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képzőművészet
A REMÉNYTELJES JÖVŐ Bálint Tamás

– Nevezték önt már remény-
telen, múltba révedő székely-
nek, reménytelennek abban 
az értelemben, hogy tankkal 
sem lehet megmenteni. Ön 
erre állítólag csak mosolyog, 
és azt válaszolja, a múlt a re-
ményteljes jövő. 

– A reményteljes jövőről be-
szélvén, mely véleményem sze-
rint nem utópia, a választ az em-
beri civilizáció megújulásában 
látom, a globalizált világ leme-
nőben járó napján, amikor visz-
szatérünk őseink letisztult, egy-
szerű életmódjához és szerves, 
harmonikus kultúrájához. Ko-
runkban már-már divatossá vá-
lik ez a természethez való vissza-
térés, az emberi méltóságunk, 
becsületünk „visszaszerzése”.

– Minek a hatására fordult 
a mára védjegyévé vált techni-
kák, anyagok, motívumok felé?

– A kilencvenes évek végén 
asztalosműhelyben dolgoztam, 
ahol melaminált bútorokat ké-
szítettünk. A kész bútorok ki-
szállításakor a megrendelők 
gyönyörű, régi bútordarabokat 
dobtak ki, amitől fájt a lelkem, 
s úgy éreztem, őseinket, nagy-
szüleinket tagadjuk meg ezzel. 
Ezért elkezdtem összegyűjteni 
és megfesteni ezeket a darabo-
kat. Csodálatos élmény volt az 
elődök keze munkáját folytat-
ni, mintegy időt és teret elvetve 
dolgozni együtt azokkal, akik 
egykoron ekkora igényességgel 
megmunkált tárgyakkal vették 
körbe magukat.

– Az alkotás folyamatában ho-
gyan dől el, hogy egy régi fada-
rabból mi készül? A „fényüzenet” 
van meg előbb és ahhoz keresi a 
megfelelő „mesefát”, vagy fordít-

va történik mindez? Mi vezeti a 
művész kezét alkotás közben?

– Mikor a műteremben leülök 
egy-egy régi, akár több száz éves, 
napszárított és -barnított fa elé, 
nincsenek terveim. Mély alázat-
tal, órákig elmélyülten keresem 
a fa erezetének, görcseinek, bo-
gainak a formai megnyilatko-
zását. Ezzel a ráhangolódással 
„megnyílnak” ezek a fák és me-
sélni kezdenek, így keresem meg 
a pozitív formák „meséjét”. Az 
alkotási folyamat végéhez köze-
ledve a háttérből, az „égvilágból” 
számos alkalommal, általam 
„fénylényeknek” nevezett ala-
kok (állatok, emberek, növények 
alakja) jelennek meg, és érdekes 
módon ezek a negatív formák vá-
laszt adnak a pozitív formákban 
megjelenő kérdéshalmaznak, fe-
lelnek egymásnak, melyeket én 
„fényüzeneteknek” tekintek.

Az „ébrentartás” szerepe

– Ahogy látom, ebben a mű-
vészetben elválaszthatatlan egy-

mástól az alkotás és az élet. A 
mindennapokban is ennyire 
magas hőfokon ég, ilyen éle-
terővel, alázattal nyúl más 
egyébhez is? 

– A természetközeli életmó-
dunk, az, hogy többszáz éves 
házban élünk villanyáram, köz-
művesítés nélkül, régi tárgyak-
kal véve körül magunkat a csa-
ládommal, ez mindenféleképpen 
mély alázatot igényel. Az emberi 
gőg ilyen körülmények között 
sokat veszít az intenzitásából. 
Nagyon sok katartikus élmény 
van a mindennapi egyszerű 
munkában is, az állatok sok do-
logra megtanítanak, a minden-
napi teendők, a földdel való élő 
kapcsolat segít tisztán tartani a 
gondolataimat.

– Hogyan néz ki egy átlagos 
munkanapja?

– Reggelente, ha tehetem, ko-
rán megmosdom az erdei pa-
takocska vizében, majd utána 
csendesen, mintegy rituáléként, 
reggeli imaként megnézem a 

napfelkeltét, belenézek a „Nap 
aranyos arcába”. Az állatokat 
ellátva és a kinti munkák után 
beülök a „kicsi házba”, a műte-
rembe, és ráhangolódom az al-
kotásra. Pár óra után visszatérek 
a család mindennapi életébe, és 
estefelé, a lemenő nappal még 
egyszer meglátogatom szeretett 
„mesefáimat”.

– Lesz, akinek átadni a stafé-
tát? Mennyire tud Csomortán-
ból jelen lenni a kárpát-meden-
cei művészeti életben?

– A pályatársakkal, tanítvá-
nyokkal életmódomból kifolyó-
lag nem sok kapcsolatom van, 

a művészeti életben azonban 
intenzíven jelen vagyok, a mű-
vészettörténészek, galériatulaj-
donosok, nem sajnálva az időt 
és energiát, megkeresnek az 
otthonomban is.

– A motívumai, a művek 
kisugárzása szinte igény-
li az összekapcsolódást más 
művészeti ágakkal: zené-
vel, irodalommal. Ha jól tu-
dom, vannak is ilyen irányú 
együttműködései…

– Kapcsolataim az irodalom-
mal nem is az élő, mint főleg az 
elhunyt sorstársakkal vannak, 
nagy tisztelettel emlékezem 
munkáimban Sinka István-
ra, Nagy Lászlóra. A zenében 
már élő a kapocs, és számos 
közös rendezvényünk, perfor-
manszunk van Heinczinger Mi-
kával, a Misztrál együttes alapí-
tó tagjával, akivel mély barátság 
és sorstársi kapcsolat köt össze.

– Van-e a művésznek fele-
lőssége?

– Az alkotó embereknek nem 
más a szerepük, mint az „éb-
rentartás”, mert hajlamosak 
vagyunk a múltat siratva mély 
álomba merülni.

– Milyen tervek, utak, kiállí-
tások várják a közeljövőben?

– Ezek alakulását a sorsra 
bíztam... Ellenben a Magyar 
Művészeti Akadémia ösztöndíj-
ra méltónak találta a munkás-
ságomat, és így felvállalhattam, 
hogy „még mélyebb kutakba” 
tekintek, igyekszem életre kel-
teni azt a formai világot, melyet 
napjainkban már alig éltetnek 
a szűkebb hazánkban, akár a 
népművészetben, akár a kép-
zőművészetben.

– beszélgetés Csomortáni Gál László festőművésszel–

Sokan különcnek tartják, 
hisz egyetemi tanulmányai 
befejezése után hazatért 
Csíkcsomortánba, és egy 
áram nélküli házban él fe-
leségével, három gyermeké-
vel. Közben pedig szakrális 
művészetet művel, amely-
ben messze a jövőbe mutató 
ősképek derengenek elő.

Csomortáni Gál László         Fotó: Németh Zoltán Pál

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2018. szeptember

A Nagyváradi Művészeti Egye-
tem szobrászat szakán végzett, 
fölmerült, hogy ott marad taní-
tani, ám az öt év alatt egy per-
cig sem érezte otthon magát a 
nagyvárosban, így hazaköltözött 
szülőfalujába. „Nincs semmi baj 
azzal, ha a gyermek a fészekben 
marad, vagy nem röpül messze 
a fészektől” – mondta. Feleségé-

vel több száz éves faanyagokból 
épített házat a leendő családja 
számára egy olyan helyen, amely 
régen pityókaföld volt. Mivel 
vallja, hogy a globalizációs folya-
mat az embert gyökértelenné te-
szi, még az olyan mindennapos 
használati cikkekről is lemond-
tak, mint a villanyáram, vezeté-
kes víz, próbáltak az önállóság-

ra, az ő megfogalmazása szerint 
a „számlanélküliségre” töreked-
ni. Hamarosan három gyerekük 
született. Példájuk ragadóssá 
vált, környezetükben egyre töb-
ben törekedtek hasonló önálló-
ságra. Kalákában építették a há-
zakat, ahogyan a régiek is tették, 
szoros kapcsolatot ápolnak egy-
mással. Szülei példáját követve 
az ő családja is egy szobában la-
kik, gyerekeik számára inkább a 
honos játékokat, elfoglaltságokat 
próbálják előtérbe helyezni.

Míg eleinte meglehetősen gaz-
dag színvilággal, történésekkel 
dolgozott, napjainkra alaposan 
leegyszerűsítette, jóval medi-

tatívabbá tette a munkáit. Bár 
néhány műve első látásra komor 
hangvételűnek tűnik, törek-
szik a pozitív és negatív formák 
egyenlőségére. Munkáit úgy ér-
telmezi, hogy az egyfajta szak-
rális művészet, mely ősrégi, akár 
kereszténység előtti időkből is 
táplálkozik, de mindenképpen 
a jövőbe mutat, így biztosítva a 
folytonosságot a múlt és a jelen 
között. „Mi értelme van élni, ha 
nem vagyunk örökéletűek?” – 
teszi fel a kérdést az alkotó. „Őse-
ink a mindenség ölén éltek, egy-
lényegűek voltak a természettel, 
a Nappal, a csillagokkal. Ők még 
fel mertek nézni az égre.”

KISPORTRÉ CSOMORTÁNI GÁL LÁSZLÓRÓL Miklóssi Szabó István
A művész gyermekkorának meghatározó élményei közé 
tartozik a család megtartó ereje (erről így fogalmaz: „bár 
többszobás házban éltünk, egyetlen szobában zajlott a 
közös élet, fi gyeltünk egymásra”), az erdő, ahol napi hét-
nyolc órát is eltöltött, a természet, melyet nem elpusztíta-
ni kellene, hanem tovább építeni, és nem utolsósorban a 
fa, főként a fenyőfa. 
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