x110 cm. Olaj, lakkozva, fára.
Izrael. Holon 2006., J. b. l. (mg.)

 
Beyond the frosty window flowers, the 

rainbows of summer are glittering.
110x110 cm. Oil on wood, varnished.

2006. Izrael. Holon
S.L.L. (Private Collection)

 
Au de-là de la fenètre au fleurs de givre 

déjà les arcs-en ciel de l’été jouent.
110x110 cm. Huile sur bois, verni.

2006. Izrael. Holon.
S. b. g. (Collection privée)

Játékok IV.
35x35cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l (mg.)

Games IV.
35x35 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2013. Izrael. Holon.
S.L.R. (Private Collection)

Jeux IV.
35x35 cm. Huile et métal sur toile, vernie.

2013. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)

Játékok I.
35x35cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l (mg.)

Games I.
35x35 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2013. Izrael. Holon.
S.L.R. (Private Collection)

Jeux I.
35x35 cm. Huile et métal sur toile, vernie.

2013. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)

Játékok V.
35x35cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l (mg.)

Games V.
35x35 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2013. Izrael. Holon.
S.L.R. (Private Collection)

 
Jeux V.

35x35 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2013. Izrael, Holon.

S. b. d. (Collection privée)

Játékok II.
35x35cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l (mg.)

Games II.
35x35 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2013. Izrael. Holon.
S.L.R. (Private Collection)

Jeux II.
35x35 cm. Huile et métal sur toile, vernie.

2013. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)

Játékok VI.
35x35cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l (mg.)

Games VI.
35x35 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2013. Izrael. Holon.
S.L.R. (Private Collection)

Jeux VI.
35x35 cm. Huile et métal sur toile, vernie.

2013. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)
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Varázslat az időben IV.
120x80 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Valahol Európában 2012.
J. j. l (mg.)

 
Magic in the time IV.

120x80 cm. Oil on canvas, varnished.
2012. Somewhere in Europe.

S.L.R. (Private Collection)
 

Magie du temps IV.
120x80 cm. Huile sur toile, vernie.

2012. Quelque part en Europe.
S. b. d. (Collection privée)

Varázslat az időben I.
120x80 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Valahol Európában 2012.
J. j. l (mg.)

 
Magic in the time I.

120x80 cm. Oil on canvas, varnished.
2012. Somewhere in Europe.

S.L.R. (Private Collection)
 

Magie du temps I.
120x80 cm. Huile sur toile, vernie.

2012. Quelque part en Europe.
S. b. d. (Collection prviée)

Egy táj, amiből kiszülettem
150x150 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2008.
J. j. l. (mt.)

 
The land I was born of

150x150 cm. Oil on canvas, varnished.
2008. Holon, Israel

S.L.R. (Private Property)
 

Un paysage duquel je suis né
150x150 cm. Huile sur toile, vernie.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Varázslat az időben II.
120x80 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Valahol Európában 2012.
J. j. l (mg.)

 
Magic in the time II.

120x80 cm. Oil on canvas, varnished.
2016. Somewhere in Europe.

S.L.R. (Private Collection)
 

Magie du temps II.
120x80 cm. Huile sur toile, vernie.

2016. Quelque part en Europe.
S. b. d. (Collection privée)

Pesszimizmus
150x150 cm. Olaj, grafit, lakkozva, vászonra.

Holon, Izrael 2006.
J. j. l. (mt.)

 
Pessimism

150x150 cm. Oil, graphite on canvas, 
varnished. 

2006. Holon, Israel.
S.L.R. (Private Collection)

 
Pessimisme

150x150 cm. Huile et graphite sur toile, 
vernie.

2006. Holon, Israël
S. b. d. (Propriété privée)

Varázslat az időben III.
120x80 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Valahol Európában 2012.
J. j. l (mg.)

 
Magic in the time III.

120x80 cm. Oil on canvas, varnished.
2012. Somewhere in Europe.

S.L.R. (Private Collection)
 

Magie du temps III.
120x80 cm. Huile sur toile, vernie.

2012. Quelque part en Europe.
S. b. d. (Collection privée)

Ami tökéletes, az kerek
150x150 cm. Olaj, metál, lakkozva, 

vászonra.
Holon, Izrael 2006., J. j. l. (mt.)

 
Perfect is round

150x150 cm. Oil, metal on canvas, var-
nished. 

2006. Holon, Israel.
S.L.R. (Private Collection)

  
Ce qui est parfait est rond

150x150 cm.  métal sur to Huile et ile, 
vernie.

2006. Holon, Israël
S. b. d.  (Propriété privée)

A Bohóc, ki én vagyok…
(Ajánlással feleségemnek, Gyöngyikének.)
100x80 cm. Olaj, metál, lakkozva, kartonra.

Budapest, Magyarország 1997.
 

The Clown who I am…
(with recommendation to my wife, Gyöngyi)

100x80 cm. Oil, metal on cardboard, 
varnished. 

1997. Budapest, Hungary. 
 
 

Le clown, c’est moi
(Hommage á ma femme, Gyöngyi.)

100x80 cm. Huile et métal sur carton, verni.
1997. Budapest, Hongrie.

Emóciók III.
120x100 cm. Olaj, vászonra.

Izrael, Holon 2010.
J. j. l. (mg.)

 
Emotions III.

120x100 cm. Oil on cardboard.
2010. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Collection)
 

Émotions III.
120x100 cm. Huile sur toile, vernie.

2010. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)

Emóciók II.
120x100 cm. Olaj, vászonra.

Izrael, Holon 2010.
J. j. l. (mg.)

 
Emotions II.

120x100 cm. Oil on cardboard.
2010. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Collection)
 

Émotions II.
120x100 cm. Huile sur toile, vernie.

2010. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)

Emóciók I.
120x100 cm. Olaj, vászonra.

Izrael. Holon 2010.
J. j. l.(mg.)

 
Emotions I.

120x100 cm. Oil on canvas.
2010. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Collection)
 

Émotions I.
120x100 cm. Huile sur toile, vernie.

2010. Izrael, Holon.
S. b. d. (Collection privée)

A Nyugati Fal felöl Jeruzsálem II.
140x120 cm. Olaj, kréta, lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2012.
J. j. l.  (mt.)

 
View of Jerusalem from the West Wall. II.

140x120 cm. Oil, crayon on canvas, 
varnished. 

2012. Jerusalem, Israel.
S.L.R. (Private Property)

 
Jérusalem vu par le Mur de l’Ouest. II.

140x120 cm. Huile et craie sur toile, vernie.
2012. Holon, Israël.

S. b. d. (Propriété privée)
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Napnyugta
150x150 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2010.
J. j. l. (mg.).

 
Sunset

150x150 cm. Oil on canvas, varnished.
2010. Holon. Izrael

S.L.R. (Private Collection)
  

Coucher du soleil
150x150 cm. Huile sur toile, vernie.

2010. Holon. Irael.
S. b. d. (Collection privée)

Egy billenés a falon, hajnalban, 
a műteremben 

120x80 cm. Olaj, vászonra.
Holon, Izrael 2012., J. j. l. (mt.)

 
A tilt on the wall at dawn in the studio

120x80 cm. Oil on canvas.
2012. Holon, Israel.

S.L.R. (Private Property)
 

Un ébranlement sur le mur, à l’aube, 
dans l’atelier

120x80 cm. Huile sur toile.
2012. Holon, Israël.

S. b. d. (Propriété privée)

Egy billenés a falon, hajnalban, a műte-
remben II.

120x80 cm. Olaj, vászonra.
Holon, Izrael 2012.

J. j. l. (mt.)
 

A tilt on the wall at dawn in the studio II.
120x80 cm. Oil on canvas.

2012. Holon, Israel.
S.L.R. (Private Property)

 
Un ébranlement sur le mur, à l’aube, 

dans l’atelier II.
120x80 cm. Huile sur toile.

2012. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Égzengés
150x150 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon. 2010.
J. j. l. (mg.).

 
Thunder

150x150 cm. Oil on canvas, varnished.
2010. Holon. Izrael

S.L.R. (Private Collection)
  

Tonnerre
150x150 cm. Huile sur toile, vernie.

2010. Holon. Izrael.
S. b. d. (Collection privée)

A Nap halálugrása
120x100cm.  Olaj, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2012.
J. j. l. (mg.).

 
Death leap of the sun

120x100 cm.  Oil on canvas, varnished.
2012. Holon. Irael

S.L.R. (Private Collection)
 

Le saut mortel du Soleil
120x100 cm. Huile sur toile, vernie.

2010. Holon. Izrael.
S. b. d. (Collection privée)

Gyermekkor 2. 
100x70 cm. Olaj, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Childhood 2.

100x70 cm. Oil on canvas.
2013. Holon, Izr

S.L.R. (Private Collection)
 

Enfance 2.
100x70 cm. Huile sur toile.

2013. Holon. Izrael.
S. b. d. (Collection privée)

Fekete vagy fehér, igen vagy nem (1)
120x120 cm. Olaj, vászonra.

Budapest, Magyarország 2000.
J. j. l. (mg.)

 
Black or white, yes or no
120x120 cm. Oil on canvas.
2000. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

Noir ou blanc, oui ou non
120x120 cm. Huile sur toile.

2000. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Gyermekkor 3.
100x70 cm. Olaj, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Childhood 3.

100x70 cm. Oil on canvas.
2013. Holon, Izr

S.L.R. (Private Collection)
 

Enfance 3.
100x70 cm. Huile sur toile.

2013. Holon. Izrael.
S. b. d. (Collection privée)

Fekete vagy fehér, igen vagy nem (2)
120x120 cm. Olaj, vászonra.

Budapest, Magyarország 2000.
J. j. l. (mg.)

 
Black or white, yes or no
120x120 cm. Oil on canvas.
2000. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Noir ou blanc, oui ou non
120x120 cm. Huile sur toile.

2000. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée

Vérvirágok
160x160 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2016. 02. 23. 13:20
J. b. l. (mg.)

 
Bloodflowers

160x160 cm. Oil on cardboard, varnished.
23. 02. 2016. - 13:20. Budapest, Hungary.

S.L.L. (Private Collection)
  

Des fleurs de sang
160x160 cm. Huile sur carton, verni.

23. 02. 2016. - 13:20. Budapest, Hongrie.
S. b. g. (Collection privée)

Gyermekkor 1.
100x70 cm. Olaj, vászonra.

Izrael. Holon 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Childhood 1.

100x70 cm. Oil on canvas.
2013. Holon, Izr

S.L.R. (Private Collection)
 

Enfance 1.
100x70 cm. Huile sur toile.

2013. Holon. Izrael.
S. b. d. (Collection privée)

A Nap társaságában
150x150 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország. 2017. 05. 07. 13:00
J. j. l. (mg.)

 
Accompanied by the sun

150x150 cm. Oil on canvas, varnished.
07. 05. 2017. - 13:00. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
  

En compagnie du Soleil
150x150 cm. Huile sur toile, vernie.

07. 05. 2017. - 13:00. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)
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Mozdulat. Csak.
30x30 cm. Akril, tus, olaj, lakkozva, kartonra.

Hólon, Izrael 2006.
J. j. l. (mt.)

 
Movement. Nothing else.

30x30 cm. Acrylic, India ink, oil on 
cardboard, varnished.

2006 Hulon, Israel., S.L.R. (Private Property)
 

Un geste. Pour rien.
30x30 cm. Acrylique, encre de Chine et huile 

sur carton, verni.
2006. Holon, Israël.

S. b. d. (Propriété privée)

Mozdulat. Csak.
30x30 cm. Akril, tus, olaj, lakkozva, kartonra.

Hólon, Izrael 2006.
J. j. l. (mt.)

 
Movement. Nothing else.

30x30 cm. Acrylic, India ink, oil on 
cardboard, varnished.

2006 Hulon, Israel., S.L.R. (Private Property)
 

Un geste. Pour rien.
30x30 cm. Acrylique, encre de Chine et huile 

sur carton, verni.
2006. Holon, Israël.

S. b. d. (Propriété privée)

Mozdulat. Csak.
30x30 cm. Akril, tus, olaj, lakkozva, kartonra.

Hólon, Izrael 2006.
J. j. l. (mt.)

 
Movement. Nothing else.

30x30 cm. Acrylic, India ink, oil on 
cardboard, varnished.

2006 Hulon, Israel., S.L.R. (Private Property)
 

Un geste. Pour rien.
30x30 cm. Acrylique, encre de Chine et huile 

sur carton, verni.
2006. Holon, Israël.

S. b. d. (Propriété privée)

Emlék/más  („Csak azért is” sorozat)
150x150 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J. b. l. (mg.)

 
Alter ego of memory.

(“Just the same” Series)
80x80 cm. Oil on canvas, varnished.

2017. Budapest, Hungary.
S.L.L. (Private Collection)

 
Portrait de souvenir. (série „Malgré tout”)

80x80 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. g. (Collection privée)

Tengernyi kékség  (1)
100x100cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.  
Vigadó 2000.

J. j. k. (mg.)
 

Endless blueness (1) 
100x100 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2017. Budapest, Hungary.
S.M.R. (Private Collection)

  
Mer de bleu  (1) 

100x100 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2017, Budapest, Hongrie.
S. m. d. (Collection privée)

Tengernyi kékség  (2)
100x100cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.  
Vigadó 2000.

J. j. k. (mg.)
 

Endless blueness (2) 
100x100 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 

2017. Budapest, Hungary.
S.M.R. (Private Collection)

  
Mer de bleu  (2) 

100x100 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2017, Budapest, Hongrie.
S. m. d. (Collection privée)

Emlékezet nélküli gondolatok.
(„Csak azért is” sorozat)  

120x100 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.
Budapest, Magyarország 2017., J. j. l. (mg.)

 
Ideas without memory. 
(“Just the same” Series)

120x100cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Pensées sans mémoire. 

(série „Malgré tout”)
120x100 cm. Huile sur toile, vernie.

2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Vissza a múlthoz  („Csak azért is” sorozat) 
160x160 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J.: b f. (mg.)

 
Back to the past (“Just the same” Series)

160x160 cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Budapest, Hungary.
S.U.L. (Private Collection)

 
Retour dans le passé 
(série „Malgré tout”)

160x160 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. h. g. (Collection privée)

- Nézz ki az ablakon, csak az az enyém, ami 
körbe ér… (1)

120x120 cm. Olaj, metál, akril, lakkozva, vászonra.
Magyarország, Budapest, 2017., J. j. l. (mt.)

 
- Look out the window! Only what you can 

see around here, belongs to me… (1)
120x120 cm. Oil, metal, acrylic on canvas, 

varnished. , 2017. Hungary. Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
- Regarde par la fenêtre, ce n’est le mien que 

ce qui fait cercle autour de moi. (1)
120x120 cm. Huile, métal et acrylique sur toile, 

vernie., 2017. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Propriété privée)

- Nézz ki az ablakon, csak az az enyém, ami 
körbe ér… (2)

120x120 cm. Olaj, metál, akril, lakkozva, vászonra.
Magyarország, Budapest, 2017., J. j. l. (mt.)

 
- Look out the window! Only what you can 

see around here, belongs to me… (2)
120x120 cm. Oil, metal, acrylic on canvas, 

varnished. , 2017. Hungary. Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
- Regarde par la fenêtre, ce n’est le mien que 

ce qui fait cercle autour de moi. (2)
120x120 cm. Huile, métal et acrylique sur toile, 

vernie., 2017. Budapest. Hongrie.
S. b. d. (Propriété privée)

A Nap társaságában II.
130x100 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.
Budapest, Magyarország. 2013. 05. 07. 

13:00
J. j. l. (mg.)

 
Accompanied by the sun II.

130x100 cm. Oil on canvas, varnished.
07. 05. 2013. - 13:00. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
  

En compagnie du Soleil II.
130x100 cm. Huile sur toile, vernie.

07. 05. 2013. - 13:00. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

A Nap társaságában III.
150x110 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.
Budapest, Magyarország. 2013. 05. 09. 

21:00
J. j. l. (mg.)

 
Accompanied by the sun III.

150x110 cm. Oil on canvas, varnished.
07. 05. 2013. - 21:00. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
 

En compagnie du Soleil III.
150x110 cm. Huile sur toile, vernie.

09. 05. 2013. - 21:00. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)
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Másként, mint eddig…
120x80 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2011.
J. j. l. (mt.)

 
In a different way…

120x80 cm. Oil on canvas, varnished.
2011. Hulon, Israel.

S.L.R. (Private Property)
 

D’autre manière que jusqu’ici…
120x80 cm. Huile sur toile, vernie.

2011. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Nagyvárosi látkép
300x180 cm. Olaj, lakkozva, vászonra
Budapest, Magyarország 2018. 1. 21.

J. j. l. (mg.)
 

City view
300x180 cm. Water-colour on cardboard, 

varnished.
1. 21. 2018.  Budapest, Hungary. 

S.L.R. (Private Collection)
 

Vue urbaine
300x180 cm. Aquarelle sur carton, verni.

1. 21. 2018.  Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Tűz és víz
160x120 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Tel-Aviv, Izrael 2007.
J. j. l. (mg.)

 
Fire and water

160x120 cm. Oil on canvas, varnished.
2007. Tel-Aviv, Israel.

S.L.R. (Private Collection)
 

Feu et eau
160x120 cm. Huile sur toile, vernie.

2007. Tel-Aviv, Israël :
S. b. d. (Collection privée)

Napalkonyat
120x100 cm. Olaj, akril, lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2007.
J. j. l. (mt.)

 
Dusk

120x100cm. Oil, acrylic on canvas, varnished. 
2007. Hulon, Israel.

S.L.R. (Private Property)
 

 Crépuscule de jour
120x100 cm. Huile et acrylique sur toile, vernie.

2007. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Ecsetre vérezve
160x160 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2007.
J. j. l. (mt.) 

 
Blood on the brush

160x160 cm. Oil on canvas, varnished.
2007. Hulon, Israel.

S.L.R. (Private Property) 
 

Sanglant á pinceau
160x160 cm. Huile sur toile, vernie

2007. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Álom
160x160cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Izrael. Holon 2006.
J. j. l. (mg.)

 
Dream

160x160 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 
2006. Izrael. Holon

S.L.R. (Private Collection)
  

Rêve
160x160cm. Huile et métal sur toile, vernie.

2006. Holon. Izrael.
S. b. d. (Collection privée)

Eszmélésünk ideje I.
300x180 cm. Olaj,tempera, grafit, vászonra

Budapest, Magyarország 2017. 04. 26. 22:10
J. j. l. (mg.)

 
The era of our self-realization I.

300x100cm. Oil, tempera, graphite on 
carnvas.

26. 04. 2017. -  22:10. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Notre âge de l’éveil de conscience I.
300x180cm. Oil, détrempe et graphite 

canvas.
26. 04. 2017. -  22:10. Budapest, Hongrie.

S. b. d. (Collection privée)

Nagyváros délben
160x140 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2012.
J. j. l. (mg.)

 
City at noon

160x140 cm. Oil on canvas, varnished.
2012. Hulon, Izrael.

S.L.R. (Private Collection)
   

Grande ville à midi
160x140 cm. Huile sur toile, vernie.

2012. Hulon, Israel.
S. b. d. (Collection privée)

Szilánkok I.
300x180 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.
Budapest, Magyarország 2017. 08. 15.

J. j. l. (mg.)
 

Shatters I.
300x180 cm. Oil on canvas, varnished.

15. 08. 20017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

Éclats I.
300x180 cm. Huile sur toile, vernie.

15. 08. 2000. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Széttört emlékkép, a tegnappal teli
160x140 cm. Akril, lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2012.
J. j. l. (mt.)

 
Broken visions of yesterday

160x140 cm. Acrylic on canvas, varnished.
2012. Hulon, Israel.

S.L.R. (Private Property)
 

Une image brisée, pleine du souvenir d’hier
160x140 cm. Acrylique sur toile, vernie.

2012. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Eszmélésünk ideje II.
200x200 cm. Olaj,tempera, grafit, vászonra

Budapest, Magyarország 2017. 10. 26. 
22:10, J. j. l. (mg.)

 
The era of our self-realization II.

200x200 cm. Oil, tempera, graphite on 
carnvas.

26. 10. 2017. -  22:10. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Notre âge de l’éveil de conscience II.
200x200cm. Oil, détrempe et graphite 

canvas.
26. 10. 2017. -  22:10. Budapest, Hongrie.

S. b. d. (Collection privée)

Békesség
130x110cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2013. 05. 29. 11:40
J. j. l. (mg.)

 
Peace

130x110 cm. Oil on canvas, varnished.
29. 05. 2013 - 11:40. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
  

Paix
130x110 cm. Huile sur toile, vernie.

29. 05. 2013 - 11:40. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)
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A zene mindenkié (Vonalak, ritmusok.)
(H. Hamednek szeretettel, 2006. szeptember)

120x100 cm.  Akril, szén, olaj, lakkozva, 
vászonra., Hólon, Izrael 2006., J. b. f. (mt.)

 
Music belongs to everyone (Lines, rhythms.)
(For H. Hamed with love, September 2006.)
120x100 cm.  Acrylic, coal, oil on canvas, varnished. 
2006. Hulon. Israel., S.U.L. (Private Property)

 
La musique est á tout le monde (Lignes, rhytmes.)
(pour H. Hamed, cordialement, septembre 2006.)
120x100 cm. Acrylique, fusain et huile sur 

toile, vernie., 2006. Holon, Israël.
S. h. g. (Propriété privée)

„… vér cseppen a tavasz szoknyája alól.”
(Radnti Miklós emlékezve)

160x160 cm. Olaj, kartonra. , Budapest, 
Magyarország 2017. 07. 07. 13:10, J. j. l. (mg.)

 
“…blood drop is falling from under the spring’s skirt.”

(in memory of  Miklós Radnóti)
160x160 cm. Oil on cardboard.

07. 07. 2017. - 13:10. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
„…Du sang dégoutte sous la jupe du printemps.”

(en souvenir du Miklós Radnóti)
160x160cm. Huile sur carton.

07. 07. 2017. - 13:10. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Várakozás
100x80 cm. Olaj, lakkozva, vászonra,

Budapest, Magyarország 2012. 12. 22. 16:00
J. j. l. (mg.).

 
Waiting

100x80 cm. Oil on canvas, varnished.
22. 12. 2012. -  16:00. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
 

Attente
100x80 cm. Huile sur toile, vernie.

22. 12. 2012. -  16:00. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Várakozás
100x80 cm. Olaj, lakkozva, vászonra,

Budapest, Magyarország 2012. 12. 22. 16:00
J. j. l. (mg.).

 
Waiting

100x80 cm. Oil on canvas, varnished.
22. 12. 2012. -  16:00. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
 

Attente
100x80 cm. Huile sur toile, vernie.

22. 12. 2012. -  16:00. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Én gondolok Rád! („Csak azért is” sorozat)
30x30 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J. j. l. (mg.)

 
I think of You! (“Just the same” Series)

100x100 cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Je pense à toi! (série „Malgré tout”)

100x100 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Colection privée)

A lelkedben nyiss egy ablakot 4.
40x40 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J. j. l. (mg.)

 
Open your soul 4.

40x40cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Ouvre une fenêtre dans ton âme 4.

40x40 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Colection privée)

A lelkedben nyiss egy ablakot 1.
130x90 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J. j. l. (mg.)

 
Open your soul 1.

130x90 cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Ouvre une fenêtre dans ton âme 1.

130x90 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Colection privée)

A lelkedben nyiss egy ablakot 5.
40x40 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J. j. l. (mg.)

 
Open your soul 5.

40x40cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Ouvre une fenêtre dans ton âme 5.

40x40 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Colection privée)

A lelkedben nyiss egy ablakot 2.
40x40 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J. j. l. (mg.)

 
Open your soul 2.

40x40cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Ouvre une fenêtre dans ton âme 2.

40x40 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Colection privée)

A lelkedben nyiss egy ablakot 3.
40x40 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J. j. l. (mg.)

 
Open your soul 3.

40x40cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Ouvre une fenêtre dans ton âme 3.

40x40 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Colection privée)

A lelkedben nyiss egy ablakot Zsoltika …
130x90 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2016.
J. j. l. (mg.)

 
Open your soul Zsoltika ...

130x90 cm. Oil on canvas, varnished.
2016. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Ouvre une fenêtre dans ton âme Zsoltika …

130x90 cm. Huile sur toile, vernie.
2016. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Colection privée)

Mozgáskultúra 1.  
85,5x125 cm.  Szén, grafitpor, metál, lakkozva, 

kartonra., Budapest, Magyarország 2005.
J. j. l. (mg.)

 
Movement culture 1.

85.5x125 cm.  Coal, graphite, metal on cardbo-
ard, varnished. , 2005. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
  

Culture physique 1.
85,5x125 cm. Fusain, graphite et métal sur 

carton, verni., 2005. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)
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Mozgáskultúra 2.  
85,5x125 cm.  Szén, grafitpor, metál, lakkozva, 

kartonra., Budapest, Magyarország 2005.
J. j. l. (mg.)

 
Movement culture 2.

85.5x125 cm.  Coal, graphite, metal on cardbo-
ard, varnished. , 2005. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
  

Culture physique 2.
85,5x125 cm. Fusain, graphite et métal sur 

carton, verni., 2005. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Mozgáskultúra 3.  
85,5x125 cm.  Szén, grafitpor, metál, lakkozva, 

kartonra., Budapest, Magyarország 2005.
J. j. l. (mg.)

 
Movement culture 3.

85.5x125 cm.  Coal, graphite, metal on cardbo-
ard, varnished. , 2005. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
  

Culture physique 3.
85,5x125 cm. Fusain, graphite et métal sur 

carton, verni., 2005. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Mozgáskultúra 4.  
85,5x125 cm.  Szén, grafitpor, metál, lakkozva, 

kartonra., Budapest, Magyarország 2005.
J. j. l. (mg.)

 
Movement culture 4.

85.5x125 cm.  Coal, graphite, metal on cardbo-
ard, varnished. , 2005. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
  

Culture physique 4.
85,5x125 cm. Fusain, graphite et métal sur 

carton, verni., 2005. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Mozgáskultúra 5.  
85,5x125 cm.  Szén, grafitpor, metál, lakkozva, 

kartonra., Budapest, Magyarország 2005.
J. j. l. (mg.)

 
Movement culture 5.

85.5x125 cm.  Coal, graphite, metal on cardbo-
ard, varnished. , 2005. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
  

Culture physique 5.
85,5x125 cm. Fusain, graphite et métal sur 

carton, verni., 2005. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Mozgáskultúra 6.  
85,5x125 cm.  Szén, grafitpor, metál, lakkozva, 

kartonra., Budapest, Magyarország 2005.
J. j. l. (mg.)

 
Movement culture 6.

85.5x125 cm.  Coal, graphite, metal on cardbo-
ard, varnished. , 2005. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
  

Culture physique 6.
85,5x125 cm. Fusain, graphite et métal sur 

carton, verni., 2005. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Nyújtózkodó női akt reggeli fényben II.
27x29 cm. Ceruza, vízfesték, kartonra.

Izrael, Holon 2008., J. j. l. (mt.)
 

Nude woman stretching 
in the morning light II.

27x29 cm. Pencil, water-colour on cardboard.
2008. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Property)
 

Nu étirante à la lumière du matin II.
27x29 cm. Crayon et lavis sur carton.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Amikor az ecsetem dolgozik
40x40 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Magyarország. Budapest, 2017.
J. j. l. (mt.)

 
When my brush is rushing

40x40 cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Hungary. Budapest.
S.L.R. (Private Property)

 
Quand mon pinceau travaille

40x40 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Propriété privée)

Nyújtózkodó női akt reggeli fényben III.
27x29 cm. Ceruza, vízfesték, kartonra.

Izrael, Holon 2008., J. j. l. (mt.)
 

Nude woman stretching 
in the morning light III.

27x29 cm. Pencil, water-colour on cardboard.
2008. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Property)
 

Nu étirante à la lumière du matin III.
27x29 cm. Crayon et lavis sur carton.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Sabat  Shalom!
40x40 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017.
J. j. l.(mg.)

 
Sabat  Shalom!

40x40 cm. Oil on canvas, varnished.
2017. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Shabat Shalom!

40x40 cm. Huile sur toile, vernie.
2017. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Nyújtózkodó női akt reggeli fényben IV.
27x29 cm. Ceruza, vízfesték, kartonra.

Izrael, Holon 2008., J. j. l. (mt.)
 

Nude woman stretching 
in the morning light IV.

27x29 cm. Pencil, water-colour on cardboard.
2008. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Property)
 

Nu étirante à la lumière du matin IV.
27x29 cm. Crayon et lavis sur carton.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Nyújtózkodó női akt reggeli fényben I.
27x29 cm. Ceruza, vízfesték, kartonra.

Izrael, Holon 2008., J. j. l. (mt.)
 

Nude woman stretching 
in the morning light I.

27x29 cm. Pencil, water-colour on cardboard.
2008. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Property)
 

Nu étirante à la lumière du matin I.
27x29 cm. Crayon et lavis sur carton.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Nyújtózkodó női akt reggeli fényben V.
27x29 cm. Ceruza, vízfesték, kartonra.

Izrael, Holon 2008., J. j. l. (mt.)
 

Nude woman stretching 
in the morning light V.

27x29 cm. Pencil, water-colour on cardboard.
2008. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Property)
 

Nu étirante à la lumière du matin V.
27x29 cm. Crayon et lavis sur carton.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)
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Menóra 2001.
100x100 cm. Olaj, grafit, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2001.
J. j. l. (mg.)

 
Menorah 2001.

100x100 cm. Oil, graphite on canvas, varnished. 
2001. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

 
Menora 2001.

100x100 cm. Huile et graphite sur toile, vernie.
2001. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Akt  
25x18 cm. Olaj, tus, lakkozva, kartonra.

Izrael, Holon. 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Woman laying nude

25x18 cm. Oil, ndia ink on cardboard, 
varnished. 

2013. Holon. Izrael
S.L.R. (Private Collection)

 
Femme nue couchée

25x18 cm. Oil, encre de Chine sur carton, 
verni.2. 01. 2013. Izrael, Holon.

S. b. d. (Collection privée)

Akt  
25x18 cm. Olaj, tus, lakkozva, kartonra.

Izrael, Holon. 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Woman laying nude

25x18 cm. Oil, ndia ink on cardboard, 
varnished. 

2013. Holon. Izrael
S.L.R. (Private Collection)

 
Femme nue couchée

25x18 cm. Oil, encre de Chine sur carton, 
verni.2. 01. 2013. Izrael, Holon.

S. b. d. (Collection privée)

Hangulat, mi elragadt
130x120 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Hólon, Izrael 2009.
J. j. l. (mg.)

 
Feeling that carried me away

130x120 cm. Oil on canvas, varnished.
2009. Hulon, Israel.

S.L.R. (Private Collection)
 

 Emporté par une ambiance
130x120 cm. Huile sur toile, vernie.

2009. Holon, Israël.álm
S. b. d. (Collection privée)

Akt  
25x18 cm. Olaj, tus, lakkozva, kartonra.

Izrael, Holon. 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Woman laying nude

25x18 cm. Oil, ndia ink on cardboard, 
varnished. 

2013. Holon. Izrael
S.L.R. (Private Collection)

 
Femme nue couchée

25x18 cm. Oil, encre de Chine sur carton, 
verni.2. 01. 2013. Izrael, Holon.

S. b. d. (Collection privée)

Akt  
25x18 cm. Olaj, tus, lakkozva, kartonra.

Izrael, Holon. 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Woman laying nude

25x18 cm. Oil, ndia ink on cardboard, 
varnished. 

2013. Holon. Izrael
S.L.R. (Private Collection)

 
Femme nue couchée

25x18 cm. Oil, encre de Chine sur carton, 
verni.2. 01. 2013. Izrael, Holon.

S. b. d. (Collection privée)

Nyújtózkodó női akt reggeli fényben VI.
27x29 cm. Ceruza, vízfesték, kartonra.

Izrael, Holon 2008., J. j. l. (mt.)
 

Nude woman stretching 
in the morning light VI.

27x29 cm. Pencil, water-colour on cardboard.
2008. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Property)
 

Nu étirante à la lumière du matin VI.
27x29 cm. Crayon et lavis sur carton.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Nyújtózkodó női akt reggeli fényben VII.
27x29 cm. Ceruza, vízfesték, kartonra.

Izrael, Holon 2008., J. j. l. (mt.)
 

Nude woman stretching 
in the morning light VII.

27x29 cm. Pencil, water-colour on cardboard.
2008. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Property)
 

Nu étirante à la lumière du matin VII.
27x29 cm. Crayon et lavis sur carton.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Nyújtózkodó női akt reggeli fényben VIII.
27x29 cm. Ceruza, vízfesték, kartonra.

Izrael, Holon 2008., J. j. l. (mt.)
 

Nude woman stretching 
in the morning light VIII.

27x29 cm. Pencil, water-colour on cardboard.
2008. Izrael, Holon

S.L.R. (Private Property)
 

Nu étirante à la lumière du matin VIII.
27x29 cm. Crayon et lavis sur carton.

2008. Holon, Israël.
S. b. d. (Propriété privée)

Akt  
25x18 cm. Olaj, tus, lakkozva, kartonra.

Izrael, Holon. 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Woman laying nude

25x18 cm. Oil, ndia ink on cardboard, 
varnished. 

2013. Holon. Izrael
S.L.R. (Private Collection)

 
Femme nue couchée

25x18 cm. Oil, encre de Chine sur carton, 
verni.2. 01. 2013. Izrael, Holon.

S. b. d. (Collection privée)

Akt  
25x18 cm. Olaj, tus, lakkozva, kartonra.

Izrael, Holon. 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Woman laying nude

25x18 cm. Oil, ndia ink on cardboard, 
varnished. 

2013. Holon. Izrael
S.L.R. (Private Collection)

 
Femme nue couchée

25x18 cm. Oil, encre de Chine sur carton, 
verni.2. 01. 2013. Izrael, Holon.

S. b. d. (Collection privée)

Akt  
25x18 cm. Olaj, tus, lakkozva, kartonra.

Izrael, Holon. 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Woman laying nude

25x18 cm. Oil, ndia ink on cardboard, 
varnished. 

2013. Holon. Izrael
S.L.R. (Private Collection)

 
Femme nue couchée

25x18 cm. Oil, encre de Chine sur carton, 
verni.2. 01. 2013. Izrael, Holon.

S. b. d. (Collection privée)
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Akt  
25x18 cm. Olaj, tus, lakkozva, kartonra.

Izrael, Holon. 2013.
J. j. l. (mg.)

 
Woman laying nude

25x18 cm. Oil, ndia ink on cardboard, 
varnished. 

2013. Holon. Izrael
S.L.R. (Private Collection)

 
Femme nue couchée

25x18 cm. Oil, encre de Chine sur carton, 
verni.2. 01. 2013. Izrael, Holon.

S. b. d. (Collection privée)

Nagyvárosi látkép
160x160 cm. Olaj, metálpor, lakkozva, 

vászonra., Budapest, Magyarország 2013.
J. j. l. (mg.)

 
City view

80x90 cm. Oil, metal powder on canvas, 
varnished., 2013. Budapest, Hungary. 

S.L.R. (Private Collection)
  

Vue urbaine
80x90 cm. Huile et poudre métallique sur 

toile, vernie.
2013. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Nagyvárosi látkép
160x160 cm. Olaj, metálpor, lakkozva, 

vászonra., Budapest, Magyarország 2013.
J. j. l. (mg.)

 
City view

80x90 cm. Oil, metal powder on canvas, 
varnished., 2013. Budapest, Hungary. 

S.L.R. (Private Collection)
  

Vue urbaine
80x90 cm. Huile et poudre métallique sur 

toile, vernie.
2013. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Nagyvárosi látkép
160x160 cm. Olaj, metálpor, lakkozva, 

vászonra., Budapest, Magyarország 2013.
J. j. l. (mg.)

 
City view

80x90 cm. Oil, metal powder on canvas, 
varnished., 2013. Budapest, Hungary. 

S.L.R. (Private Collection)
  

Vue urbaine
80x90 cm. Huile et poudre métallique sur 

toile, vernie.
2013. Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Analóg elv – Álom
160x160 cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2018.
J. b. k. (mg.)

 
Analogue principle - Dream

160x160 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 
2018. Budapest, Hungary.
S.M.L. (Private Collection)

  
Analogie-Rêve

160x160 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2018. Budapest, Hongrie.
S. m. g. (Collection privée)

Fák fényben
140x120 cm. Olajkréta, lakkozva, fára.

Budapest, Magyarország 2016.  
J. j. l. (mg.)

 
Trees in the light

140x120 cm. Oil crayon on wood, varnished.
2016. Budapest, Hungary.
S.L.R. (Private Collection)

  
Lumière aux arbres

140x120 cm. Pastel à l’huile sur bois, verni.
2000, Budapest, Hongrie.
S. b. d. (Collection privée)

Analóg elv – Álom
160x160 cm. Olaj, metál, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2018.
J. b. k. (mg.)

 
Analogue principle - Dream

160x160 cm. Oil, metal on canvas, varnished. 
2018. Budapest, Hungary.
S.M.L. (Private Collection)

  
Analogie-Rêve

160x160 cm. Huile et métal sur toile, vernie.
2018. Budapest, Hongrie.
S. m. g. (Collection privée)

Szilánkok
150x150 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017. 06. 27. 19:00
J. b. l. (mg.)

 
Shatters

150x150 cm. Oil on canvas, varnished.
27. 06. 2017. - 19:00. Budapest, Hungary.

S.L.L. (Private Collection)
 

Éclats
150x150 cm. Huile sur toile, vernie.

27. 06. 2017. – 19:00. Budapest, Hongrie.
S. b. g. (Collection privée)

Történelem
80x100 cm. Akril, tus, kartonra.

Budapest, Magyarország 2011. 10. 29. 20:10
J. j. l. (mg.)

 
History

80x100 cm.  Acrylic, India ink on cardboard.
29. 10. 2011. - 20:10. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
 

Histoire
80x100 cm. Acrylique et encre de Chine sur 

carton.
29. 10. 2011. - 20:10. Budapest, Hongrie.

S. b. d. (Collection privée)

Szilánkok
150x150 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017. 06. 27. 19:00
J. b. l. (mg.)

 
Shatters

150x150 cm. Oil on canvas, varnished.
27. 06. 2017. - 19:00. Budapest, Hungary.

S.L.L. (Private Collection)
 

Éclats
150x150 cm. Huile sur toile, vernie.

27. 06. 2017. – 19:00. Budapest, Hongrie.
S. b. g. (Collection privée)

Történelem
80x100 cm. Akril, tus, kartonra.

Budapest, Magyarország 2011. 10. 29. 20:10
J. j. l. (mg.)

 
History

80x100 cm.  Acrylic, India ink on cardboard.
29. 10. 2011. - 20:10. Budapest, Hungary.

S.L.R. (Private Collection)
 

Histoire
80x100 cm. Acrylique et encre de Chine sur 

carton.
29. 10. 2011. - 20:10. Budapest, Hongrie.

S. b. d. (Collection privée)

Szilánkok
150x150 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017. 06. 27. 19:00
J. b. l. (mg.)

 
Shatters

150x150 cm. Oil on canvas, varnished.
27. 06. 2017. - 19:00. Budapest, Hungary.

S.L.L. (Private Collection)
 

Éclats
150x150 cm. Huile sur toile, vernie.

27. 06. 2017. – 19:00. Budapest, Hongrie.
S. b. g. (Collection privée)
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Szilánkok
150x150 cm. Olaj, lakkozva, vászonra.

Budapest, Magyarország 2017. 06. 27. 19:00
J. b. l. (mg.)

 
Shatters

150x150 cm. Oil on canvas, varnished.
27. 06. 2017. - 19:00. Budapest, Hungary.

S.L.L. (Private Collection)
 

Éclats
150x150 cm. Huile sur toile, vernie.

27. 06. 2017. – 19:00. Budapest, Hongrie.
S. b. g. (Collection privée)


