
A KIS út
Az egyházi évben kétszer emlékezünk

a halálról. Novemberben minkenki ha
láláról és Nagypénteken Jézus halálá
ról. Mindkettő gyászos és nyomasztó.
Egymástól azonban eltérnek Az előb

biben erősebb hangsúlyt kap az elmú
lás és az emberi tetietetlenséq. A nagy
péntekiben a megalázottság mellett is
jénség van, az elhagyatottságban is erő.
Ez a tuilát nem megsemmisülés, hanem
új élet csírája.

"Ha a búzas,zem nem esik a földbe és
el nem hal, egyedül marad, de ha el
hal, sok termést hoz" (Jn 12, 24). Jé
zus halála nem mauános, valamiért, va
lakikért megy végbe., "Ő mindenkiért
halt meg ..." (II. Kor 5, 14). "Meghalt
értünk. .. a mi bííneinkért... ez az én
testem, amely értetek adatik; ez az én
vérem, amlYíyet értélek ontok; ... a ke
nyér, meluet adni fogok, az én testem
a világ életéért:" Jézus halála gyümöl
csöző, mert "sok termést hoz."

Az elhalást a teremtett világban is
új élet követi. A természetben az érté
kes ásványi kincs egy előző létezési for
ma megsemmisüléséből ered. A növé
nyek elhalnak, hogy új termést hozza
nak Az emberek között sem csupán
testi halál megy »éabe, hanem szelle
mi, le,lki és erkölcsi. Akkor gazdagodik
az emberiség anyagiakban, lelkiekben és
szellemiekben, ha elhal az elavult. si
lány és korszerűtlen, hogy helyet adjon
az igazabb, szebb, jobb és tökélet€sebb
emberi életformának. Ezért lép önként
háttérbe a szülő a keserííség él'zete nél
kül, amikor felnőtt gyermeke csauuiot
alapít és saját jól megfontolt elgondo
lásai alapján építi fel életét.
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HALALBOL ÉLET

Jézus azonban nem csupán másokért
halt meg, hanem mindenkiért támadt
fel (vö. II. Kor 5, 15). Jézus új életet
hozott az egyháznak, az emberiségnek
és magának az egész teremtett világnak.
Jézus feJtámadása ugyanis k o z m i k u s
jellegíí. Jézus az egész teTemtést
magával ragadta feltámadásába. Az
apostol szerint Isten "Benne teremtett
mindent, a földön mindent általa és
érte teremtett. Ő előbp Dan mindennél
és minden benne áH fenn" (Kol 1, 15).

Jézus feltámadása jövőt terettit az
egész teremtett világnak. Krisztus ke
reszthalálával helyreállította a megsér
tett rendet. Az jóvátétel értünk és he
lyettünk. Így a kereszthalál a múltba
tekint, Jézus feltámadása azonban nem
egyszerííen az ősi állapot helyreállítása,
hanem egy ígéret; nem emlékezés, ha
nem a jövő előrevételezése. Jézus fel
támadása a még el nem ért, meg nem
valósult jövőt igéri. A teremtésnek az
óta van feltámadás-várása, igazí jövő

:ie, amióta Jézus halottaiból feltámadt.
A teremteti világ halad az "új ég és
új főld" ict« (Jel 21, 1). Jézus feltáma
dása hozza az embernek is az igazi (,',:
tet, oéoteien távlatot nyit. Isten meg
szabadítja az embert a folytonos Disz
szatekintéstől, amely' a búnei miatt két
ségbeesésbe taszítaná. És megnyitja őt

a mindjobban közeledő jövő felé.
Ndn csupán a ·lumen gloriae, túlvilági
dicsőség felé, hanem már e .földi élei
jövője felé is, ahol az emberi.ség a fel
táuuuit Krisztus igazságát egYTe telje
sebben ismeTi fel és életét mind tö
7c2letesebben ölti magára,

MIKLÓS DEZSŐ

Azt hiszem, pontosan emlékszem reá: 1945. március 17-én visszatelepítő vo
nat indult el Budapestről Erdélybe. A vonathoz néhány kocsit csatoltak Debre
cen felé, ahol a magyar demokratikus kormány és az ideiglenes nemzetgyűlés

működött. Még télies idő volt Budapesten. az utcákori hótorlaszok, az ostrom nyo
mán felszakadt villamos vágányok, földre hullott felső vezetékek, nehezen éb
redező élet, fárasztó gyalogközlekedés, de a sivár körűlmények között is meg
könnyebbült, bizakodásra kész, új egzisztenciára gyürkőző lakosság.' A kit.elepítő

* A nemrég elhunyt Ady-knrtató hagyatéseából.
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vonat a Nyugati pályaudvarról indult csütörtöki napon délelőtt tíz órakor. Talán
egy-két személykocsi. de zömében tehervagon. Persze senki sem pályázott kényel
mes utazásra, párnázott ülésekre, vagy éppen helyjegyekre. Mindenki boldog
volt, ha úgy-ahogy elhelyezkedett. Végig az Alföldön vasitag hótakaró. Minden
állomáson hosszas veszteglés, Szajolnál például ej szaka nyolc órán át állt a vo
nat. Senki sem zúgolódott, bár ilyen keserves, végtelennek tetsző utazásra nem
számítottunk. Az erdélyi vonatrész Püspökladánynál levált, mí utaztunk tovább
a Hajdúságon át Debrecenbe. Három nap, két éjjel tartott az út Budapesttől

Debrecenig, ahová szombaton este hat órakor érkeztünk meg.
Mi vitt engem Debrecenbe? Ott működőtt miJnlt római katolikus plébános,

Bánáss László prépost, nagyváradi kanonok, jó ismerősök, barátok voltunk, ma
gyar kultúrügyekben sokat dolgoztunk együtt Nagyváradon. Igen kedves, köz
vetlen. intelligens, művelt ember. Tíz évig tanult Rómában, és mint az egyházi
zene nagy szakértője a nagyváradi székesegyházban sűrűn rendezett egyházi
zene hangversenyeket, ő szervezte meg a zenekart, persze valláskülönbség nélkül,
nem az volt a fontos, hogy a zenekar tagja katohkus, hanem, hogy jó zenész
legyen. Tény, hogy az egyházi zenei ünnepélyeken a keresztény közremúködők

voltak kisebbségben. Az ő távozásával ezek a székesegyházi zenei ünnepségek
meg is szűntek.'

Közvetlenül a második világháború után nem volt határ Debrecen és Nagy
várad között, és Bánáss László gyakran ment M Nagyváradra. Egyik ottani új
ságíró barátom azt írta nekem, hogy ott járt a debreceni prépost és azt mondta
neki, hogy az új magyar kormánynak reám, mint a nemzetiségi kérdés szakértő

jére, nagy szükségo volna. Ez adta meg nekem az ötletet, hogy Debrecenbe utaz
zam. Megérkezésem utáln, véletlen szerencse. folytáJn szombat éjjel találtam lakást
egy éjszakára az ismeretlen, túlzsúfolt Debrecenben. Másnap természetesen első

dolgom volt, hogy felkeressem Bánáss Lászlót. Télikabátba:n ült a gyóntatószék
ben a hideg templomban és roppant meglepődött, mikor meglátott. Kiderült, hogy
nagyváradi barátom félreértette az ő szavait; ő csakugyan mondta, hogy
az én szaktudasom és tapasztalataim a vnernzetiségi kérdés terén hasznosak len
nének, de ezt nem úgy értette, mintha engem már valamilyen pozíció is várna
Lebrecenben. Látta, milyen kínos helyzetbe jutottam, hajléktalanul, cél nélkül
ődöngök a városban, de nem habozott: a plébánia lakás egyetlen vendégszoba
ját felajánlotta nekem és én oda be is költöztem. Ezt a nagylelkű gesztust csak
3Z értheti meg, aki fogalmat képes magának adni, milyen elérhetetlen álom volt
egy idegen számára, hogy akkor Debrecenben akár egy fáskamrában is meghú
zódhassék.

Debrecen akkor különös látványt nyújtott. Ott székélt a szoviet főparancs

nokság, az ideiglenes nemzetgyűlés, az első forradalmi magyar kormány, vala
mennyi mínísatérium, sok tisztviselő, odatódult idegen. Az utca képe egyáltalában
nem árulta el, hogy háborúban vagyunk. A tavaszi napsütésben nyüzsgött a nép
az utcán. Szovjet katonákat alig lehetett látni. Valamennyi minisztérium a pénz
ügyigazgatóság palotájában rendezkedett be. Egy-egy minisztérium néhány szobá
ból állott. A felszabadult országban nagy volt a tanácstalanság, mímdenfelől

Debrecenbe igyekeztek a hatósági emberek útbaigazításért, tanácsért, bátorításért.
Az ideiglenes nemzetgyűlés politikai bizottságot választott. Ez állott javaslataival
es ellenőrzésével a kormány mögött. Ennek a políeikai bizottságnak a két deb
receni főpap: Révész Imre református püspök és Bánáss László katolikus pré
post is tagjai voltak, és a bizottság munkájában aktív részt vettek.

Különös atmoszféra töltötte be ilyesformán a prépost-plébános otthonát. A fel
szabadult ország minden részéből odasereglettek a katolikus egyházi vezetők.

Azok után, hogy a fasíszták rémületes jóslásokkal ijesztették a közvéleményt: ha
jönnek a vöröskatonák. jaj lesz a papoknak, szerzeteseknek, apácáknak, bezárják a
templomokat, elrabolják a templomi kincseket, meggyalázzák a kegyszereket; mostbol
dogari látták, hogy Debrecenben szabadon jártak-keltek a papok, suhogtak a reveren-
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dák, nyitva állanak a templomok, senki sem nyúlt a szerzetesrendek és apácák ottho
naíhoz, a két főpap köztiszteletben áll, vezető szerepet visz a legmagasabb politikai tes
tületben. Hányszor hallottam, hogy Bánáss László éjszaka 11-12 órakor jött ham
egyedül a Szent Anna utcába a politikai bizottság üléseiről. Míndig reverendában
járt, de nem igazoltatta semmiféle szovjet katonai őrjárat. Már kora reggel mísé
zett és azután tárgyalt a messze megvékből hozzásiető főpapokkal. Nem dobott
Ki a vendégszobából, hanem saját egyetlen szebájába állított be egy, olykor két
ágyat előkelő vendégeinek, mínt a szatmári püspöki helynök, a jászói premontrei
prépost.

- Ilyen lelkiismeretlenül és gazul még nem vezettek félre országot - mondta
nekem. Valósággal nienekültek ide a papok Biharból, Szatmárból, Szabolcsból, és
ámulva látják, hogy a rémhírek, amelyekkel elhalmoztákőket, hazugságok.

Debrecenbe napról napra egyre jobban visszatért az élet. Üzletek nyíltak meg,
üzemekben indult meg a munka, Auschwítzból, Birkenauból, 'Tereslenstadtból szál
lingóztak vissza a haláltáborok életben maradt rabjai. A klinikákon is megteltek
az ágyak; ahol a professzor távol volt, fiatal tanársegédek vették át ideiglenesen
a vezetést. Magam is három hétig feküdtem abelklinikán; szerényen, de azért
kielégítően látták el a betegeket. A szovjet parancsnokság különös gondot fordí
tott a kórházak élelmezésére.

1945 húsvétját még Debrecenben töltötte az ideiglenes kormány. A templomok
zsúfoltak voltak. Az utcán hömpölygött a nép. Nyugalom, béke, a jobb jövő re
ménye emelte az utca hangulatát. De közeledtek a hétköznapok: a kormány el
utazásra készülődött. Külön gyorsvonatot állítottak be a tisztviselők számára, én
IS ezzel jöttem vissza Budapestre, mint a miniszterelnökség nemzetiségi szakta
nácsadója, De ez a vonat már nem marhavagonokból állt, kényelmes, párnázott
személykocsikban utaztunk, és három nap és két éjszaka helyett hét óra alatt
Budapesten voltunk.

Bánáss Lászlót rövidesen veszprémipüspökké nevezték ki. Az új magyar
demokrácia megalapozásának, megindításának, kiépítésének kiváló, tetterős, jó
szándékú főpapja volt. Neve a debreceni események évfordulóján nem maradhat
megemlékezés nélkül. 1949 tavaszán aránylag fiatalon, erejének teljében halt meg,
és vele a magyar demokrácia egyik sokra hiva.tott, tehetséges, becsületes egyházi
oszlopa dőlt kd.

Hegedüs Nándor

BESZf~LGETÉS BEHKI VIOLÁVAL

Berki Viola szuverén festőegyéniség. Sem őse, sem hasonmása nincs a ma
gyar festészetben. Művészete újfajta szintézisre törekszik. A képzőművészeti irány
zatok egyikéhez sem tartozik, de szinte valamennyinek egy-egy ismertető jegye, egy
egy múlthoz tapadó vonása fellelhető nála. Képein a kora reneszánsz, a gótika,
a naiv mesterek, a perzsa miniatúrák hatása, a népművészeti elemek egyaránt
felismerhetők, de mint minden valódi szintézisnél, egyúttal taga.dhatók is. A pra
voszláv épitészet, a gauguini modern piktúra ésa neoprimitív művészet sajátossá
gai magas színvonalon olvadnak össze egyedülálló stílussá. Összetett világ az ö'pé.
Témáit a fantázia, a legendák köréből választja, misztikus korok hangulatát idézi,
de mondanivalójában ugyanakkor a mához közelíti vagy kapcsolja őket. Mesét
és valóságot úgy tud vegyíteni, hogy feHsmerésekre, látomásokra ösztönzi közön
ségét. Muzsikáló verssorok áradnak festményeiről, a népballadák csodálatos ön
tisztító hangjai, s messzire hivogató tájak tárják ki ölel~sre karjaíkat.

- Meqkéretn, mutatkozzon be olva- vésznek szántak, Eredetileg apám is
sóinknak. . . festő vagy grafikus szeretett volna len-

- 1932-ben szűlettem Kiskunhalason. ni, de a birtokán maradt gazdálkodónak.
Szüleim gyerekkoromtól fogva festőmű- A családhoz tartozott Torma János
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festőmúvész, apám első unokatestvére,
akit míndannyían szerettünk és példa
képnek tekintettünk. A képzőművészéti

gimnázium növendékeként kerültem fel
Pestre. A gimnázium elvégzése után
felvettek a Képzőművészeti Főiskolára,

ahonnan 1954-ben a származásom miatt
eltávolítoctak. 1955-ben vettek vissza.

- Mit csinált ez alatt az egy év alatt?
- Mindenáron Pesten akartam ma-

radni, mert nem adtam fel a reményt,
hogy egyszer mégiscsak visszakerülhe
tek. Parkmunkás lettem a Köztársa
ság téren. Locsoltam. papírokat szed
tem, söprözettem. A munkatársaím
megbecsültek, modellt ültek, még kér
vényt is írtak az érdekemben Rákosi
títkársázára. De a főiskolán is voltak
barátaim. Egy nap üzentek értem, mu
tassam be, mit raizoltam, amióta dol
gozom, Kétszáz rajzet vittem magam
mal. Bevallom. nem sajnálom ezt az
évet. mert számomra sok tanulsággal
szolgátt,

-Rrték más kellemetlenséaek is?
Sok. Ma már nem gondolok ráiuk.

-' Mi!uen most a közérzete? Tapasz
talt T~Pi/.1JPZŐ változásokat?

- VOltflk nagyon rossz évek, még ez
előtt néhány évvel is. Arra gondoltam,
hozv tal:ln megint a múhtam miatt va
zvok kttaszftott. Hiába, az ember ne
hezen turi változtatul régi beic11"g7ndé
sein. .. Mostanában nem panaszkodha
tom. Megbízásokat kapok, az állami
vásártásokon kpnpket vesznek tőlem,

munkáírnat külfőldőn is bemutatiák,
időnként kíállftást rendezhetek. Pilla
natrivilag három külföldi kiállításon
veszek részt. Tulajdonképpen elége
dett vavvok.

- Mikor szerepett először hazai kö
zönség előtt?

- A Kéozőművészeti Főiskolán 1958
ban szereztem dinlomát. Első kiállításo
mat 1965-ben a Mednvánszky-teremben
rendeztem. uzvanébbén az évben a
halasi múzeumban is, 'legutóbb pedig
tavaly a Derkovits-teremben.

- És külföldön? '
- Kéneimet Essenben. Indiában, Prá-

gábam, astettini biennálén, Oslóban és
az arab országokban is bemutatták.

- Jelenleg min dolgozik?
- Első komoly megbízásomat telje-

sítem a Várban. A TáMOk utcai iskola
számára nagy mozaikot készítek, amely
a törökvilágot ábrázolja: lovak, épüle
tek, figurák.

- Sikerült a főiskolán elsajátítania a
továbbfejZődéséhez szűkséaes mesterio
gásokat? Hogyan hasznosította munká
jában?

- A főiskola csak alapot adott. Na
g-yon sok stúdiumot végeztünk, ezek
általában kilencven órásak voltak. Ez
annyit j.elentett, hogy például egy női

alakot kilencven óráig rajzoltunk ce
ruzával. Megtanították a formákat, ho
gyan kell naturális értelemben rajzol
ni, de hogy miből is áll a kép, a kép
nek mílyen törvényei vannak, azt már
nem. Ha kompozíciókat csináltunk, sZJÍ.
górúan beállítottuk hozzá a modellt,
megfígyeltük, hogy a világítás merről

jön, vagy ha több fényforrás volt, ak
kor az árnyékok hogyan esnek. De hát
ez csak a valóságban van így, a képen
akárhogy lehet. A művés:zmek nem az a
feladata, hogy .különbőző szempontok
szerint kíspekulálja a valóság pontos
mását, hanem a képet önmagában ítél
je meg. A főiskolától nem kaptunk
mesterségbeli fogásokat. Míndenkí úgy
kínlódott, ahogy tudott. Azt, hogy ki
milyen eszközrel dolgozzon. hogyan
keverje ki a festéket, hogyan bánjon
az ecsettel, már akkor is mindenkinek
magának kellett kitalálnia. Raizolní
tökéletesen megtanultunk. de önállóan
látni nem. Aki pedig erre törekedett,
összeütközésbe került, a főiskola sza
bálvalval és kidobták.

- Mikor talált rá a saját stílusára?
Mikor érezte, hoou már másképpen fest,
mint eddia? Melyik képét tartia m11
vészi fejlődése szempontjából jelentős

nek?
- 'I'el íes zsákutcába kerültem a fő

iskolai festészettel. A diplomaosztás
után évekía csak tájakat festettem. de
egyszer aztán meguntam, mert nem
tudtam megérteni, miért kell az utca
sárga házait sáraára festenem. amikor
azok merő véletlenségből sárgák. Nem
tudtam tulajdonképpen, hogy mit míért
csinálok. Felmerült bennem a kérdés:
hogyan is kellene festeni? Tudtam,
hogy talán soha az életben nem fogom
megvalósítani azt, amit szeretnék, mert
az nem a festészet körébe tartozik, ha
nem az írodaíoméba. A történelem iz
gatott, szerettem volna történelmi témá
jú képeket festeni, de hát nem lehet,
mondtam magamnak, mert az iroda
lom. és különben is, már megfestették
előttem Székely Bertalanék, Benezur
meg a többiek. Mit akarok én ezzel a
vágvammal, világ botrányára! Művészi

fejlődésemre döntő befolyással volt az
a két nyár, amit a Szentendrei Művész

telepen töltöttem. Hozzáseaített ahhoz,
hogy a magam lábára álljak. Megfigyel
tem, hogyan dolgoznak az itteni festők.

Barcsay is kiment az utcára és egészen
mást csinált a házakból, mint amit lá
tott. Nem találtam rá magyarázatot,
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mílyen alapon teszi ezt? Talán törvé
nyek, szabályok vannak érvényben,
mint a matematikában.? Vagy egysze
rűen csak: Ioitalálja, hogy az egyik vo
nalat ide kell húzni és nem amoda?
Egy alkalommal aztán én is megpro
báleam olyan képet csinálni, amilyet
elképzeltem. Fónyi Géza, a volt meste
rem is megnézne, Balogh Laci és Bar
csay is, tetszett nekik. Rájöttem, hogy
ők sem számtanpéldának tekintik a
festést, hanem a kép törvényeire ügyel
nek. Ehhez érzék kell. Ügy alakíthatom
a dolgokat, ahogy akarom. Megpróbál
tam ezután [átszadozní a házakkal,
színben, formában átírni őket a ma
gam elgondolásai szerínt. Többé-kevés
bé sikerült is. De én nem akartam
"házfestő" maradni! Elhatároztam, hogy
ezentúl a magam belső világát fejezem
ki, anélkül, hogy akár Benczúr, akár
Székely Bertalan eszembe jutna. Tehát
mai eszközökkel. Megcsináltam, el is
fogadták, nem mondta senki, hogy így
nem lehet. Igaz, nem is engedtem so
ha senkinek, hogy beleszóljon a mun
kámba, mert a főiskola után megfogad
tam, soha senkitől nem kérek tanácsot.
Művészi fejlődésem szempontjából je
lentős állomásnak tartom a Ballada cí
mű képemet. Molnár Anna balladáját
festettem meg benne. A fákalt, itt már
úgy fogtam fel, mint kép-építő eleme
ket, melyeknek a valósághoz végképp
semmi közűk, mégis felismerhetők va
lóságos jelentésükben is. Ez számomra
megvillanás voLt a jövőre nézve.

- Mit érez munka közben?
- Feszültséget. Izgulok, hogy sike-

rül-e. Ezért általában lassan dolgozorn,
mindig szerétném halasztani, hogy
majd, előbb elszívok egy cigarettát, az
tán ki-be járok a műteremben, hátha
eszembe [ut, hogyan fogom a témát
megoldani úgy, ahogy eddig még sosem.
A végén mégiscsak megcsinálom. Per
sze nem tökéletes, de akkor úgy ér
zem nem tudnám másképp. Majd talán
egy következő képen Jobban fog sike-
rü1ni. Ez visz előre. .

- Minden gondolatát, ötletét meg
tudja festeni?

- Éppen az az izgalmas, hogy nem
vagyok biztos a dolgomban, mert egy
egy kép mindig egy-egy lépés a tökéle
tesebb következőhöz. Ami fontos, el
ralotározódik bennem és tovább érlelő

dik. Vannak azonban olyan gondola
tok is, amelyek nem tartoznak a fes
tészet illetékességébe, inkább az iroda
lom vagy a zene alkalmas kifejezésük
re. Az elvont dolgok kifejezéséhez a
festészet eszköztára már kevés ahhoz,
hogy mindenkinek mondjon valamit.
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- Milyen muveszi gondok foglal
koztatják? Fejlődésének mai szakasza
jelent-e tematikai gazdagodást?

- Eddig a bennem felgyülemlett ál
mokat és meséket fejeztem ki, amelyek
gyerekkorom óta kísérnek, Nem kellett
tehát témákon töprengenem. Ma azon
ban nagy problémám, hogyan lehetne
a jelenkort múvészí színten, festőileg is
hatásos módon ábrázolni, messzíröl
nézve, hogy jobban lássuk. Most első

sorban 'társadalmi kérdések foglalkez
tatnak. A mát szeretném belső élmény
nyé tenni és kifejezni.

Vannak irigyei?
Biztosan. Kinek nincsenek?

- És vetélytársai?
- Nem tudom, még nem jelentkez-

tek. Vannak nagyon jó festők, de azok
más utakon haladnak.

- Kit tart példaképének a ma élő

művészek közül?
- Élő ideáljaim nincsenek. Mind

csak a messzi múltban. A kora rene
szánsz festői, mindenekelőtt Piero della
Francesca és Fra Angelico. ügy ér
zem, olyan szép, krístálytíszta világot
adnak, amit soha nem lehet megunni.
Már gyerekkoromban is az ő képei
ket szerettem. A főiskolán hiába mond
ták, hogy Nagy Balogh, Nagy István ai;
igaziak, mdért tekintsem őket példaké
peímnek, akármilyen jó festők, akár
milyen purítánok és bensőségesek vol
tak is, amikor nem vehetik fel a ver
senyt a kora reneszánsszal "! Én terrné
szetesen nem tudok úgy festeni, mint
akkor tudtak, de szeretnék legalább
annyira érteni a festészethez. jóllehet
nem ugyanazt akarom elmondani. Tu
dásuk mellett a maiaké eltörpül.

- Milyen közönséghatásra törekszik?
Mit akar elérni?

- Amit például nálam elért a rene
szánsz világa. Egy-két órára olyan han
gulatot varázsol, ami ünnepi, amikor el
felejtkezhetern arról, hogy kint 'éppen
esik és az aszfalt milyen piszkos. Ez
a művészet ki tud rántani a hétközna
pok csúfságaiból. s úgy vélem, erre
másnak éppolyan szüksége lehet, mint
nekem. Ezért nem értek egyet az elide- ,
genedés művészetével, mesterkéltnek
tartom és dívathóbortnak." S valójában
nem is hat senkire, mert ráadásul még
nem is őszinte. Én azt szeretnóm, ha
az emberek a képeimre néznek, örül
jenek és megtisztuljanak.

- Eszembe jut a Derkovits-teremben
rendezett kiállítása, melyet a televízi6
is bemutatott. A jelenlévők között alig
akadt valaki. aki értő módon nuiiatko
zott volna. Ön olvasta a kiállítás ven-



dégkönyvét is. Milyen bejegyzésekkel
találkozott?

- Voltak alpári szövegek, Ezek mín
den kiállítási könyvben megtalálhatók.
De volt néhány nagyon okos vélemény
JS. Megfígycltük, vajon kik írják be
ezeket az ocsmányságokat. Azt tapasz
taltuk, hogy öregek. Jöttek nagyhajú.
szakállas fiatalok is, beírtak. gondol
luk: na, ebből nagy disznóság lesz. El
lenkezőleg, ők írták a legtöbb tanulsá
gos dolgot.

- Mi a véleménye a közönségről?

- Talán a fiatadokban lehet. remény-
kedni. Mert akik megcsontosodott né
zeteket vallanak, elrontott ízlésük van,
Neográdyt, Viskit vagy Komáromi
Kaczot imádják, azokon már nem lehet
segíteni. Nemrég üzemi ankéton vettem
részt Kecskeméten, ipari tanulóknak
rendezett diavetítéses előadáson. Bá
mulatba ejtett, hogy a gyerekek mi
Iyen találóan, mennyi ösztönös hozzáér
téssel szelaltak meg. Mikor az előadó

megkérdeztem. kinek melyik kép tetszett,
már az első látásra cím szerint emle
gették. S többnyire értették is, minek
szántarn.

- Hisz önmagában? Abban, hogy meg
tudja valósitani mindazt, amire törek
szik?

- Úgy érzem, igen. Ezt öt évvel ez
előtt még nem mondtam volna.

- Fontos-e az, hogya művésznek

hite Ilegyen?
. - Enélkül nemcsak festészet, de egy
általán művészet sincs. A hit lényeges,
kell. Hit nélkül nem lehet igazán művé

szi munkát végezni, de valószínűleg

semmilyen célszerű emberi tevékenysé
get sem. Azonnal meglátszik a munkán,
ha nincs hit mögötte, és akkor már
senkit sem fog érdekeini. A sematíz
mus korszakában is éppen az volt a
baj, hogy elszaporodott a hit nélküli
munka. Persze a hit sem születik magá
Ml. Az élettapasztalat hozza. Az ember
nek meg kell győződnie arról, hogy a
hite helyes-e: Ha ez megtörtént. úgy
semmi sem tántoríthatja el tőle. A hit
nek a gyakorlat a próbaköve. A vallá
sosnak is: ln mennyít tud teljesíteni
parancsaiból, ki hogyan tudja élni. Aki
ben hit nincs, művész nem lehet. Ha
még nem is tudja jelenleg megcsinálni
azt, amit szeretne, ha még nem is tud
ja jól kifcjezril képekben a gondola
tait, a hite elég biztosíték arra, hogy
ha egyszer önmagát adja, értékes mű

veket alkosson.
- Eszerint felfogható a festmény er

kölcsi cselekedetként is?

- Nem minden kép, de bizonyos ké
pek igen. De hát mindez nem újdonság,
őskori dolog, de vagy egyáltalán nem,
vagy csak ritkán merünk rola beszélni.

- Hisz Istenben?
- Igen. Sok míndent rá is bízok.
- Ez vonat/cozik a művészi alkotó

munkajára is?
- Csak részben. Inkább az életem

más dolgaira, malyekre már nem fut
ja az időmből.

Keresztény művésznek vallja ma-
gát?

Erre nem tudok igennel vagy nem
mel felelni. Nagyon sokat olvastam pél
dául a buddhizmusról, a jógikról is. A
buddhizmusban sok rokon vonást fe
deztem fe'l a kereszténységgel. Én min
denből és míndenkítől hajlandó vagyok
tanulni. Ezért nem tudnám egyértelmű

en kijelenteni, hogy csak a keresztény
tanokat tekintem magaménak. Más
tanokhan is van igazság. A keresztény
ség sokat ad nekem, bár vannak Len
ne tőlem idegen tanítások, például Jé
zus istenfiúsága, testünk feltámadása
stb. Sajnos, még nem jutottam odáig,
hogy ezeket el tudjam fogadni. Isten
léte számomra kétségtelen, d~ a túlvi
lágban már nem vagyok ilyen biztos.
Legreálisabbnak a lélekvándorlás tű

nik, aminek végén a nirvána, a teljes
megsemmisülés vár.

- Mi szeretne lenni, ha egy Ön által
elképzelt reinkarnáció során ismét visz
szatérne a földre?

- Azt nem rnondhatom, hogy még
nagyobb festő, mert akkor sossiutnék
el a nirvánába. Azért is becsülöm a
hindu tanokat és a [ógik bölcsességét,
mert rámutattak arra, hogy akarattal
és lélekkel még a testet is meg lehet
változtatni. Valószínűleg azért voltak a
szerzeteselonél is bizonyos megszabott
testi fenyítések, hogy a lélekre is ok
vetlenül Icihassanak. Az embernek vég
tére fegyelmeznie kell a testét is, a lel
két is. E7Jt fokozatosan el lehet érni és
el is kell érni. A hitem azonban még
nem letisztult, küszködöm vele.

- Arwlja el végül, mi a festészet sze
repe és helye az életében?

- A festészet nem végcél. A lényeg:
az ember belső f'ejlődése, egyre maga
sabb fokon művelni mindazt, ami az
emberit, a tökéletesebbet jelenti. Félek,
ezen az úton még nem tudok företlenül
haladni, mert a festészet nagyon köt,
betölti az életemet, és ezért nem szen
telhetek elég időt a lelki nevelésemnek.
De talán az út egy részét megtehetem...

HEGYI BELA
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