
 

 Szünetet tartani alkotó tevékenység - interjú Németh Hajnallal  

 
Németh Hajnalt a 2011-es Velencei Biennálé magyar pavilonjának kiállításán ismerte meg az 
ország, azóta viszont, talán épp berlini jelenléte miatt kevés hír jelenik meg róla. Persze ehhez 
az is kell, hogy a magyar intézményrendszer, a múzeumok totálisan ignorálják a 
középgenerációt. Pedig Németh Hajnal folyamatosan alkot, kiállít, jelen van. Az alkotóval berlini 
otthonában beszélgettem. 
 
- A szüleink generációja a szocializmusban nevelkedett és nem tanult nyelvet, alig jártak 
külföldön, a mi generációnknak viszont már nem jelent gondot az utazás. Sajnos én későn jöttem 
rá, hogy csak akkor lenne esélyem egy karrierre, ha New Yorkba költöznék, mint Ackermann 
Rita, vagy épp Berlinbe, mint te. Te már a pályád elején tudtad, hogy ki kell költöznöd, vagy 
később jött ez? 
- Én nem azért jöttem ide, hogy karriert építsek. Ösztöndíjat kaptam 4 hónapra 2002-ben egy 
nemzetközi stúdióprogram keretében, amiben akkor még részt vettek a magyarok. Négy hónap 
után haza kellett volna mennem, de érdekes volt a város, az új közeg, úgyhogy nem jutottam 
odáig, hogy dolgozzak. Kevés volt ez a pár hónap, ezért maradtam. Szerintem 16 éve sokkal 
izgalmasabb hely volt Berlin. 2008-ig, a válságig tartott ez, utána megnőtt a város lakossága. 
Sokan jöttek, nem csak külföldről, hanem Dél-Németországból is, köztük ingatlanbefektetők, 
emiatt felmentek a lakásárak, és ez a folyamat most is tart. Telítettebb lett a város és nyugatibb. 
Az, ami Berlinben érdekes volt 16 éve, az egyre kevésbé az. De még mindig nagyon jó hely, csak 
egyre jobban hasonlít egy nyugat-európai városra.  
- Igen, egyszer beszéltem egy párizsi galériással, aki azt mondta, azért nyit Berlinben galériát, 
mert nagyon olcsó a bérleti díj, de ez már évekkel ezelőtt volt.  
- 2002-ben én még 250 euróért tudtam lakást bérelni. Ez ma már elképzelhetetlen.  
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- Most Pesten is kilőttek az árak... Mi volt az 2002-ben, ami megfogott a városban?  
- Ez egy életérzés volt. Talán szabadságérzet. Egy más mentalitás. Valahogy itt kevésbé éreztem 
azt, hogy a társadalomban lenne egy önkontroll. Nagyobb szabadságfokkal éltek az emberek. A 
művészeti életben több információ ér el, érdekesek a kiállítások, alternatívaként vannak 
projektgalériák, vagyis nem minden a piacról szól. Viszont ma már itt is egyértelműen a piac 
dominál.  
- Én úgy látom, hogy a Képzőn nem tanítják meg az embereket érvényesülni, nem tudják, hogy 
kell megkeresni egy galériát, milyen nemzetközi projektekbe lehet bekapcsolódni stb… Én nem 
tudom, hogy oldottam volna meg, hogy 4 hónap Berlin-lét után kint maradjak. Egyik reggel 
felébredtél, hogy márpedig itt a helyed? 
- Nem, ez egy folyamat volt, és most is az: nem döntöttem el, hogy meddig maradok, és ez a mai 
napig nincs eldöntve. Maximum annyit tudok reggel, ha felébredek, hogy jó, ebben az évben 
még biztos itt leszek. Amikor csináltam a Lada Projectet, akkor láttam 2-3 évre előre az 
ittlétemet, de nagyon hosszú távra nem gondolkodtam soha. 
- Én, akivel beszéltem, és kint él, valahogy nem akaródzik visszajönni... Annak tényleg van 
realitása, hogy egyszer csak visszajössz? Nekem mindenki azt mondta, inkább kijjebb költözik, 
kisebb helyre költözik, de nem jön vissza.  
- Nem tudom. Azért vannak hátrányai is Berlinnek így 16 év után. Persze ez elmondható minden 
városról, és nekem volt ez idő alatt úgynevezett honvágyam, ami nem is Budapestre 
vonatkozott, inkább a családra, a barátokra. Otthon is van egy nagyon jó szellemi közeg, amiből 
én sokat merítettem, és ezek az emberek most is ott vannak. Itt viszont jobban tudok dolgozni, 
itt tanultam meg dolgozni igazán. Itt valahogy mindenki jobban elmélyed az elfoglaltságaiban, 
aminek persze jó oldala az, hogy nagyon lehet fókuszálni a munkára, az individuális létre, a 
hátránya viszont az, hogy az ember könnyen érzi magát izoláltan. Komolyan soha nem fordult 
meg a fejemben, hogy hazamenjek. Nem azért, mert ez egy „jobb hely”, hanem azért, mert a 
saját életemben és a munkámban egy olyan fázisban vagyok, ami most ide köt. 
- Kicsit oldalvágás, de meg akartam kérdezni, hogy Londonban ott a Tate, Párizsban a 
Pompidou… 
- Itt meg nincs ilyen léptékű hely. Tényleg nincs. Azért itt van a Hamburger Bahnhof, de az talán 
nem egy világhírű intézmény. Ez jellemző az egész városra, nem csak a képzőművészet területén. 
Berlin gazdaságilag sem egy csomópont, nem itt vannak a nagy bankok, nem itt köttetnek a nagy 
üzletek. Ugyanakkor egy sok etnikumot befogadó, nemzetközi nagyváros. Biztos te is érzékelted 
az utcákon, hogy bizonyos kerületekben kb. csak minden második, harmadik ember német. 
- Említetted az együttműködést. Szerintem egy projektre viszonylag könnyű összehozni 
embereket, de elképesztően nehéz utána egyben tartani. 
- Sokminden függ a pénztől. Ha valakit úgy keresek meg – akár először, akár ismételten —, hogy 
itt van egy projekt, ennyi pénzt tudunk adni a költségvetésből, akkor van rá esély, hogy együtt 
dolgozzunk. Az már nem működik, hogy baráti alapon összejöjjünk. A legtöbb ember, akit 
ismerek, elfoglalt, részt vesz különböző dolgokban, és úgy építi fel az életét, hogy legyen egy 
stabilitása, illetve mindig egy kicsit előbbre menjen, fejlődni tudjon. 
- Érdekelne a véleményed. Én azt találtam ki, hogy inkább van egy másik munkám, ami nem 
kapcsolódik a művészethez. Azt vettem észre, hogy mivel a munkában is egyre inkább szorít az 
idő, meg hatékonynak kell lenni, elhatároztam, hogy a művészetben is próbálok hatékonyabb 
lenni, rögtön meglesz a koncepcióm, és azt már kivitelezem is. Ez egy oltári nagy bukás lett… 
- Nem véletlenül. 
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 - Rá kellett jönnöm, hogy nem véletlenül vannak az állásidők, szünetek. Te mennyire érzed azt az 
elvárást, hogy mindig jelentkezz valami újjal? 
 - Ha egy olyan galériánál lennék, ami komolyan ráfekszik az eladásokra, annak nem csak anyagi 
vonzata lenne. Folyamatosan produktívnak kéne lenni, ami egy külső nyomás. Én nem tudok így 
termelni. Sokszor az van, hogy ha egy művész valamit jól el tud adni, akkor azt kell ismételni, és ez 
már nem valószínű, hogy őszinte gesztus. Én is azt gondolom, hogy a szünet az nem is szünet, 
hanem egy mű létrejöttének a legfontosabb fázisa, amikor nincs cselekvés, csak elképzelés van. 
Szünetet tartani alkotó tevékenység. Nálam néha ez egy évig is eltart. Ez nem azt jelenti, hogy az 
idő alatt nem csinálok semmit — a cselekvést illetően —, mert lehet, hogy egy másik projektnek 
éppen a megvalósításásán dolgozom, vagy a befejező fázisában vagyok, utómunkát csinálok. Én 
most az elmúlt egy évben nem hoztam létre új munkát, mert három teljesen új dolog van a 
fejemben, és egy kicsit új irányba is megyek. Ehhez idő kell. Tudod, miről beszélek. 
 

 
 

.  
 - Abszolút. Egyébként szerintem ilyen szempontból kétféle művész van, az egyik olyan, mint te, 
mindig újat próbál, a másik pedig az, akinek valamilyen sikere volt egyszer valamiben, és utána 
évtizedekig ugyanazokat a figurákat, manírokat festi. De az is egy ellentmondás, hogy üzletileg az 
a sikeres, amikor valaki ugyanazt csinálja. Viszont ezek az emberek már nem annyira érdekesek. 
Szerinted a nézők is jobban szeretik, ha már egy bevált klisét ismételget egy művész, mert akkor azt 
tudja mondani, hogy igen, ezt már láttam? Benned volt olyan érzés, hogy valamit meg kéne 
ismételned? 
- Nem. Illetve így nem. Én inkább ott választanám szét ezt a dolgot, hogy valami hiteles vagy nem. 
Nekem akkor hiteles egy munka vagy egy életmű, ha az nem a külső elvárásnak akar megfelelni, 
hanem a belső igényeknek, vagyis önazonos. Én egyébként láncszerűen dolgozom, ez azt jelenti, 
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hogy minden munka egy kicsit az előzőből következik, de mindenképpen épít az előzményekre. 
Az csak látszat, hogy minden projekt egy új munka. Ha valamiről úgy érzem, hogy még nincs 
igazán kidolgozva, vagy időközben megragad egy új téma, azt a következőben hozom. 
Visszanézve tehát van kapcsolódás a különböző munkák között, és ez összegezhető is. Szerintem 
egy életmű az egyetlen mű. És ilyen szempontból mindegy, ha valaki mindig ugyanazt a képet 
festi, mert ott is mintha az életmű egyetlen kép lenne. Meg is akadhat valaki egy problémában, 
egy részletben, és ott is megtalálhatja a kiteljesedést. Szerintem mindegy, hogy valaki ismétel, 
vagy mindig új dolgokhoz nyúl, lehet, hogy ezek csak formai kérdések. A hitelesség a fontos.  
- Ez nagyon jó válasz, csak talán ezt nem mindig lehet látni. 
- Én ezt megérzem.  Szerintem te is, amikor arról beszélsz, hogy valami valamiért megfog, vagy 
érdekes. Ilyenkor késztetést érzel, hogy a dolog mélyére nézz. Szerintem ezt látni lehet. 
- Örülök, hogy ez neked ilyen világos. Viszont másfelől ott van a megélhetési festészet is. Ha valaki 
elad egy galériában egy képet 300.000 Ft-ért, akkor fél év múlva, amikor újra képet adhat, 
önkéntelenül is eszébe jut, hogy az a "macskás" elment és olyat fog festeni újra. 
- Biztos, hogy van ez így is, és biztos, hogy minden alkotóban van megfelelési szándék is. Csak  a 
balanszot kell megtartani, az arányok a fontosak a motivációt illetően, hosszú távon az működik 
jól. Miért alkot az ember, ha nem azért, mert keres valamit? Ez az öröm benne. Ez nem egy 
órabérben fizetett valami. Te is meg akartad tartani a művészeti szabadságodat, azért döntöttél 
úgy, hogy mással is foglalkozol, ami pénzt hoz.  
- És az se tetszett, amilyen elvárásokat a piac mutatott… Galériából sincs olyan sok...  
- Elvárások tekintetében itt is ugyanez van, csak nagyobb számokban.  
- El lehet jutni odáig, hogy ezt valaki eldöntse, hogy akarja-e így? 
- Szerintem el lehet. Csak nagyon kevés ember jut el odáig, hogy ezt megtehesse. Azt, hogy meg 
tudjon élni úgy a művészetből, hogy szabadon alkosson. Én ezért tartom saját szempontomból 
megoldásnak azt, ha például elmegyek tanítani, mert azzal talán tudok egy biztos alapot 
teremteni. Azon felül pedig meg tudom tartani a szabadságomat az alkotásban. Remélem. De ez 
egyelőre terv-szinten van. 
- Utánaolvastam a képzéseidnek, és az Intermédia szak miatt egy kicsit irigyellek. 1995, Sugár 
János, Peternák Miklós, Szentjóby Tamás... 
- Az egy jó időszak volt nagyon... 
- Peternák Miklóssal már interjúztam, Szentjóby viszont az egyik abszolút kedvencem. Lehetett 
tőlük tanulni? Azért kérdezem, mert én biztos csak áhítatban ültem volna az óráikon... 
- Mestereimnek tartom őket a mai napig. Nagyon jó, hogy ez a tanszék működik, és remélem, 
működni fog a jövőben is. Viszont szerintem olyan irányba kellene elmenni, hogy az intermédia 
tanszék munkamódszere legyen az egész egyetemre érvényes. Az embereknek ott nem kell 
rögtön eldönteniük, hogy milyen médiumban akarnak dolgozni. Lehet, hogy valakit alapvetően a 
festészet érdekel, de jusson információhoz másról is, a filmről, a zenéről, a költészetről... 
Szabadon hozzányúlhasson bármihez, mert szabad átjárás van ma már a műfajok között, 
elképzelhetetlennek tartom, hogy valaki ne tudjon belekóstolni mindebbe. 
- Van egy Erdély Miklós-idézet az egyik teremnél, és azt kérdeztem Peternák Miklóstól, hogy ha 
körbemennék az egyetemen, és megkérdezném mindenkitől, ki az az Erdély, tudna-e válaszolni. 
Azt mondta, intermédián igen, a tágabb egyetemen már egyáltalán nem biztos. 
- Na erről beszélek. Szerintem ez egy elég nagy probléma. A magyar képzőművészet, egyáltalán 
a művészet egy nagyon fontos figurájáról beszélünk. 
- És amúgy Erdélynek és Szentjóby-nak sincs katalógusa. Az életművek sincsenek feldolgozva. 
Hogyan tudnánk őket megismerni? 
- Személyesen. Amúgy azért lehet róluk anyagot találni. Az Artpool-ban például.  
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- Itt Berlinben Till Cremer megjelentetett egy könyvet, ami 300 berlini művészt mutat be. 
- Elvileg benne vagyok, bár nem tudom, belekerültem-e végül, mert nem jól sikerült a fotó, és 
alapvetően ez egy fotókatalógus, nem igazán informatív. Cremernek valaki ajánlott engem, és én 
is adtam neki további neveket. Szerintem nagyon esetleges, hogy kit tekintünk éppen a 300-nak. 
Jönnek-mennek itt az emberek. Meg ugye az is kérdés, hogy a mainstreamet nézzük, vagy az 
undergroundot... 
- Én téged inkább az undergroundba sorolnálak. 
- Jólesik, de otthon nehezen lehet ezt rámhúzni. 
- Amúgy 300 év múlva tudni fogják az emberek, hogy ki volt Erdély, Szentjóby, vagy akár Németh 
Hajnal? 
- Nem tudom, teljesen esetleges. Attól is függ, hogy lesznek az információk tárolva, és milyen lesz 
a hozzáférhetőség. Én például szeretek életműveket végignézni rendezőktől. Amíg voltak 
videótékák, ahol katalogizálva voltak az alkotók és  filmek, addig ez működött. Az utóbbi pár évben 
bezárt az összes videotéka a környéken, és nem találok olyan online fórumot, ahol könnyen és 
legálisan hozzáférhetnék rendezői életművekhez. 
Amúgy Frank Zappa szerint például 300 év múlva már csak baktériumok lesznek. 
 

                  
                
- Muszáj a Velencei Biennálé kiállításodról kérdeznem, mert amikor megnéztem, akkor nekem nem 
esett le, hogy neked a párbeszéd, a hangok voltak a legfontosabbak? Mert mostanában ilyen 
műveket csinálsz. 
- A szöveg a legfontosabb. Abból indulok ki, az van meg először. A zene inkább közvetít, nagyon 
fontos persze formailag, de a szöveg a bázis. 
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A Crash-opera a passzív interjúkban megírt történetekre épült. A szöveg tehát kötött volt, ehhez 
képest a zene megformálása viszonylag szabadon történt. Az operaénekesek végig improvizáltak 
a darabban, bizonyos instrukciók alapján, a kíséretet pedig szinte teljes esetlegességgel a 
környezet zajai adták, mint például az autógyárban működő robotok zaja, vagy a 
szerelőműhelyben a rádióból beszűrődő popzene. 
- Oké, de akkor ez a Work Songnál is így van?  
- A szöveg jelentőségét illetően abszolút. Van egy 25 oldalas szövegkönyve ennek a munkának,   
amiben 13 jelenet van. Az egész szituáció olyan, mint egy casting. A pályázók egy fiktív musical 
szerepeire jelentkeznek, melyek különböző foglalkozások, az életben betölthető szerepek tehát. 
Ugyan konkrétan meg vannak írva a versek és a prózai részek is, de az utóbbinál a színészek úgy 
döntöttek, némileg eltérnek a leírtaktól, hogy természetesebb és élőbb legyen az előadás. 
- Én azt írtam fel magamnak, hogy az nekem arról szól, hogy mit tud kezdeni az ember az idejével. 
- Például arról is, igen. Igazából a szabadságról, és arról, hogy azt mennyire tudjuk ma megélni. 
Felvetődik a kérdés, hogy a munkanélküliség szabadság-e. Az emberiségnek szembe kell néznie 
a problémával, hogy egyre többen leszünk munka nélkül, és ez elsősorban a technológiai 
fejlődésnek köszönhető. Ha az ember egy olyan helyzetben találja magát, ahol egy csomó 
szabadideje lesz, akkor hogyan tud a társadalomban szerepet vállalni, és ez egy elfogadható 
állapot lesz-e. Elfogadható-e az egyénnek önmagával szemben, és nem utolsó sorban a 
társadalom számára, vagyis eltartja-e a társadalom a munka nélkül maradt embereket. 
- Én úgy éreztem, hogy nem annyira frusztráló, amit ezzel mondani akarsz. 
- Van ennek egy pozitív üzenete, hogy végül is a munkanélküliség az egy alapállapot. Eszembe 
jutott ezzel kapcsolatban Szentjóby Tamásnak az egyik munkája, amiben egy új európai himnuszt 
írt, melyhez a zenét Vető János szerezte: Hymn of NEWNEEFLUGREEZ (Neutral Weaponfree Near 
East European Fluxus Green Zone). Ebben a versben Szentjóby ezt írja (nagyon vázlatosan): az én 
országomban mindenki dolgozik, senki sem táncol; az én országomban a legtöbb ember dolgozik, 
néhányan táncolnak; az én országomban az ország fele dolgozik, a másik fele táncol; és eljutunk 
odáig, hogy az én országomban senki sem dolgozik, mindenki táncol.  
- Azt is mondod egy helyen, hogy szeretsz idézni. 
- Igen, a szövegkönyveimben. Gyakran dolgozom idézetekkel, de általában úgy, hogy reflektálok 
arra, amit idézek. Ezek a szövegek inkább átiratok, változatok az eredeti szövegre, legtöbbször 
csak néhány szó kicserélése által, ami a jelentésen viszont nagyot fordít. Fontos azonban, hogy 
mi az eredeti szöveg, és ezt mindig meg is jelölöm. Én ezeket a változtatásokat korrigálásnak 
hívom — idézőjelben.  
- De ez nem feltételezi, hogy én ismerem az eredeti szöveget? 
- Igazából igen. Nehéz az eredeti ismerete nélkül ugyanazt megkapni, de nem is kell pont arra 
gondolni, amire én. Ha nincs meg az előismeret, és nincs kedve az embernek utánanézni, a 
szövegek úgy is működnek, csak kicsit másképpen. Azért talán a Rolling Stones ismertebb 
dalszövegeit a legtöbben hallották már. Az átiratoknál én éppen ezzel a homályos emlékezettel 
játszom. 
- Nekem nagyon érdekes volt, hogy én a passzív interjúknál azt gondoltam, hogy elkezded majd 
variálni. Lesz egy olyan verzió, amiben nincs dráma, ütközés, vagy más szereplőkkel… De nem 
csináltál ilyet. 
- Minden esetben más szereplők vannak, és közben minden esetben ugyanaz történik: dráma 
van, lassításban az emlékezet által. 12 szituáció van, a szövegkönyv-installációban 
kottaállványokra bontva, az operafilmben jelenetekre osztva. A 12 történet több verziót bemutat 
balesetre, a koccanástól a fatális ütközésig. Ami közös a történetekben, hogy a valóság átiratai 
az emberi emlékezet által: a végsőkig elemzett, a végtelenségbe nyúló pillanatok.  
- Kit kérdezzek legközelebb? 
-   Gróf Ferit Párizsban.  

Kuli 
 
 
 


