
 

 A minden és a semmi között nagyon erős az átfedés - interjú 

AAToth Franyo-val 

 
Mint annyian a generációjából, ő is ismertebb külföldön, mint itthon.  Ám amikor felhívtam, úgy 
tett, mintha nem értené, miért keresem meg. Ő nem egy érdekes figura - mondta a telefonban. 
Aztán jól kifaggatott az itthoni helyzetről. Végül kaptam tőle 20 percet hajnalban. Amikor 
megérkeztem, már dolgozott, és először nem tűnt úgy, hogy ebből interjú lesz. Három órával 
később már barátokként váltunk el. 
AAToth Franyo még a szocializmusban távozott az országból, több helyen is lakott, mielőtt 
Párizsba költözött. Második feleségével Mongóliában laktak, a harmadikkal Thaiföld és Párizs 
között ingáznak. Neves párizsi galériákban állít ki, Pesten a Várfok galéria képviseli. 
 
- Tegnap a telefonban azt beszéltük meg, hogy idejövök, és hangosan siránkozni fogok... 
- Igen, előkészítettem a kertben egy asztalt, ott nyugodtan leülhet, és raktam ki kaktuszokat is. 
- Köszönöm, de valójában miért is kell siránkoznom? 
- Mert azt mondtuk, az a magyar nemzeti karakter… 
- Akkor velem valami baj van, mert nekem ez nem megy... 
- Akkor maga nem magyar? 
- Ez jó kérdés. De ebből úgy látom, követi a magyar politikát. 
- Hogyne, ez érdekel. 40 éve nem élek Magyarországon, de azért érdekel. Én mégiscsak egy 
magyar művész vagyok, akármi is történik ebben az országban. De valójában nem akarom 
behatárolni. Ugyanúgy kötnek szálak Franciországhoz is, mégiscsak 40 éve élek itt az idő nagy 
részében, de ugyanúgy kötődhetnék Mongóliához is, ahová 17 éven keresztül utaztam 
rendszeresen. Vagy kötődhetnék Thaiföldhöz, ahol 10 éve elhelyezkedtem. 
- És kötődik? 
- Kötődöm mindegyikhez. 
- Egyébként ez hogy működik? Én idén elég sok külföldön élő magyar festővel találkoztam, sokan 
közülük azt mondták, hogy végül is olyan mély barátságokat nem kötöttek kint, mint Pesten. 
- Én nem így vagyok vele. Itt egyáltalán nem vagyok magyar környezetben. Az első feleségem 
magyar, a második mongol, a harmadik thai. 1988 óta nem vagyok magyar környezetben, nem 
tartok fenn semmilyen magyar kapcsolatot, viszont vannak kínai, mongol, thai, francia 
barátaim.  
- Honnan indult ez a nagy nemzetközi érdeklődés? 
- Megszülettem 1954-ben. A többi már jött magától. Ez a rövid és tömör válasz. 
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- És miért jött Párizsba? Vagyis miért pont Párizsba jött? 
- Én eredetileg Amszterdamba jöttem, utána átmentem Németországba, és egy év múlva jöttem 
át Franciaországba. Ennek köszönhetem a feleségemet is. Mi politikai menekültek voltunk, aki 
onnan jött, az kapott menedékjogot, ez sokkal egyszerűbb volt, mint jelenleg. A lelkem mélyén 
én elég nomád tipus vagyok, nem ragaszkodom se földhöz, se házhoz. Megmondom őszintén, 
amikor Magyarországra megyek, jól érzem magam, de az igazi hátrány az, hogy beszélek 
magyarul. Mert ha nem értenék egy szót sem magyarul, akkor ötször olyan szép lenne. Amikor 
az ember felszáll a villamosra, beleolvas egy újságba… Kik azok, akik ezeket írják? Miket 
tanítanak az iskolában, honvédelmi ismereteket, mint a Kádár rendszerben? Aztán ezek a vallási 
gyakorlatok, ez az embernek teljesen a magánügye, ezt nem lehet ex catedra tanítani... 
Franciaországban az állam és a vallás teljesen elkülönül. Van egy francia házaspár barátom, akik 
annak idején elhelyezkedtek Tolcsván, nyitottak egy éttermet, és örökbe fogadtak öt gyereket. 
Az egyik gyerek, amikor hajót kellett rajzolni, az árbócra egy francia zászlót rajzolt. Ebből botrány 
lett. Miért rajzol a gyerek francia zászlót? Trianon, satöbbi… Végül visszament a család 
Franciaországba, mert azt mondták, nem akarjuk, hogy megmérgezzék a gyerekeket.  

Én 16 évesen mentem be egy könyvtárba, hogy kikölcsönözzem a Bibliát. De azt, hogy egy 
hamis optikát már eleve beleneveljenek a gyerek fejébe, azt bűnnek tartom. 
- Szerintem beszélgessünk művészetről, az kicsit vidámabb téma... Én először a Várfok 
Galériában láttam a műveit, és nagyon tetszettek a festett tévéi. Bekapcsolva ment a 
hangyaháború, és a képernyőre rá volt festve. Honnan jött ez az ötlet? 
- Egy nagyon korai munkámban a tévével foglalkoztam még 1979-ben Münchenben. Nem éltem 
jó sorban, és kellett fizetni a tévéelőfizetési díjat, amit én évekig nem fizettem be (ezzel nem 
voltam egyedül). Közben már elkezdtem a tévével foglalkozni, amikor befogadtam egy 
fiatalembert, aki ott lakott nálam a műteremben, aki tévészerelő volt , elektromérnök. Ő 
összeszedte az utcáról a tévéket és megjavította. Engem nem érdekelt a televízió, nem 
szerettem a műsorokat, viszont amelyik tévét nem tudta megjavítani, arra elkezdtem festeni. Az 
volt  mögötte a gondolat, hogy én megakadályozom, hogy ez a sok rossz kijöjjön a tévéből. És az 
eredeti történet is az volt, hogy amikor 18 éves voltam Magyarországon, és marihuánát 
termesztettünk a Vöröskő utcában, az volt a kedvenc programunk, hogy bekapcsoltuk a tévét 
úgy, hogy nem volt rajta semmilyen adás. Az volt a műsor címe, hogy apám zakója. Utána 
elkezdtem ezeket a tévéket festeni, és egy nap megjelent a végrehajtó a műteremben. Ő azért 
jött, hogy az előfizető díjat beszedje, satöbbi, satöbbi. Mondom neki, foglaljon helyet, nézze, itt 
van 18 televízió, de mindegyik le van festve… És akkor azt mondta, hogy leülhetek és kaphatok 
egy pohár vizet? Leült és írt egy jelentést arról, hogy a művésznél itt van 18 tévé, de mindegyik 
le van festve, tehát ő nem néz semmilyen adást… Tehát értelmetlen, hogy ő adássugárzási díjat 
fizessen, mikor ő épp hogy meg akarja akadályozni, hogy az adás létrejöjjön. És a legjobb, hogy 
ezt elfogadta az adóhivatal. Utána 15 éven keresztül nem fizettem és nem is néztem tévét, akkor 
a gyerekek vettek maguknak egy tévét, amit én mindig rossz szemmel néztem. Akkortól megint 
fizettem… Amikor tévéadást látok valahol, sóhajtok, hogy de jó, hogy nem nézem. Igazi méreg 
jön ki belőle. 

Arra is gondoltam, hogy kellene egy olimpiát rendezni, egy művészeti olimpiát. Szerintem 
találnánk is rá szponzort. Lenne gyorsúszás. Bevetik magukat az úszók a medencébe, át kell úszni 
100 métert, kiugranak, és mindenkinek van ott egy balta. Rohannak még 1000 métert, a céltől 
50 méterre ott van 8 televíziókészülék, és a baltát bele kell verni… Biztos, hogy lenne erre 
érdeklődés, több. mint a magyar focira. 

Később a természettel kezdtem el foglalkozni. A televíziót a természet egyik megrontójának 
könyveltem el, részben azért, mert lerombolja az ember tudatát, és amikor elromlik, akkor meg 
kidobják az erdőbe a mosógéppel együtt.  
 
.  
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És akkor elkezdtem megint a tévével dolgozni. Megalkottam egy munkát, aminek az volt a 
címe, hogy same shit channel (ugyanaz a marhaság-adó), mert ugye mi a tévében látott általános 
kép? Ott ül egy ember és hülyeségeket beszél. Ez az általános. Na most ha Ön fogja a távirányítót, 
és átkapcsol egy másik adóra, ott is ugyanolyan hülyeségeket beszélnek. És így tovább. Ezért már 
nem a műsor megakadályozására mentem rá, hanem a kifigurázására. Utána még volt pár tévés 
munkám, de most már jó ideje nincs. Az utolsó az volt, amikor majdnem vízbe fulladtam, az volt a 
vízbefulladós tévé kiállítás a Várfok Galériában, az volt a címe, hogy tájkép vízbe fúló emberrel. Ez 
volt az utolsó tévés művem.  
- Lassan beszéljünk az új képekről is. Itt van egy állványon egy egészen új stílusú kép, ez már teljesen 
absztrakt. Ebből a sorozatból volt egy kép most a Várfok Galériában. 

 

 
 
- Az egy másik sorozat, ennek az előmunkája. Ugyanaz a tó, ami a műterem előtt van Thaiföldön. 
Elkezdtem mindennap fotózni. Nagyon erős érzelmi kötődésem volt ehhez a tóhoz, mert amikor 
először odamentem, ez egy érintetlen dzsungel volt. Éveken keresztül figyeltem, hogy tesznek 
tönkre mindent. Kivágtak mindent, ananász- és olajpálma-ültetvényeket ültettek. Az olajpálmát, ha 
kiszedjük a földből, oda még 30 évig semmit sem lehet ültetni. Emiatt kezdtem el komolyabban 
foglalkozni a természeti katasztrófákkal, az erdőirtással. Ez a dzsungel az, ahol Thaiföldön a legtöbb 
szabadon élő elefánt van, akik egy idő után kezdtek “zavaróak” lenni, merthogy zavarják a 
turistákat. Először rájukdöntötték a bambuszerdőket, de az elefánt mint a tank, átjött rajta. 
- Olvastam róla, hogy falat húztak fel ellenük. 
- Betonoszlopokon karvastagságú acélkábeleket feszítettek ki. Az elefántok átjöttek a 
bambuszerdőn, és végigjárták az utat egészen hozzánk. Én ezt jelnek vettem, hogy itt vagyunk még. 
Volt is egy sorozatom, elefántok tiltott zónában, ez volt a címe. Felkértek, hogy segítsek egy 
munkában: építenek egy elefántmegfigyelő tornyot. Jött egy nagy kövér ember, hogy én vagyok az 
“Éljünk harmóniában az elefántokkal” egyesület elnöke. Erre én mondtam: hogyhogy maga az 
elnök? Nem értette. Egy ilyen egyesületben az elnöknek egy elefántnak kell lennie... De azért 
elhívtak, hogy mondjam meg, mi a véleményem, mint művésznek arról, hogy megépítik a tornyot. 
Odahordtak rengeteg fürdőszoba-felszerelést meg mosdókagylót, hogy majd jönnek a turisták. 
Ezen az éjszakán az elefántok kidöntöttek egy fát, ami ráesett a kerítésre, és az elefántok kijöttek.  
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Kuli 
Mindent ripityomra törtek, beletapostak a sárba, s mintha olvasni tudtak volna, volt egy pannó 3 
nyelven, hogy itt nézheti meg az elefántokat, azt is kidöntötték és összetaposták. 
- Visszatérve a képekhez, láttam olyat is, ahol a képsík előtt különféle tárgyak voltak. Honnan jött 
az ötlet? 
- Klasszikus témák érdekeltek, hogy milyen egy tájkép, csendélet, és eljutottam odáig, hogy a 
csendélet egy megkomponált valami, de eszembe jutott, hogy lehetne-e cserélhető tárgyakkal 
kivitelezni? Készítettem egy képet Csendélet szavannával címmel, és onnantól mindig a csendélet 
valamivel séma alapján. Lett egy csendélet virággal, vázával, majd ugyanez virág nélkül. Még ha 
az is a címe a képnek, hogy csendélet virág nélkül, akkor is ott a virág a címben. És akkor 
eljutottam oda, hogy csendélet lyukkal. A lyuk ugye egy folytonossági hiány, tehát egy nemlétező 
valami, de létezik azért, mert ott van a nincs. Utána volt a csendélet lyukkal és anélkül, tehát 
maradt a háttér. A lyuk ugyebár ott van akkor is, amikor nem látható. Idáig mentem el a 
kutatásaimmal.  
- Akkor ez a kép, amit itt látok az állványon, ez tájkép? 
- Nem tájkép, mondjuk azt, hogy látási zavarok. Igen, azt hiszem, ez a legjobb megfogalmazás. 
- Létezik olyan irány, hogy elindulok mondjuk Pollock-tól, és néhány lépésben eljutok ehhez a 
képhez? 
- Minden irány rossz. Ha egyetlen jó irányt találnánk, akkor nem lenne ilyen a világ. Mondjon egy 
jó irányt. 
- Pollock- Motherwell - Sam Francis - Aatoth Franyo. Vagy kinek mi tetszik. 
- Erről van szó. Azt is mondhatjuk, hogy az ideális társadalmi rendszer egy olyan diktatúra, ami jó 
irányba megy. Most ezzel mit definiáltam? Mindent és ugyanakkor semmit. De a minden és a 
semmi között nagyon erős az átfedés. Előbb-utóbb eljuthatunk oda is, hogy a kettő ugyanaz. Én 
egy szerzetes alkat vagyok, elég sok időt töltök lelki gyakorlatokkal, amik engem rettentesen 
gazdagítanak, pl. ott jöttem rá a seprűmunkák folyamatára. Reggel a reggeli után az egész nap 
meditációval, imádkozással és takarítással megy el. Namost a takarítás egy fantasztikus dolog, 
mert a végtelent hozza el. Mint amikor megy egy hosszú úton, lesepri, és azt mondja magában, 
milyen szépen lesepertem. Aztán elmegy 50 métert, visszafordul, és már ott vannak az újabb 
levelek. Ekkor volt egy olyan gondolatom, hogy mi lenne, ha ezt a seprűt beraknám festékbe? 
Beszélgettem a mesterrel, aki megtanított még seprűt készíteni is, mert ez egy speciális seprű. 
Mondtam neki az ötletemet, és mondta, hogy nagyon jó gondolat, mert ez egy meditációs 
gyakorlat végül is, mert ez a mozgás olyan, mint a kilégzés-belégzés. Elkészítettem az első 
hatalmas méretű képet, 240*600 centis. A mesterem azt mondta, ez igazi buddhista meglátás. 
Én nem vagyok buddhista, mégis mondhatjuk, hogy a Föld lakóinak 100 %-a buddhista, de csak 
egy kicsi része az, aki tudja, hogy az. A többi ugyanúgy az, csak még nem jött rá.  

A thai festők állandóan Buddhát festik mindenféle színekkel, de végülis csak egy dekorációról 
van szó. A Buddha viszont nem lehet dekoratív elem. Az én művemnél az a jó, hogy szimpla 
meditáció, seprűvel oda-vissza festve.  
- Ez a jó az absztraktban. 
- Jó, de mi az az absztrakt? Most aztán üljön le… Hiszen minden az. 
- Jó, de mondjuk vannak kiscicát ábrázoló képek... 
- A kiscicás képnek hiába rak elé tejet, nem fog lefetyelni. Tehát van benne elvonatkoztatás. 
Namost Pollock idáig ment el, Velazquez odáig, de azért ez mégsem a realitás. Ugyanez a 
probléma a figuralitással. Kitalálták, hogy van figurális és nonfigurális.  
- Ez a kategorizálás megkönnyíti, hogy az emberek beszélgessenek a témáról. 
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- Ez olyan, mint az istenábrázolás. Beleverték az emberek fejébe, hogy az isten az egy nagy 
öregember fehér szakállal, ott ül a felhők tetején. A vallás alapja a manipuláció. Annak idején 
volt a természeti ember, aki azt mondta, ott van valaki fent vagy akárhol, és az téged figyel. 
Ha ezt csinálod, akkor haragszik rád, ha nem csinálod, akkor nem haragszik. Viszont ha azt 
mondja, hogy azt kell csinálnod, amit ő gondol, különben jön a dádá, akkor itt már megjelenik 
a súlyos manipuláció. Érti, hogy miről beszélek. Gondoljon bele, hogy kimegy a tengerpartra 
sétálni, fog egy kavicsot, mert tetszik, és kiállítja egy galériában, mint talált tárgyat. Akkor azt 
mondják, oké, konceptművész. Ha kicsit továbbmegy, azt írja oda, kavics. Akkor azt mondják, 
mi ez, ilyet én is tudok csinálni. De ha továbbmegy, és készít róla egy kópiát, keres egy ilyen 
anyagot, és szépen kiszobrászkodja a formát, majd azt írja rá, hogy kavics? Újra el fogják 
küldeni, pedig itt egy hiperrealista szoborról van szó. Ugyanarról van szó, csak a megközelítés 
más. Az elsőre azt mondja, talált tárgy, a másodikra azt írja, cím nélkül, akkor azt mondják, 
milyen szép nonfiguralitás, a harmadik is cím nélkül, az egy hiperrealista munka. Egy egyetlen 
nonfiguratív munka az, ha elteszi a kavicsot és nem látjuk. Tanítottam a dzsungelben egy 
iskolában 14-16 éveseket a művészetre. A művészetben a legfontosabb dolog az alázat. Ha az 
nincs meg, akkor nem jutunk semmire. Ők azt szerették volna, ha én megtanítom őket vázát 
rajzolni. Kérdeztem őket, hogy van-e kutyájuk. Majdnem mindenkinek volt. Jó, akkor 
rajzoljátok le a kutyátokat. Egész jó rajzok készültek. Aztán azt kérdeztem: hogy lehetséges, 
hogy ennyire jól lerajzoltátok a kutyát, pedig nincs is itt? Azt mondták, mindennap látják a 
kutyát és ilyen. Akkor azt csináljuk — mondtam —, hogy bekötjük mindenkinek a szemét, és 
újra lerajzoljuk. Amikor megnéztük, szétröhögtük magunkat rajta. Megvolt minden elem, de 
rossz helyen. Azt mondtam: akkor tehát máshonnan jön a látásmód. Lejátszottam a hangját, 
ahogy egy mozdony beáll az állomásra, és kértem, hogy mondják meg, mi ez. Mondták, hogy 
lokomotív. És ki látott közületek lokomotívot? Mondták, hogy a tévében látták. Akkor tehát 
most úgy láttatok, hogy csak hallottatok valamit.   

Aztán bekötött szemmel adtam nekik egy csigát. És nemcsak a csigát rajzolták le 
tökéletesen, hanem még a mérete is stimmelt. A nonfiguráció minden érzéken keresztül jelen 
van, kivéve a vizuális élményt. Mondjuk ott van Yves Kleinnek a monokróm kék képe. De az a 
kék is egy vizuális élmény. Ha azt mondom, Yves Klein, megjelenik a kép, pedig nem is látta 
itt. Minden absztrakt, de nonfiguráció csak akkor létezik, ha nem látjuk.   
- Ehhez az állványra rakott képre visszatérve, itt fontos, hogy mit nem látunk? 
- Például nagyon érdekes volt az a megközelítés, hogy túl sok rajta a barna (amit a kérdező 
még az interjú előtt mondott a képre). Hogy mit látunk és mit nem látunk, az már ugyanaz, 
amit mondtam: a jelenlévő tárgy és a hozzákapcsolódó élmények. Ha például a szerzetes 
barátomnak mutatnám a képet, biztos azt mondaná, hogy a kép azt ábrázolja, amikor nem 
seperjük ki az udvart. Más meg azt mondja, hogy ez egy nonfiguratív munka. Pedig abszolút 
nem az. Az én meglátásom, hogy a látási zavar ábrázolása. Tehát egy vizuális élmény 
meghatározása is teljesen szubjektív, mint minden.  
- Arról nem is beszélve, hogy mindenkinek mást jelent. 
- Hála istennek!  

Kuli 


