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Esz ter, Vi o la Gá bor, Tilo Werner és Ka to na 
Lász ló) be le si mul tak a tár su lat ba és az elő adás ba. 
Nin csen a sze re pek kö zött hi e rar chia, a hor da tag jai 
csak sze re pük höz for mált be széd mód juk kal vál-
nak el egymástól, de egyi kük sem ke rül a má sik nál 
frek ven tál tabb hely zet be a szín pa don. Mind annyi an 
alá ren de lőd nek az elő adás azon szán dé ká nak, 
mi sze rint az erős ké pe ket bo hóc tré fát idé ző szi-
tu á ci ók ban köz ve tít sék, s ez vé gül ku sza ka var-
gás be nyo má sát kel ti: az imp ro vi zá ci ók alá pa kolt 
da rab rücs kös, sprőd, tol dott-fol dott patchwork lett. 
(Nem vé let len, hogy szer ző ként ket ten — Tasnádi 
Ist ván, Schil ling Ár pád —, dra ma turg ként né gyen 
jegy zik.) A sok fé le anya gú szö vet ben a meg ze né sí-
tett ver se ken kí vül leg na gyobb fol tok ban „ak tu a li-
zált” nép me sei ele mek ta lál ha tó ak. A ha lál lal há ló 
lány ról, vagy ép pen a Maradona-mez ben a tálibok 
el len har co ló sze gény le gény ről. De be le app li ká-
lód nak még a vá lasz tá si had já ra tok pla kát szö ve-
gei, a köz he lyek től tor zult szürreális nyel ve ze tű 
szó no ki be szé dek is: ba dar sá gok, ahogy az egész 
ma gyar sá got is szó lít ják az elő adás ban. Az an gol 
parapszichológus sze mé lyi ség bul dó zer szö ve ge 
(chipsszel ál doz nak ná la a meg tért ma gya rok) mel-
lett elő sej lik az Ist ván, a ki rály ko ro ná zá si je le ne te, 
Pe tő fi-ver sek bukkanak fel, majd Swift sza tí rá ja 
szo ci ál po li ti ka ként: együnk cse cse mőt. Al le go ri-
kus, szim bo li kus nép me sé be ége tett mí toszt ír tak 
a szer zők, sok szor szó  sze rin ti idé ze tek kel (kar-
valytő ke; tud juk, mer jük, tesszük, el tesszük) az 
el múlt 13 év po li ti kai éle té ből. A Kré ta kör nek már 
ré gen ki ala kult szán dé ka úgy vál ni a ma gyar szín-
há zi élet út tö rő tár su la tá vá, hogy ez ne jár jon 
ma gas kul tú rá ba va ló el szi ge te lő dés sel. Ezért is 
pró bál ják egy re köz vet le neb bül fel hasz nál ni mun ká-
ik ban a tö meg kul tú ra kü lön fé le for má it. A leg főbb 
ih let for rá suk a ha gyo mány ba kövesedetten kí vül a 
vá ro si, alul já rók ból ki ke rült nép mű vé szet, va la mint 
a mé di á ból ára dó szö ve gek és ké pek. 
Va la ha egy te her au tó pla tó ján jár ták Schil ling ék az 
or szá got egy nép szín mű vel össze for ga tott Sha-
kes pe a re-drá má val (Sze re lem, vagy amit akar-
tok, 1999), s Li li om-elő adá suk (2001) is alap ja i ban 
ezt a szem lé le tet hor doz ta a szá zad ele ji ka ba ré-
kat is fel idéz ve. Most nincs az a vaj szí nű ár nya lat, 
amely ezek nél a klasszi ci zá ló dott szö ve gek nél a 
ren de ző szán dé ka el le né re óha tat la nul ráfátyolo-
zódott az elő adás ra, te li be néz zük, ami tör té nik 
ve lünk, nyer sen, a meg for má lás (f)el eme lő szán-
dé ka nél kül. Nincs mély re ha tó, új szem pon to kat 
vagy igaz sá got fel tá ró elem zés, mert egy olyan 
pers pek tí vá ból néz zük az ese mé nye ket, ahon-
nan nem a meg nyug ta tó, rend szer be szer ve ző dő 
össze füg gé sek lát sza nak, ha nem össze füg gés te-
le nül kö vet ke ző, ki szá mít ha tat lan, bru tá lis ké pek: 
nagy au tó val vo nul nak a po li ti ku sok (itt ütött-ko-
pott Zsi gu li val), össze om lik két to rony, az ért he tet-
le nül ide gen nyel ve ze tű és bo nyo lult szö ve gek ből 
csak né hány vi lá go sabb szó lam vá lik ki. A cir kusz 
po rond ja rá adá sul egy kö zé pen el he lye zett kör ala-
kú pó di um mal — ami egy ben me den ce is (Ba la ton, 
a ma gyar ten ger) — foly to nos kör be-kör be mász ká-
lás ra kény sze rí ti a sze rep lő ket, ami től még in kább 
fel erő sö dik a ki szol gál ta tott ka var gás kép ze te, 
szem ben mond juk az utol só szö gig ki ta lált pa no rá-
más dísz le tek kel, és a cen ti re ki szá mí tott pan nók ba 
vagy szi tu á ci ó kba ren de zett szí nész ve ze tés sel. Itt 
csak to lo gat ják, toszigálják a hor padt or szág sze ke-
rét, és nem vö rös sző nye gen lép del ve, csak kosz lott 
rongy sző nye gen kö ze lí tik meg a nem ze ti ün ne pet, 
ami kor az em ber nek va la mi fé le va ló ság tól el ru-
gasz ko dott pá tosszal il le ne a ha zá já ra gon dol nia.

Tandori De zső

„Ottlik, a fes tő”

Balkon

2004/3

Ki eső té ma, mel lék vá gány — így tűn het fel a tárgy, me lyet cí münk je löl. Rossz lel ki is-
me re tünk okán fog juk rö vid re a dol got. Ottlik Gé za, ab szo lút jegy ben a „Pró za” író ja, 
a pró za írás igen sok vál fa já nak már-már tán to rít ha tat lan jel leg hi tű mű ve lő je, fes tő 
vég képp nem volt. (A „jel leg hi tű” szó azt je len ti, hogy bár ki vel ké pes volt vi tá ra men ni 
a sa ját pró za esz mé nyé nek vé del mé ben, kö lyök ku tya-ko rú író ként e dol go zat szer ző je 
is meg is mer te, hol la kik Ottlik úr is te ne, bár sem mi két ség, a nyo mo rú sá gos év ti ze d ek, 
meg ta lán a haj da ni ka to na is ko la né mi képp el nyo mó nak is ítél he tő rend je el le ni csön-
des, at le ti zá ló lá za dás le he tet len né tet te az „Is ko la…” nagy mes te re szá má ra, hogy 
szá zad for du lói elő de i hez ha son la to san — Krúdy, Bródy etc. — sze mer nyit is zsar no ki 
le gyen kö ve tel mé nye i vel.) Nem, Ottlik nem volt fes tő, még is be le esett egy meg le vő 
csap dá ba, ahol a fes tő ség fő sze re pet ját szik.

Ilona Keserü Ilona
Ottlik Géza arcképe, 
1985, olaj, vászon, 
90 × 60 cm 
© Fotó: Rosta József 
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E fur csa ki je len té sünk nem is olyan meg le pő vég ki fej le té hez pró bá lunk el jut ni emez 
el ső sor ban in kább mű vé szet-tör té ne ti, nem iro dal mi hang sú lyú, sze rény írá sunk út ján.

*

Sem mi kö ze nem volt a fes té szet hez azok nak az ok fej té sek nek, me lye ket Ottlik 
Gé zá tól (aki nek ak kor, érett sé gi előt ti gim na zis ta ként, 1957 ta va szá ig, fáj da lom, még 
csak nem is) hal lot tam, mi vel azon ban ta ná rom nál, Ne mes Nagy Ág nes nél ta lál koz-
hat tam ve le el ső íz ben, el kép zel he tő len ne, hogy ele ve ámu lat tal néz tem rá. A sok szor 
meg írt is mer ke dés nem így zaj lott még se, az az se hogy se, mert leg szebb em lé ke-
im ben is annyi van csu pán, hogy Ottlik pre le gált, elő adott, az az logosz-el vű en és 
szen ve dély-gya kor lat tal tar tott ki sebb ér te ke zést ked ves pró za író i ról, értsd Graham 
Greene (mér ték kel!), Evelyn Waugh (na gyon!), F. Scott Fitzgerald (na gyon, de na gyon) 
etc. Olyan re ál el vű kér dé sek ről volt szó, mint az írók alak jai (a köny vek ben), hogy mit 
is tud hat ró luk a szer ző, va gyis egy-egy könyv min den ko ri szer ző je, mik az ön moz gás 
tör vé nyei etc. Fes tői kér dé sek ről szó sem esett.
Hogy na gyot ugor junk az idő ben, gon do lom, 1958 feb ru ár já ban tör tént, hogy Ottlik 
el ső kö te tét, a föl di harc me ző ket im már ak kor négy és fél év ti ze de ta po só, be bri-
dzse ző stb. író ét (!) meg vá sá rol hat tam, s eb ben (Haj na li ház te tők) nem csak fes tői 
mo tí vu mok ra lel tem, de a fes té sze ti pró za mo tí vu mok
1./ eti kai kér dé se ket fe sze get tek, il let ve ezek re mó kás, ne tán fur csa, meg döb ben tő, 
meg fejt he tet len vá la szo kat ad tak;
2./ em be ri ka rak te re ket ál lí tot tak szem be, több, mint derekassághit (így!) alap ján, 
mely is az el nyo ma tás ak kor ak tu á lis év ti ze d e i ben a leg ter mé sze te sebb ként volt köz-
pon ti „lel ki” té ma e ha zá ban;
3./ igen, a fes té sze ti pró za mo tí vu mok kö zött volt egy vég képp el nem ha nya gol ha tó, 
mely Ottlik Gé zá nak, az író nak és re gény hős nek a ké sőb bi ek so rán ma ra dan dó, le nem 
küz dött, előny te len gon do kat oko zott. (Lé vén, hogy elő nyös, pros pe rá lást se gí tő, 
tes tet-lel ket gaz da gí tó gon dok is van nak.)

*

Mi vel gyöt rel me sen ke vés a ma té ria, me lyet mél tó ér dek lő dést vár va mu tat ha tunk 
fel itt, gond dal fo gunk el jár ni.
Ami kor a Haj na li ház te tők (az ere de ti, a mos ta ni hoz ké pest cson kább, még há bo rú 
előt ti mű höz hoz zá írt egyik, épp a nyi tó fe je ze te, cí me 1956) el ső mon da tát ol vas tam, 
nem sej tet tem, hogy eb ből lesz nek még a „ba jok”. (Ké sőbb, vé gül, az tán: a Bu da cí mű 
könyv ben.) E mon dat így szól: „Au gusz tus vé gén nyílt meg a ki ál lí tá som a Vá ci ut ca 
sar kán, s no ha a la pok ál ta lá ban el is me rés sel ír tak a ké pek ről, me lye ket hu szon öt évi 
mun kás sá gom anya gá ból ma gam vá lo gat hat tam össze, az egyik na gyobb vász na-
mat va la mennyi en ki fo gá sol ták.” S ez a kép mi volt? Tes sék: „Ülő fér fit áb rá zol, aki 
he ge dül a mel let te ülő ru hát lan, sző ke lány nak, bal lá bá nál pe dig egy fel öl tö zött nő 
ül a föl dön és hall gat ja a he ge dű szót.” Ha gyom most, hogy tu laj don képp bá jo san 
(brr, még is e szót hasz nál tam), sti li zált rá é rős ség gel fej ti ki a kép ér té ke lé sét s ak ko-
ri-pil la nat nyi sor sát Ottlik, az az a fes tő Ottlik, a pik tor Bébé, s in kább azt mon dom 
el, hogy ez a fes tői ség a re gény ja vát szol gál ta, tö mö ren össze fog ta a ko ra be li ki a dás 
bo rí tó ján meg is je le ní tett (na ja!) fest mény sze rep lő i nek ilyen-olyan lé nye gét, a szép 
sző ke lány a ha mar zül lés nek in du ló úri fe le ség, a föl dön ülő nő az a Li li, aki a he ge dü lő 

má sik fes tő, Ha lász Petár iga zi társ nő je volt s 
ma radt, és lesz is az tán, míg el nem tűn nek ho ri-
zon tunk ról a re gény be fe je ző dé sé vel e fi gu rák, és 
igen elő nyös, mon dom, hogy a re gény (kis re gény-
fé le) ke ret já té kát mes te ri en in dít hat ta Bébé, aki 
ön élet raj zot is ír, s Ha lász, a ké pen mez te len Alíz, 
a fel öl töz ve ücsör gő öröm lány az ő éle té nek fi gu rái, 
ő ma ga do hog a — fü lünk nek plá ne! — fu ra „Bébé” 
né ven (a va ló ság ban „Cipi” volt Ottlik a kör nye ze te 
szá má ra, mi kor én meg is mer het tem), ha ma ro san 
több lé nye ges dol got is meg tud tunk emez 1956 
cí mű be ve ze tő ből, s a fes té szet tel függ össze ez is.

„He ge dü lő fér fi, ülő akt és egy tit kos pros ti tu ált 
kép má sa”, ez volt a fik tív kép cí me. Ke let ke zett 
1943-ban. S in nen jön az an gol re gény írók tól jól 
is mert for du lat tal, de szá munk ra ak kor el bű vö lő en 
ere de ti (és tény leg ere de ti!) mó don a vissza per ge-
tés, az Ottlik ál tal sok szor ki csú folt já ték az idő-
vel/idők kel, és jön a Mű vé sze ti Szerv (Párt szerv) 
te le fon ja, hogy ké ne Petárról a fes tő től, mert 
hogy kül hon ból ha lál hí re ér ke zett. Jel lem ző mó don 

„Both Be ne dek elv társ”-at ké ri jel lem ző mó don 
Lőcs Lász ló elv társ, és Both Be ne dek, az Is ko la a 
ha tá ron Bébéje sza bó dik, nem akar ja ad ni a ké pet, 
me lyet 1943-ban fes tett Pé ter ről, de nem kí ván 
meg vál ni tő le, mert „ide a lis ta… na tu ra lis ta…”, idé-
zem kö rül be lül az Ottlik ál tal oly kedv vel be mu ta-
tott kö rül be lü li sé get: a nem egé szen iga zi dol gok 
vol tak sze rin te ilye nek.
Mu lat sá gos, hogy a Bu da előt ti iga zi „mű vé sze ti 
hit val lást” fes té sze ti tárgy ban csak e bi zo nyos 
Lőcs elv társ dol gán je le nít meg Ottlik: „Ha élet hű 
(a kép TD), ak kor nem le het ron da (pl. TD), mert 
Ha lász Pé ter iga zán na gyon szép em ber volt. (Lőcs 
elv társ) mű vé sze ti hit val lá sa sze rint ugyan is a fes-
té szet ab ból állt, hogy a szép dol go kat kell le fes-
te ni szép nek, nem pe dig a szé pet csú nyá nak” stb.  
Ottlik itt ma már ke vés sé szí vet do bog ta tó, ak kor 
ne künk szin tén igen iz gal mas mó don fej ti ki (pl.) 
a fes té szet ilyeténségbeli lé nye gét, ez zel az iga-
zi dol gok re la ti vi tá sát is fény be ál lít va, ér dem ben 
fő leg pró zá ja szö ve tét an go lo sít va. (Pom pás an gol 
szö vet mind má ig, nem vé let le nül van egy tvídzakó 
arc ké pe a P.I.M. szép al bu má nak fe de lén is.1)
Ha ma ro san rá jöt tem itt, hogy ez a Petár-arc kép 
az ink ri mi nált hár mas-fi gu rá lis egyik ele me, par-
don. Na, bí zom ben ne, hogy ez így van (ah, a pró za-
szer ke zet bo nyo dal mai! Én is Lőcs elv társ let tem, 
mit kell ne kem té ved ni, ked ves pró za író elv társ?!), 
és el mon dom, hogy Ottlik el mond ja (a kép alap-
ján, megint), ki ki cso da, er go, hogy a sző ke lány ba 
ő „klopp-klopp …szív do bo gás” je gyé ben ha lá lo san 
sze rel mes volt, de Ha lász Pé te ré lett a „tét”, ezt én 
mon dom csak így, ám Petárnál (Pé ter, Petár, mind-
egy) Alíz-Li li „be fu tó” volt vég ső so ron; majd Li li,  

„a tit kos pros ti tu ált” ke rül az él re. Adriani Alíz volt 
iga zá ból a fej lő dő ké pe sebb kur va, az az min den-
fé le rom lott vo ná sa szé pen elő ke rült, az el ső ki a-
dás bo rí tó ján meg is van mu tat va a már rom lás nak 
in du ló arc rend jén.
Li li, aki most öz vegy ként buk kan fel, a „csiz más 
Ha lász” öz ve gye ként (mon da ni sem kell: ti pi kus 
szél há mos-nép-nem ze ti, szí vé ben rom lott, de 
azért ér dem dú san ele ven fi gu ra Lőcs elv társ ék 
rend sze ré ben ez a Petár, Bébé ré gi is ko la tár sa),  
s in ti Bé bét, új ké pet ne fes sen, vár ja meg a fej le-
mé nye ket. Iga za lett. Ottlik szá má ra al ka lom ez  
a hu za vo na, hogy megint bá jo san egy-vo na lú-sí kú 

1 Ottlik ké pes könyv (szerk.: Ko vács Ida; esszé: Tandori 
De zső), Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um, Bu da pest, 2003.

Berény Vera, Ottlik Géza, Ilona Keserü Ilona, Budapest, 1982. május © Fotó: Vidovszky László 
© Petőfi Irodalmi Múzeum
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ké pet ad jon „a mű vész ről”: „…rá tér tek ar ra, hogy 
mi is a fes té szet lé nye ge”, mond ja, s hagy ja e 
kol lé gá it. Bébé, a fes tő. Mert hogy: „Un tam ezt. 
Ilye nek va gyunk mi mind, fi lo zo fál ni sze re tünk, és 
ócsá rol ni a töb bi fes tőt. Per sze, nem kell na gyon 
ko mo lyan ven ni a dol got” etc.
No, a re gény vé gén ki de rül, per sze, hogy Ha lász 
Petár egyál ta lán nem halt meg, hí re jön ké sőbb, 
Antibes-ban él Li li vel, és hogy össze vá sá rolt a nyil-
ván „csiz más Ha lász”-ként szer zett jó ko ra va gyo-
ná ból egy cso mó klasszi kus ké pet, azidőtájt ol csó 
mu lat ság le he tett az ilyes mi, ezek re rá fes tet te 
sa ját má zol má nya it, eze ket tár lat ra ki vit te, az tán 

„halt meg”, nem ér de kes, ki van fejt ve a re gény-
ben, Li li vel bol do gan ta rok ko zik, ka nasz tá zik, én 
nem tu dom (bridzs nem le het a já ték! az nem!), 
és a ké pek ből vet tek egy kis ven dég lőt, vagy mit, 
na gyon üde és jó po fa be fe je zés.

*

Ha lász Pé ter „meg un ta a fes té sze tet… eljátszotta 
ha lá la ko mé di á ját” (kb. idé zem), hogy Li li utá na 
me hes sen stb. Ter mé sze te sen Adriani Alíz is él, 
csak ő Zü rich ben, „ak ko ri ban szö kött át a ha tá ron 
a ba rát nő jé vel… ami kor Li li ki sza ba dult a bör tön ből. 
Egy szó val, még élnek, úgy hal lom, mind a hár man. 
(1943; 1957)”.
Ed dig Ottlik.

Nyil ván hal vány fo gal ma sem le het e gyar ló cikk 
ol va só já nak, mi a fe né től iro dal munk egyik leg tün-
dök lőbb kis re me ke a Haj na li ház te tők (lé nye gé ben 
a kép, a fik tív kép fik tív cí me ez a szó kap cso lat!), 
de hát itt nem is dol gom, hogy ezt fej te ges sem. 
Amennyit csak, hogy ha Ottlik hi á nyol ta iro dal-
munk ból a Marie Laurencin, Odilon Redon, hogy 
lej jebb száll jak, iga zi szép-link fes tők mon dén 
szel le mét… nem mon dom ki a klasszi kus ne vet… 
hi szen jó ér te lem ben ott van nak a Kirchnerek, 
Muellerek stb. exp resszi o niz mu sá ban is a könnyed, 
vagy nem is oly könnyed, kis és nagy erotizmusok… 
no, re gény ké jé vel má ig utol ér he tet len pél dát 
adott. Messze el ma rad et től a pro duk ci ó tól ő ma ga 
is a kü lön ben re mek mí vű Pró za lát ta tó kép so rá-
val, a Ró ma fe let ti, a Gianicolót hi de gen be vi lá gí tó 
hold dal, alat ta má sok ro man ti kus kép zel gé se i vel 
és tör té ne te i vel… nem. (A ki nem mon dott név: 
Kees van Dongen. Nem Ottlik-rang.)
De „nem”! és nem…! A Haj na li ház ete tők min ket 
egé szen má sért ér de kel itt.  
A (re mé lem) hí res je le net ben, ahol Adriani Alíz 
(bo csá nat, Alisz!) (de Arany Já nos mond ta, hogy 
a szí vünk nek ked ves idé ze te ket — hoz zá te szem: 
ne ve ket is — át íro gat juk né ha, ver se ket a ma gunk 
ben ső nó tá já ra sza va lunk, sróf á ra já ra tunk) meg-
csal ja Ha lász Petárt is rú tul, s a dzsentroid va gány-
ko dó, a lé ha, zül lő em ber nyak tö rő mu tat vánnyal 
át má szik a sze re tők höz a ház so ka dik eme le ti kül-
ső fal pár ká nyán stb. Drá ma a ja vá ból, na ja.
A Kál vin tér Ottlik szá má ra ugyan úgy örök-gyö-
nyö rű té ma, mint a Vám ház tér vá sár csar no ka, 
va gyis „A vá sár csar nok”, ne künk, meg az ubor kát 
áru ló, du nai ko fák (az uszá lyok stb.), és egész kis 
fi lo zó fi át, ak kor ne künk alap ve tőt ve ze tett le a 
do log ból, hogy nem csak ke nyé ren él az em ber etc., 
bár az iro dal má rok is meg ta nul ták vol na ezt, s ne 
csu pán Fitzgeraldot tűr nék meg, de Waugh-t stb. 
is az iga zi na gyok kö zé so rol nák, hagy juk; a Kál vin 
tér, éji fé nyei etc., most a Kál vin tér, mely ről fes-
tő i en mond ja: „Hi deg, pi ros nap fény sö pör te vé gig 
az út tes tet.” Per sze, hogy ér tett a fes té szet hez 

Ottlik így-úgy; s ha fő leg Braque-ig, Utrillóig (ne kem egyik ked ven cem), nyil ván  
Pi cas só ig ju tott is el csu pán, a má sod vo nal ból sem so kat tö rőd he tett az ő lel ké hez oly 
kö ze li de Staëllal, nem be szé lek az ame ri kai absztraktok el ső vo na lá ról etc., azért csak 
tud ta, ki cso da Keserü Ilo na, mek ko ra na gyon nagy fes tő, és K.I. fes tet te meg Ottlik 
(egyik?) arc ké pét is, mar ha jó pik tú ra.
Te hát a Haj na li ház ete tők (egy ben a cí met is ér dem ben ma gya rá zó!) je le ne te ad ja szá-
mom ra a mű vé szet egyik leg na gyobb, örök kér dé sé nek nem is a nyit ját, azt nem, azt 
ez sem, de „fel ve té sét” leg alább (ves sük fel a kér dést, Lőcs elv társ!): íme.
Bébé vissza sze ret né kül de ni Aliszhoz Petárt. Aki a vé gén la za er nyedt ség gel fe le li 
a mit fogsz most csi nál ni, még is, Pé ter? kér dés re: „Meg ke re sem Li lit.” Ba ro mi nagy 
mon dás, mind járt lát ni fog juk. Azt a Li lit, aki min den fé le mély vi zek be oly na gyon 
il lett, Ha lász Petár haj na li fél ré szeg ha za té ré se i hez is job ban, mint az elit kur va 
Adriani Alisz. A je le net szé pen bom lik ki. Bébé meg kér di: „Meg ér te, te fél bo lond?” 
Már mint hogy a pár kány já rás. „Jó volt”, így Petár, s meg is ma gya ráz za, „lát tam vé gig 
a hi da kat.” És mint egy (bár nem abszt rakt) de Staël len dü le té vel mond ja el: a ren-
ge teg ház te tőt, a te her vo na tot a külpályaudvaron, s hogy hány ko csi ja volt, és Szép 
Er nő ma gá nyos, éj sza kai csa var gá sá nak élénk sé gé vel idé zi fel a tár gyi vi lá got, a haj-
na li Bu da pes tét. Hang él mé nye kig jut (szin te hal la ni az öreg ut ca sep rő sep rű jé nek ser-
ce gé sét stb.), mind ez, mert iro da lom is, na ná, tisz ta szinesztézia, és meg erő sí ti Ottlik 
be ve ze tő ben, in kább elv ben ki fej tett té zi sét, hogy bi zony, jó ha ké pek, fo tók, szí nes 
film koc kák ma rad nak fenn a ne künk ér de kes il le tők ről. Mi lett vol na, ha (Mona Lisa, 
Saskia stb.), mon dom én is.
Meg jegy zem, kí sér te ti es, hogy de Staël Antibes-ban élt, cso dás-má sod vo na lú, oly-
kor majd nem el ső ran gú ké pe ket al ko tott, majd nem vi lág fes té szet volt, amit csi nált, 
Ame ri ka kö rei ra jong tak ér te, tö mér dek meg ren de lé se volt, s má ig ál lí tó lag rej té-
lyes ok ból le ve tet te ma gát antibes-i (Antibes, nem fur csa?) mű te rem-pa lo tács ká já-
nak ma gas terraszáról stb. (Te rasz-fé le, na.) A si ke rek tel jén nem tud ta, mi nek ké ne 
to vább csi nál nia?
Mert Ha lász Petárnak ezt mond ja Bébé, ba rát ját jó út ra ve zet ni igyekezvén: „Ezt mind 
lát tad… Hát ak kor raj zold le.”

„Mi nek”, néz rá cso dál koz va Pé ter.
„Mert szép.” (Hop pá.)
„Szép? Eredj már, Bébé! Egy ra kás füs tös pa la —, cse rép- meg bá dog da rab.” (De Staël  
mi cso da fél-abszt rakt te tő ket, há za kat fes tett. De Pá rizs domb ja i ról is: so kan, 
eff é lé ket.)
Bébé ke ser ve sen só hajt, látván-hallván, Pé ter ből ugyan nem lesz a ne mes esz mé-
ket meg tip ró zsar nok ság gal is pl. az esz té ti kum fegy ve ré vel, tisz te sen szem be szál ló 
el len ál ló, meg amúgy be csü le tes mű vész em ber se, s azt mond ja, vég ső ér vé ként: „Hát 
Pé ter… va la mit csak kell csi nál ni az em ber nek az élet ben.”
S er re jön Petár döb be ne tes, de tri vi á lis (tri vi á lis, de meg emészt he tet le nül cso dás, 
örök-döb ben té sű etc.) vá la sza: „Mi ért?” (S Ottlik még Ha lász urunk sze mét is tág ra 
me resz ti a re gény nek ezen a he lyén.) „Mi ért kel le ne?”
Bébé pe dig: „Er re nem tud tam vá la szol ni.” Kí no san el ne ve ti ma gát, le gyint ve mint egy, 
s ak kor kér di, „most pél dá ul… mit fogsz csi nál ni”. S jön Li li-vá lasz. Mi lyen he lye sen.

*

Csi nál nia pe dig Ottliknak egyet len dol got nem kel lett vol na. De hogy fo gom a Bu da 
gyöt rel mes fej te ge té se it idéz ni. Ho gyan volt Both Be ne dek fes tő. Ho gyan eről te ti 
az iro da lom fo gal ma it (jaj, nem megy az!) a fes té szet kap ta fá já ra, pró ba fá já ra. Hogy 
mint ígér tem, rö vid re fog jam: a Bu da (bár mai fel fo gá sunk sze rint még ki dol go zott-
nak nem te kint he tő mű, de le het, hogy lesz eh hez is ér zé künk év ti ze d ek múl va, már 
amelyikünk azt meg éri, te hát hogy még is az, csak más képp, no) te le van cso dás 
he lyek kel a Bu da, ide nem tar to zó ré szek kel az em be ri kon dí ci ók ról: „Ta nul ják meg az 
em be rek, mi ként kell kö rü löt tem él ni”, már mint Bébé mond ja ezt, de — jaj, na gyon 
is me rem, így ki mon da ni se mer tem, én, mint Szép Er nő, in kább „tér dem mel a le mon-
dás tér dei elé es tem”, és nem rég, pár nap ja, el ju tot tam oda, hogy sen ki nek sem mi 
mon dan dóm nincs, a mű vé szet foly ta tá sát, az esszét ily fo lya ma tos ság nak te kin-
tem, mű ve lem, a fo lya ma tos ság hi te les sé gé nek ked vé ért —, igen, de Ottlik ma ga 
mond ja, és hogy „ahogy, igaz, kö zöt te tek él ni én is meg ta nul tam. Egy cso mó en ged-
ményt tet tem”. Ah, te szünk, nem ott kez dő dik, nem is ott vég ző dik, ha tény leg írók, 
fes tők stb. va gyunk, hogy nem va gyunk haj lan dók meg fes te ni, meg ír ni „azt”, mert 
mi nek. Ha nem, s ha kép ze te sen is, mint a tár gya kat, me lyek ro ha ná sunk so rán a vég-
célt, a sza ka dé kot ta kar ják el elő lünk (ugye, Pas cal?), a tár gya kat, ha nem ke zel jük is 
a Ne mes Nagy Ág nes, Morandi stb. fé le imá dat tal, meg ha eről te tés is, hogy Hencze 
folt ja it fel hők alak já ban lát ta az égen S. Cs., de szent fel is me rés, er go de hogy eről te-
tés, s ma gam, bo csá nat, de Staël szür ké it hány szor lá tom ke le ti ab la kom ból hal vány-
li la-vil lá mú rút-idők ben gyö nyö rű nek. És lát tam olyan mély re-eresz ke dett-sö tét-eget, 
mint egy Rothko kép nagy tömb je, alat ta a ház te tők fe lett a hal vány szür ke csík volt, 
a Rothkót idé ző ci rá dá jú kis tömb je a kép nek. Nem, igen is meg tesszük en ged mé-
nye in ket, el tűr jük és ki bír juk a hal ha tat lan lel künk kép ze te i re, mun ká i ra, me gannyi 
gyar ló sá gunk ra nem és nem és nem ér ke ző re ak ci ók hi á nyát, e Hi ányt, e már-már 
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0nor ma li zá ló dott, ka no ni zá ló dott (brr) hi ány gaz da sá got, sőt, a má sok ily igen csak ért-
he tő hi ány-gaz dag sá gát, de meg pró bál juk „le fes te ni”… ki ami lyen konkretizáció vagy 
abszt ra há lás (vagy nem is: ki mi lyen evi den cia) sze rint ke gyes ke dik a te het sé gé vel 
a sa ját tör vé nye i hez (Mándy sza va) hű nek ma rad ni. Vagy még ennyi se. De min dig a 
Va la mi a „sem mi se, az ennyi se”.
Ottliknál a ne künk jobb va la mi az lett vol na, ha Bébéje alak za tá ban nem ma rad meg 
fes tő nek, ha nem el mond ja, író nak len ni mi lyen volt. El mond ja ez zel a ke mény ség gel, 
mint ahogy idé ze tünk ben (Bu da) szólt. Nem va gyok az az él mény ről-be szá mo ló alak-
zat, aki má sok mon dá sa i ról fel leb ben ti a fáty lat. Ottlikot szűkszavú ké sőb bi meg nyi-
lat ko zá sa i ból iro da lom el mé let-író ként és önéletmegítélőként is „sej te ni vé lem”. Ám 
ez nem tar to zik se vá szon ra, se pa pír ra, se fej te ge té sek be. Van nak va ló ban dol gok, 
me lye ket nem kell; de nem mert „mi ért kel le ne”. Ha nem mert na gyon is mi ért len ne az 
kép te len ség. Ez zel fe ke tén fe ke té hez és a fe hé ren fe hér hez ér kez tünk el, bár így meg 
már az eti kai in dok lás ide gen, kül ső tér ben ma rad le.
Il let len ség nek ér zem, hogy vé gig men jek a könyv me gannyi „fes tős” rész le tén. Csak 
mu tat ni, mennyi re igye ke zett Ottlik. Az írás fes tés sé ala kí tá sán. Ami, per sze, nem 
megy, nem me het. Nem csu pán egy-egy fest mény az, ami sza vak kal le ír ha tat lan, de 
a fes tés nem al kal mas esz köz akárcsak az írói lét áb rá zo lá sá ra is! Hogy Ol va sóm lás sa, 
mek ko ra baj tör tént a fes tő ség ré vén a Bu da lap ja in, szer ke ze té ben, ho zom még is a 
né hány, ol dal szám mal ki je lölt jegy ze tet. (Egyet sem ta lá lok, ti zed ik át pör ge tés re sem, 
azt a ko balt kék-és-nagy-vá szon-lesz-be lő le dol got, kár.)
Med vét tet te meg író nak. (A nem épp jó in du la tú fél re ér tel me zé sek alap ja, ké sőbb! 
Baj in kább az volt, hogy Med ve eb ben a vi lá gi-írói-mi nő sé gé ben már nem mon dott 
olyan alap ve tő e ket, mint írá sa i ban, jegy ze te i ben!) Ő ma ga, Bébé, al kal mi em lék irat-
re gény szer ző je volt csak, ál lí tó la gos fő fog la la tos sá ga, hi va tá sa a fes tés. Jaj, eh hez 
mi lyen lu fi sze rű en el szál ló, amit a fes tő ség ről mond. A Pró za vi lág iro dal mi nagy sá gú 
be fe je zé sé nek mint ha pa ró di á ja len ne pl. ez (318. old. a — to vább is — 1993-as ki a dás-
ban): „Fe küdj ha nyatt, Bébé. Add fel sír va.” Mert hogy ott a gye rek kor me gannyi íze, 
ké pe, sza ga, szí ne, ezt meg kell fes te ni, és nem le het hagy ni, de köz ben le he tet len 
(na ná, öre gem, le he tet len, mon da ná az Iga zi Nagy Más ko ri Ottlik!), s ezért kell, idéz ni 
sem me rem rész le te it, ha nyatt. Sír va. „Ha nyatt fek ve könnyű sír ni, de ne héz fes te ni.” 
Nincs meg dol goz va, ki szá laz va, nem hogy tomográfozva, ez a fes tő ség.
S a zöld ku ko ri ca-dzsun gel. Egy Vá mos Ro us se au. „Ég tek a dinnye táb lák kint a tű ző 
na pon.” Fe je zet zá ró, mon dat nyi különbekezdés. (284. ol dal.) Van Gogh-nyo mat.
Per sze, hogy re mek té ma, mennyi re nincs „egész em be ri ség”, még a „ha za” szó nál 
is üre sebb ál ta lá no sí tás. Re mek tár sal gá si té ma, vagy Montaigne-t meg cél zó esszék 
ve rej té kes so rán át ki kell dol goz ni. Ha nem hogy er re? „Meg egyez tünk, hogy — ha él ni 
nem ok vet le nül —, de fes te ni szük sé ges.” A mon dat is árul ko dik (én utá lom a mon dat 
kö ré ke rí tett nagy fe ne ke ket!), sze gény gon do lat je lé vel, „is”-hi á nyá val, az ér tel met le-
nül ki tett vessző vel. A fes tő ség, az ide eről te tett fes tő ség bosszú ja.

S a 281. ol da lon foly ta tó dó gon do lat sor még si vá-
rabb, jaj: „Az tán — mit csi nál jon az em ber egye-
dül? — ne ki fogsz bát ran, ab ban a hi szem ben, 
hogy meg tu dod majd fes te ni ma gad ra ha gyat va 
is, amit ke re sel a lom bok közt, vagy a té li fák ban” 
(Ne mes Nagy!), „vagy a ko pár tűz fa lak ra eső ko ra 
reg ge li nap sü tés ben…” Nem, Cipikém, azt kel lett 
vol na mon da ni: ezek mind még anyám ko rá ból 
meg van nak…anyám rú tul ittha gyott en gem a 
vi lá gon, min den ki itthagy min den kit, én is ittha-
gyok (te is, így ér tem, utol só nak bár, de ott ha gyó 
le szel), de a fon tos ez len ne… s most jö het… és 
hogy mi kor né zed, az jut eszed be, 200 em ber ből 3 
re a gált ren de sen az el kül dött köny ved re, az ké ne, 
hogy eszed be jus son, hogy (a te sza vad lett már 
a baszdmeg, te így ír tad) ba szo gat nak, adj írást a 
N. lap nak, de te az É.é.I. lap nak, 70-es évek, is azt 
mon dod, ké ne egy iro dal mi mel lék let, egy ol dal, 
de az ren des, be le, ahogy bridzs ro va tok van nak, 
eze ket is rá ké ne ve tí te ni a ko pár tűz fal ra. A hü lye 
Tandori a gomb fo ci já val, a med vé i vel, a fe le sé gé-
vel, ké sőbb a ve re be i vel tö rő dik, ahe lyett hogy az 
élet ele ven jé ben tur kál na, jár kál na. De te, az iga-
zi Nagy Fi gu ra, messze meg bo csá tot tál ne kem 
is vé gül; nem az, fes té sze ti szem pont ból is hiper 
dol got tet tél ne kem, a be csü let leg na tú rabb 
je gyé ben, és a vé gén te le fo non, éj sza kán ként, én 
is már bi zo nyos — dús! — élet ta pasz ta lá sok után 
(ezek ről hall gat va, mint a sír, na ná!) me sél tem 
ne ked az én Lon do no mat, itt vi tat tuk meg lev la-
po dat, me lyet (mély sé ge sen el ve im el le né re! kb. 
meg kér de zé sem nél kül) kö zöl ték, saj nos, va la-
hol; pró za el mé le te det… sem mi vissz han gunk 
nem lett, Cipi, de se baj, meg egyez he tünk, ha te 
(Min den meg van) az an gya lok „anyag be szer ző je” 
vol tál, ám én a ma gam éle té nek kivédőlegese 
len nék már csak vég képp, így mert mit akar jak 
be szél get ni bár ki vel, ha sem a sze mé lyi kon dí ci ó-
kat, sem az anya gi a kat, sem a szakmaiakat nem 
ta lá lom meg fe le lő nek, sem „egész em be ri ség”, 
sem „ha za”, sem „egyes em ber” vo nat ko zá sá ban. 
De ezt nem le het al kal mi fes tői sé gek kel el in-
téz ni, Cipi, ahogy te még a 272., a 242., a 346. stb. 
ol da la kon is te szed. Baszd meg, csak azt a kur va 
ko balt ké ket súg nád meg, te, Csu da Fic kó, es kü-
szöm, idéz ném, s hogy na gyon szép.
És hát per sze: köny ved, a Bu da így cso dás, ahogy 
a fes tő sé ged del „el szúr tad”, foly ta tom haj na li 
mo no ló gom; ahogy szem közt a ház te tők fe lett 
szür kén vir rad, de nem de Staël-szür kén, ha nem 
Rothkó-szür kék kel, és ez hi á nyoz na, íme az én 
fes tő sé gem, Bécs ben, hi á ba ott a sok úri nép 
(mint te Lon don ról ír tad), hi á ba… de el is há rí-
tot tam már, szí vem és min den sej tem mé lyén, a 
lo va kat is. Mi a ba szás nak néz zem meg Kempton 
hétvégéjét SIS-adón, ami kor el ázik a pá lya majd, 
a nagy ver se nyek be négy-öt lo vat ne vez nek csak, 
mert min den ki a már ci u si cheltenhami fesz ti vált 
vár ja (ó, hogy ar ról a hegy-és víz rajz ról, a domb-
vi dék ről, a tö mér dek nép ről, az ír sör sát rak ról, a 
he li kop te ren ér ke ző tu laj do no sok ról és tré ne rek-
ről, ahogy ott száll tak le a pá lya  kö ze pén, e meg 
sem ér tett Waterloomról nem szá mol hat tam már 
be ne ked, nem él tél ak kor már, óva in tet tél vol na, 
nem, nem!), ma ra dok itt hon a Totyi ma da ram mal, 
ő tel jes, mint Ril ké nél az, ami tel jes az elé gi ák-
ban, s nem is csak bá bu, de üres, és nem em ber, 
és nem ha son lít gat ja az em ber dol gát fes tők-
höz csacs kán és pon tat la nul (Cipi, en gem va la ki 
Lichtensteinhez ha son lí tott! Én imá dom Lichtit, 
de ez Dunkelstein do log volt, mi re egy nagy vá lo-
ga tott go rom ba sá got kap tam, hát itt hall ga tok el).  

Ottlik Géza 
megnyitja Bencsik 
István, Keserü Ilona 
és Major János közös 
kiállítását. Mellette 
áll Frank János, 
Buchmüller Éva és 
barátnője, Budapest, 
1969. szeptember 26 
© Petőfi Irodalmi 
Múzeum
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Fé lek, Ottlik job ban el ke rí tet te vol na az il le tőt, 
mint én, de hall ga tott vol na vé gig.

*

Ennyit még is „el áru lok”: ami lyen Ottlik volt, ami-
lyen em ber, ami lyen lé lek-al kat, nem is na gyon 
pászolt vol na hoz zá, hogy majd ő szé pen el szid ja 
az iro dal mat úgy rész le te seb ben, meg az író sá got. 
In kább annyi nál ma radt meg, ahol-ami di csér niva-
ló ja volt, a fran cia dip lo ma ta-köl tő is ezt haj to-
gat ta. Ma gam in kább Apollinaire-rel tar tok: „Olyan 
ne me sen él tek / Hogy azok, akik még előt te va ló 
nap / Egyen ran gú nak te kin tet ték őket / Vagy 
még tán ke ve sebb nek is / Most bez zeg cso dál ták 
/ Ha tal mu kat gaz dag sá gu kat lán ge szü ket / Mert 
van-e fel eme lőbb / Mint ha va la ki ha lott fér fit sze-
ret vagy ha lott nőt / Oly tisz ta lesz el jut odá ig / 
Hogy az em lé ke zet jég me ző in / Az em lék kel össze-
tév esz ti ma gát / Az élet hez erő sö dik / És nincs 
szük sé ge töb bé sen ki re” (Vas Ist ván for dí tá sa). 
Eb ben a Petár-mi nek-kel le ne té ma is ben ne van, 
ta lán Ottlik ma kacs ko dá sa is (pl. a Bébé-fes tő ség-
gel, en nek dol gá ban, ez zel va la mi más do log ban), 
hogy lesz, ma rad va la mi, ahol annyi ra nincs szük-
sé ge töb bé sen ki re, hogy azt se mond hat ja el, vagy 
leg alább nem mond ja el, amit, ha va la ki nek le he-
tett vol na, hát nyil ván el mond; vagy ez sem volt 
így, ez sincs így. Mi nem kel lett Ottliknak?  
Mi nem ment? 
Itt „leg alább” azo nos ság ba ve rek szi ma gát a meg-
fest he tet len és a meg ír ha tat lan. Nyel vünk tré fá ja 
foly tán: va la hogy így fest ez a do log. (Ld. Arany, 
a leg fur csább hasz ná la ta ott e szó nak: „a kár tya 
nem fest”, ha jól idé zem, de kb.) Rossz el gon dol ni, 
a XX. sz. leg ér zé ke nyebb iro dal mi el mé i nek egyi ke 
mi től fosz tott meg min ket, el mé le ti és em lé ke zé si 
passzu sok so rá tól, a „bu ta fes tő ség” mi att.  
Itt nem volt, ő ma ga, saj nos, elég okos. Per sze,  
ki az! „Ten ni” is ke vés.

Ottlik ké pes könyv (szerk.: Ko vács Ida; esszé: Tandori De zső), 
Pe tő fi Iro dal mi Mú ze um, Bu da pest, 2003.

Bí ró Yvette

A szen ve dé lyek kál vá ri á ja
Bill Vi o la új mun kái: Passions  
és Going Forth By Day

Balkon

2004/11-12

Bill Vi o lát né hány év vel ez előtt a videó-haiku mes te ré nek ne vez tem. Né hány per-
ces, hal lat la nul tö mör, me ta fo ri kus ins tal lá ci ói, a ke le ti fi lo zó fi ák tól át ha tot tan, a zen, 
a taoizmus vagy budd hiz mus ins pi rá ci ói alap ján szól tak hoz zánk, a vég ső egy sze rű-
ség ün ne pé lyes sé gé vel. „Ha egy kér dést kel lő szer tar tá sos ság gal te szünk fel, az uni-
ver zum vá la szol” — mon dot ta —, és ko ráb bi mun kái csak ugyan ar ra tö re ked tek, hogy 
le mez te le ní tett szer tar tá sos sá gá val „olyan in ten zi tást te remt(sen), mely ége ti a re ti-
nát és át ha tol hat az agy fe lü le tén, hogy meg sza ba dul jon a köz he lyes ség től”.
Újabb ins tal lá ci ói vál to zás ról ta nús kod nak. Ere de ti sé ge min dig is az idő sa já tos szem-
lé le té ben mu tat ko zott meg. Sze rin te csak az idő meg ha tá ro zott priz má ján ke resz-
tül le het lát tat ni, ér zék le tes sé ten ni mind azt, ami a fel szín alatt rejt ve van. A me rész 
össze vo nás he lyett azon ban most a fo lya ma tot ke re si: az idő szét te rí té sét, vissza-
tar tott, las sú mú lá sát. Szen ve dé lyes ér dek lő dé sé nek tár gya az em be ri pas sió, a szó 
ket tős ér tel mé ben: az élet út kál vá ri á ja a meg élt ér zel mek leg mé lyebb, leg szen ve dé lye-
sebb fo kán, a szim bo li kus össze fog la lás szint jén. Eh hez azon ban kü lön le ges ar ti ku lá-
ció szük sé ges. A pon tos ész le lés szá má ra biz to sí tott vi szony lag hosszú tar tam, mi kor 

„a per cep ció az idő so rán egyen lő lesz a gon do lat tal” — mond ja, hogy be nyo más ból 
mé lyebb meg ér tés le gyen.

Vi o la az el múlt évek ben to vább ment az idő al ko tó ér tel me zé sé ben. Már egy 1995-os 
hí res „dekonstrukciója” Greeting cí men tíz ke rek perc re bon tot ta le egy XVI. szá za di 
re ne szánsz fest mény, Pontormo Visitatio című mű vé nek ins pi rá ci ó ja alap ján ké szült, 
ere de ti leg 54 má sod per cig tar tó videófel vé te lét. A sötet szo bá ban fal ra ve tí tett 
videó-je le net meg őr zi a fest mé nyek szo ká sos ver ti ká lis di men zi ós rá tá ját, ám ma ga  
a kö szön tés kis tör té ne tet ele ve nít fel, tü rel mes bon tott ság gal.
A kép két asszony öröm te li ta lál ko zá sát áb rá zol ja egy har ma dik je len lé té ben, mely-
nek so rán va la mely át szel le mült ti tok, az anya ság tit ká nak köz lé sét sej te ti. S no ha 
az ere de ti val lá sos misz té ri um a ru há zat ban és a moz du la tok nyel vé ben is lát ha tó an 
mo dern re vál tó dik, az egy sze rű je le net az idő-mú lás ter mé szet el le nes meg hosszab-
bí tá sa kö vet kez té ben ün ne pé lyes au rát áraszt. A gesz tu sok, az ér zel mi vál to zá sok a 
las sí tott moz gás ré vén szo kat lan rész le te zett ség ben áll nak előt tünk, hogy a kü lö nös 
pszi cho ló gi ai pil la nat enigmatikus jel le gét köz ve tít sék. A hát tér és az elő tér ge o met-
ri á ja is rend ha gyó, és a fi nom szel lő és a mó do su ló fény el osz tás egya ránt a pon to san 
le zár ha tó tar ta lom szán dé kos ho mály ban tar tá sát szol gál ja. A Greeting nyi tott moz gó 
kép, mely lé leg zik és az idő ben ha lad, új ra kez dés re, új ra né zés re szó lít.

”Va ló já ban egy tár sa dal mi szi tu á ció lé nye gét akar tam meg ra gad ni: két asszony 
be szél get, aki ket meg za var egy har ma dik és di na mi kus vál to zást ész le lünk. Ké nyel-
met len sé get, ügyet len za vart lá tunk, mint hogy nem is me rik egy mást. Ez a lát ha tat-
lan vi lág az em be rek éle té nek leg ap róbb rész le te i ben — rej tett vá gya ik, konfl ik tu sa ik, 
mo ti vá ci ó ik vo nat ko zá sá ban je le nik meg, amint a bo nyo lult és lát szó lag vég te len vál-
to zá sok há ló ja je le nik meg sze münk előtt” — mond ja Vi o la.
A vál lal ko zás új te rü le tet nyi tott az al ko tó szá má ra, mert a videóinstallációkban ez út-
tal szí né szek kel, dísz let ter ve zők kel, ope ra tőr rel stb. kel lett dol goz nia, úgy mint egy 

„ren des” fil men. Rá adá sul a gyor sí tás, il let ve las sí tás igé nye tech ni ka i lag is bo nyo lul-
tabb fe la da tot je len tett. Per cen ként 300 koc kát, tizenkétszer töb bet, mint a nor má lis 
fel vé tel ese té ben, kel lett for gat nia, hogy a ra di ká lis las sú moz gás il lú zi ó ját meg te-
remt se. Egyet len perc idő kö zé be szo rí totta az egyet len be ál lí tást, hogy a kívánt hosz-
szú tar ta mot el ér je.
Vi o la a Passions cí mű so ro za ton 2000-ben kez dett dol goz ni, ami kor a Getty Mú ze um-
ban töl tött re zi dens ként egy évet, és rend sze re sen ta nul má nyoz ta a ré gi nagy mes-
te rek mun ká it. Ed dig mint egy két tu cat al ko tás ké szült el be lő le. Ösz tön zői kö zött 
egy fe lől a kö zép ko ri és re ne szánsz fes té szet, más fe lől a leg ma ibb tech no ló gia iz gal-
mas ta lál ko zá sát fe dez het jük fel. 
A Passions pro jekt becs vá gya a vál to zó és vég le tes ér zel mek leg ap róbb moc ca ná sa-
i nak, nor má lis ész le lé sünk szá má ra szin te ész re ve he tet len ár nya la ta i nak meg örö kí-
té se. Port rék so rá ról van szó, ame lyek ben kö zön sé ges em be rek (szí né szek per sze) a 
leg al ap ve tőbb él mé nyek: öröm, bá nat, ha rag és fé le lem ál lo má sa in men nek ke resz tül, 
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