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Ecsettel az emberről, az emberért

László György

– Dr. Bereczky Loránd művészettörténész 
szerint a művészet az a dolog, amely az em-
ber életét teljessé teszi, szépet, kellemeset ad, 
és ebből építkezve jobban meg tudja vívni a 
csatáját abban a társadalmi környezetben, 
ahol zajlik az élete. Mit jelent a művészet, a 
festészet Sarmaság László számára?

– Nekem a festészet harcot jelent. Picasso 
mondta, hogy a festmény nem arra való, hogy 
polgári lakások falát díszítse, hanem harcot 
jelent azok ellen, akik más emberek munkáját 
kisajátítják. Picasso ugyan baloldali érzelmű 
ember volt, és már régen írta egy kiállítása kap-

csán, de én el tudom fogadni a véleményét. Az 
én képeimre az a jellemző, hogy az emberrel, 
az emberi sorssal foglalkozik. Ha én ebből de-
korációt akarnék készíteni – ami nyilván jöve-
delmezőbb –, akkor nem az életnek, a sorsnak, 
a hazának azt a helyzetét ábrázolnám, amin 
változtatni szükséges, hanem színes csendéle-
teket, tájképeket, aktokat festenék. Ezzel ellen-
tétben én a festményeimmel arra szeretném 
biztatni az embereket, hogy változtassanak az 
életükön, változtassanak a sorsukon, ismerjék 
meg jobban önmagukat és embertársaikat.

– Hisz abban, hogy a képekkel befolyásolni 
lehet az emberek életét?

– Hiszek abban, hogy sok kulturális élménnyel 

végső soron el lehet érni, hogy az ember elgon-
dolkozzon az életén, a sorsán. Természetesen 
ehhez valódi művészetre van szükség: gondol-
junk egy jó fi lmre, egy szép versre, ami után 
katartikus élményt élünk át, majd megtisztu-
lunk, és azonosulunk a főhős sorsával. Átéljük, 
és ez elindít bennünk egy olyan gondolkodási 
folyamatot, amely rávezet bennünket, hogy 
jobban eligazodjunk az életben, jobban megis-
merjük önmagunkat.

– Honnan a múzsa, az ihlet?
– Társadalmi és emberi katarzisokból merítek, 
de természetesen mindig a rossz ellen akarok 
érveket, élményeket felsorakoztatni. Ez engem 
valójában motivál, de az alkotás azért olyan, 

hogy el kell rugaszkodni a hétköznapi szint-
től. Mielőtt elkezdek festeni, meghallgatom 
Simándy József előadásában a Bánk bánból a 
Hazám, hazám című áriát, előveszem a József 
Attila- vagy Ady-kötetet, és elolvasok néhány 
verset. Ez képessé tesz arra, hogy elszakadjak a 
hétköznapi gondoktól és tudjak elvontan gon-
dolkodni a világról, az emberről.

– A nagybányai festőiskola 110. évfordulójá-
ra kiállítási meghívást kapott, és azon részt 
is vett. A mai napig érvényesül a mester, 
Mikola András hatása?

– Igen. Nemcsak kiváló festő, de nagyszerű em-
ber és remek pedagógus is volt, aki elsősorban 
impresszionista képeket festett. Főleg az em-

berábrázolása hatott rám, így én is először az 
impresszionista hatás alatt festettem, de aztán 
más irányba indultam. Úgy gondoltam, hogy 
emberközpontú festészetet szeretnék, ami 
szintén az impresszionizmusban gyökeredzik, 
de egy más úton járva, más kifejező módot 
használva, más problémakörrel foglalkozom.

– A képek összhatásukban sötétek, pesszimis-
ta világot láttatnak. Ilyen a világlátása is?

– Mondják tréfásan: az optimista, az csak egy 
rosszul tájékozott pesszimista. Alapvetően 
nem vagyok pesszimista. Annál sokkal jobban 
hiszek az emberben, abban a küzdelemben, 
hogy az ember képes leküzdeni mindazt, ami 
embertelen, ami gyűlöletes. Hiszem, hogy a 
rossz legyőzhető, ezért nem vagyok pesszimis-
ta. Ha a hitem elhagyna, akkor lehet, hogy le-
targiába esnék.

– Honnan lehet tudni, hogy mi a rossz?
– Az igazi művészet, az szép, jó és igaz együtt. 
Hiába hirdeti magát ember vagy közösség jó-
nak, ha eluralkodott magatartásában és tettei-
ben a hamisság, nem lehet se jó, se igaz. Bár-
mennyire is ismerem a legszebb szavakat, ha a 
mondanivaló azt kívánja meg, hogy az ember 
erőteljesen fejtse ki a véleményét, akkor nem 
a legszebb szavakat veszi elő, hogy szépen fe-
jezze ki azt, ami egyébként rút, hanem minél 
markánsabban akarja kifejezni magát. Ugyan-
ez a festészetben a színek használata. Bizonyos 
témához, drámai hatás eléréséhez a megfelelő 
színeket kell választani. Az ember hatni akar.

– Honnan hová jutott el a festészete stílusát 
illetően?

– Egyfajta gondolati festészetet művelek, ezt 
állítják rólam. A stílusirányzat szürrealista, 
amiben több a realizmus. A valóságot igyek-
szem a ma emberének megfesteni, legyen szó 
akár bibliai történetről is. Példa rá a „Minden 
ember fenség” című képem, ahol Jézus meg-
mossa a tanítványok lábát. Milyen jó lenne, ha 
minden emberrel fenségként bánnánk és az 
emberek fenségként viselkednének. Ez lenne 
az igazi emberi élet.

– A képekben gyakran felismerhető a művész.
– Valóban sokan említették, hogy hasonlítanak 
rám az alakok. Nem is tagadom. Benne vagyok, 
ezek az én véleményemet, mondanivalómat, 
lelkivilágomat tükrözik, amelyben az emberek 
iránti szeretet, féltés a domináns. Védelmük-
ben, segítségükre sietve, egyfajta szolgálatként 
kívánom a festészetet művelni. Sajnos van mi-
ért, úgy érzem, nem elég a hangerő, még min-
dig nem hallják eléggé azok, akik meg kellene 
hogy hallják.
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Egy egész életmű bontakozik ki a szemünk előtt Sarmaság László kiállításán a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár galériájában. 

A Kormos István-díjas festőművész, aki a nagybányai festőiskola második nemzedékéhez tartozó Mikola Andrásnál tanulta a 

mesterséget, sajátos szürrealisztikus, metaforikus festészetével nem szórakoztatni akar. Sokkal inkább gondolkodtatni az em-

berről, az emberért. Festészetének középpontjában ezért nem meglepően az ember ábrázolása áll. 

Az esendő ember, aki bár szabad szeretne lenni, igyekezve szárnyait bontogatni, ám a szabadság teljességét 

és a teljes boldogság érzését csak keresheti, de soha nem érheti el.

Képeim az én lelkivilágomat tükrözik, amelyben az emberek iránti szeretet a domináns – mondja Sarmaság 
László
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