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TAIZÉ, KÉT HÓNAPPAL AZ IFJÚSÁGI ZSINAT
MEGHIRDETÉSE UTÁN

Május elseje víkendjén. majd pün
kösdkor, rnínt az utóbbi vasárnapokon
míndig; több száz fiatal sereglett össze
Taizében, különböző országokból, fiata
lok, idősebbek vegyesen. Mindannyiu
kat azért hívták, hogy részt vegyenek a

hosszú menetelés"-ben, mely húsvét
~pján kezdődött és egy ifjúsági zsinat
hoz vezet.

A közösség nem tervezett külön ta
lálkozókat az utóbbi időben, mégis, fel
használva a szünetet, sok fiatal érke
zik, hogy csatlakozzanak, vagy kér?~z
zenek de mindenképpen hogy reagáíja
nak ~ néhány héttel előbb meghirde
tett zsinatra.

Taizéban az ima minden találkozó
lelke' naponta háromszor, valamint
szombatról vasárnapra virradó éjjel
mindenki együtt van a templomban, a
közös imára gyűlnek össze. A déli imád
ság után körülveszik Roger testvért, a
taizéi perjelt, hogy feltegyék kérdései
ket:

- Mi volt az alapgondolata az if jú
ságí zsinat meghirdetésének?

- Együtt akartunk maradni egy bi
zonyos, hosszabb időre, nem azért, hogy
új mozgalmat létesítsűnk, hanem hogy
egyszerűen együtt legyünk, átmenetileg,
de kissé huzamosabb időre.

- Miért használja a zsinat szé t?
- Ahogy a húsvét ünnepére összese-

reglett nemzetközi csoport fiataljai meg
jegyezték. felidéztük az első kereszte
nyeket. Ok kezdetben egy szív, egy lé
lek voltak. Amikor ez az egységességüle
megszűnt, amikor a feszültségekből

széthúzás letrt, elhatározták, hogy ke
resztény találkozot szerveznek, s így el
kerülj ék a szakadást és fenntartsák az
egységet. A jelenlegi zűrzavarban jó
eszközül kínálkozott a megbékélésre egy
ifjúsági zsinat. A zsinat szót eddig
csak az egyházban használták, egyházi
tény jelölésére és ez döntő volt szá
munkra.

Az első "Taizéi levél"-ben, melyet a
húsvétkor jelenlévő fiatalokhoz intéz
tek, a perjel testvér ezt írta: "Az ifjúsági
zsinat bejelentése húsvét napján, először

is arra kötelezett bennünket, hogy legben
sőbb énünkben ünnepeljünk. A zsinat
majd később kezdődik, az a második
lépés lesz. Jelenleg megkezdtük az elő-

készületeket. Ez a készülődés út a si
vatagba. Elindulunk, de nem tudjuk ho
vá megyünk, várjuk egy ígéret megvaló
sulását és nem vagyunk hajlandók meg
torpanni."

Egyre több fiatal

A közösség testvérei számára is tel
jesen váratlan volt, ahogyan 'I'aizé a
hatvanas évektől kezdve egyre inkább
a fiatalok találkozóhelyévé vált. Lassan
ként mind többen és többen jöttek a
világ minden tájáról fiatalok Taizébe,
majd hoztak magukkal újabbakat és
most már tízezrével követik egymást.
A látogatók nagy többséget ők alkotják,
bár' Taizéban gondosan ügyelnek arra,
hogyelkerüljenek mínden megkülönböz
tetést a generációk között.

Akár kifejezetten keresztények ezek
a fiatalok akár keresők, vagy éppen
hitetlenek' a lényeges az, hogy itt van
nak és naponta háromszor részt vesz
nek az Engesztelés Templomában a kö
zös imában, ami ott tartózkodásuk mag
vát jelenti. 'I'aizében míndennapí fela
dattá vált meghallgatni, mít üzen a lé
lek az egyháznak a illata! generációk
közvetítésével. "Igen gyakran kemény
szavakat intéznek hozzánk, azokhoz a
keresztényekhez, akik az egyház életé
nek központjában élünk - rnondja T'ai
zé perjele. - Nem könmyű megtalálni
Isten szavát ezeknek a fiataloknak a
hevességében. De ha Taizéban elzárköz
nánk azelől, amit a fiatalok mondanak
nekünk, akkor becsukhatnánk a kaput."
Hogy kellően fogadni tudja: a Iiatalok
ilyen méretű áramlását, Taizé mintegy
rákényszerült arra a megoldásra, hogy
megszabott dátumú találkozókat szer
vezzen, miközben továbbra is egész éven
át nyitva áll a fiatalok előtt. Az első

nagy nemzetközi találkozóra 1966 szep
temberében került sor. E21t újabbak kö
vették, mimden évben, 1500-2000 fiatal
részvételével, egészen az 1969-es találko
zóig,

1969: egy öröD1hír keresése

Ezen az 1969 augusztus végi találka
zón a komolyság, sőt néha komorság
uralkodott. Feltűnő volt, mílyen rontos-
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nak tartották Isten keresését és hogy
mílyen sokan választották a személyí
lelkigyakorlat lehetőségeit.

Nagyban hozzájárult a találkozó moz
galmasságához egy nő, Margarita Moya
noé, a katolíkus ifjúsági világszervezet
volt elnöknője. jelenleg latin-amerikai if
júsági főtitkár. Argentinából érkezett,
hogy jelenlétével képviselje az annyira
kívánt kölcsönösséget a déli és az északi
félteke között, A találkozó végén a per
jffi felhívást intézett egy "örömhír" ke
resésére, amiről néhány héttel a talál
kozó után a következőket írta minden
résztvevő fiatalnak: "A nyár folyamán
több ízben is kutattuk, mí lehet az oka
annak a pesszlmista hullámnak, mely
a ma egyházát áthatja. Néhány olyan
megjegyzés, mint "Mire jó az egyház?",
vagy "Ez már a múlté", úgy tűnik, elég
egyeseknek ahhoz, hogy magínogjanak,
elveszítsék bizalmukat; ennyire kiszá
míthatatlan visszhangjuk van a r03SZ
híreknek Isten népében. Már akkor el
érkezettnek láttuk az időt arra, hogy a
legszélesebb körben előkészítsük 1970
húsvétjára a mindannyiunk által közö
sen meghirdetendő örömhírt. Mert szen
vedélyesen szeretjük a közös és ajándé
kozó egyházat, azt szeretménk, ha az
egyházba a szomorúság megpróbálta
tása után visszatérne a~ öröm."

Míntegy ösztönzésűl a keresésre, a
nagy találkozó végén egy szöveget osz
tottunk szét köztetek, mely összefoglal
ta azt, ami a leglényegesebbnek tűnt

ezen a nyáron a taizéi dombon: "... A
remény ébrentartására a fiatalok hét
hónapon keresztül kutatni fogják egy
örömhír hirdetésének lehetőségét. Ennek
érdekében mostantól 1970 húsvétjáig há
rom dolgot akarnak megélni és elmé
lyítení : az imádságot, az egyház szere
tetét és az igazság keresését. Ti, akik
most épp azon dolgoztok, hogy ezt a
három erőforrást gazdagítsátok maga
tokban, hogyan tudtok majd részt venni
egy olyan hír kígondolásában és átélé
sében, mely kirobbanó, tehát szokat
lan, de elég egyetemes ahhoz, hogy na
gyon sokan fölfogják?"

Húsvét, 1970: ifjúsági zsinat hirdetése

"Tapsvihar tör ki, gyorsuló ritmus
ban árad, szétbornlik, ismét egységessé
válik, kifogyhatatlanul hömpölyög", Igy
írja le Francoís Bernard a La Croix
c~mű lapban a három napra összegyűlt

fIatalok első reakcióját a taizéi perjel
húsvéti bejelentésére : "Ifjúsági zsinatot
rendezünk."
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Kétezerötszáz fiatal volt együtt, har
mincöt nemzetiséget képviseltek és már
régen megbeszélték, hogy összejönnek
Taizében, a hír meghallgatására. Hús
vét előtt két héttel érkezett az első

csoport, mintegy húszan. Ot világrész
ről jöttek, hogy együtt dolgozzanak a
perjel testvérrel, összevessék elképzelé
seiket, élettapasztalataikat és kidolgoz
zák a hír taotalmát. A csoporthoz tar
tozott például egy Brazília észak-ke
leti részéről származó mezőgazdaságí

munkás, egy kivándorolt pontugál lány,
két fiatal chicagoi néger, egy afrikai
közgazdász. egy indiai asztrofizikus, stb.
Es közöttük Margarita Moyanoé.

A munka-csoport tagjai azzal kezdték
n:un~ájukat, hogy megfogalmaztak egy
kozlest, mely bemutatja, hogyan. talál
ták meg a hír végleges szövegét, Ezt
a közlést ismertette a csoport vasárnap
délután az Engesztelés Templomában
mely túl kicsinek bizonyult a kétezer~
ötszáz fiatal befogadására. Egymás után
beszélt az ázsíaí, az afrikai, a fekete
az észak-amerikai és a latin-amerikai:'
.. ~~A ,múlt .. é:;ben elhatároztuk, hogy
örömhírt kuldunk 'I'adzéből a fiatalok
nak; kihívjuk a reményt az egyháznak
ebben a nehéz időszakában amikor el
nyo.m,ó hatalmak áruba boc~átjákaz em
beríség egy részét, amikor egyesek tűr

hetetlen kiváltsága megfosztja a többit
még emberi mivoltától is.

Meghallgattuk öt világrész fiataljai
n~k .,Javasla:-ailt. Megértettük, hogy nagy
reszukben el az Isten iránti vágy, de
ugyanakkor az igény is, hogy előbbre

Iépienek az ember szolgálatában. Szá
mukra ez élet és halál kérdése. Krisztus
számukra miridenekelőtt az életet jelen
ti. Az egyháztól azt várják, hogy alkotó
legyen.

Amit l~ginkább megértettünk, az az,
hogy a fiatalok olyan, eddig szekatlan
ma~atart~ás;~ várn~k, amely a végsőkig

elkötelezi oket Krisztusnak felszabadítja
energiáikat és megadja ~zt az álkotó
lendületet, mellyal otthonossá tehetik a
!öld,et. Akkor a gyűlölet erőszakossága
IS atalakulhat il ,békesség erőszakává',

Hogy megtaláljuk a leginkább áhított
hírt, hallgattunk, gondolkoztunk, imád
keztunk. Szívünkön viseltük a két fél
teke közöttí kölcsönösséget és a lénye
get végül is a déli földrészek adták
meg. A latin-amerikai fiatalok érzik
'e..~ ~i~dinkább húsvéti egyház sürge
to igényét, olyan egyházét, mely lemond
minden hatalmi eszközről s hű bizony
ságot tesz az embert felszabadító evan
géliumról'. Afro-ázsíaí fiatalok vélemé
nye szerint az északiak leszűkítik az



egység, egyenlőség és ünnep meglévő ér
tékeit.

A hír tehát, melyet hirdetünk, hús
véti hír. Ime: A feltámadt Krisztus
örömmel tölti el az ember lelkét. Elő

készíti számunkra az egyház tavaszát:
egy hatalmi eszközeitől megfosztott
egyházat, mely az egész emberiség szá
mara az egység látható színhelye. Ele
gendő képzeletet és erőt fog adni ne
künk ahhoz, hogy meginduljunk az en
gesztelődés útján. Felkészít bennünket
arra, hogy életünket adjuk azért, hogy
ember többé ne legyen ember áldozata."

Ekkor Roger testvér vette át a szót,
maga körül csoport gyerekkel, Ami már
régóta foglalkoztauta, az egyrészt a látható
egyház nyers elvetése, másrészt az a
kérdés, amit évek óta hall a T'aizében
megforduló ezernyi fiataltól: rnit te
gyenek, miután Taizéből hazatértek. Vá
lasza a következő:

- Egy mód, egy eszköz kínálkozott
számunkm ahhoz, hogy beálljunk a
hosszú menetelésbe, hogy áthidaljuk az
ellentéteket, és ezt most bejelentem nek
tek: megrendezzük a fiatalok zamatját.
Ez az ifjúsági zsinat nagy többségében
fiatalokból áll majd, de az elkülönülés
megakadályozására részt vegyenek benne
idősebbek, öregek, sőt gyerekek is.

Minthogy minden fontos dolog végre
hajtásához időre van szükség, ma meg
kezdjük az első szakaszt. Mielőbt össze
gywnénk az ifjúsági zsínatra, gondol
koznunk és élnünk kell; élni az ünne
pet, az egységet, az egyenlőséget, "re
mélve mínden lehető reménnyel". E
perctől kezdve belépünk a zsinati ké
szülődés időszakába, melynek folyamán
mindenki igyekszik saját belső gyenge
ségeit megvízsgální, a feltámadt Krisz
tusra tekintve, mint égő lámpásra a sö
tétségben.

A zsinat meghirdetése után dr. Blake,
az Egyházak Vílágtanácsának főtitkára

nyomban közölte a fiatalokkal, mennyi
re örül ennek a zsinatnak. Felajánlotta
nekik, hogy működjenek közre a világ
tanács 1975-ös közgyűlésén és hozzá
tette, hogy mivel az ifjúsági zsinat
nemcsak fiatalokból áll, szeretné kérni
felvételét. Renard bíboros, Lyon érseke,
a jelenlevő katolikus püspökök nevében
is hangsúlyozta, mennyíre f,iataJ. és friss
a jellege míndannak, ami itt készülő

dik. Athenagoras patriarka szerétetét
fejezte Ici a fiatalok iránt. VI. Pál pá
pa táviratot küldetett a fiataloknak,
Aprilis 19-én, vasárnap, a déli harang
szókor az ökumeniárél beszélt a Szent
Péter ttiren összegyűlttömegnek. Kijelen
tette, erősen reméli, hogy sikerült az orto-

dox egyházakkal íö kapcsolatokat te
remtenie, majd hozzátette: "Az elője

lek jók, elismerő rokonszenvvel tekin-
tünk Taizé felé". '

Az ifjúsági zsinat előkészítésének kezdete

A zsinati előkészületek kezdetéül a
,fiatalolmak be kell kapcsolódniuk az
egyház benső tevékenységébe. Egy szö
veg készült a segítségükre, melynek fő

vonalai a következők: "A feltámadt
Krísztusnak minden életerő forrásának,
hármas ünneplésében éljük át az ifjú
sági zsinat 'előkészítő idejét; - ünne
peljük az eukarisztiában feltámadt
Krísztust . .. - ünnepeljük az egyház
iránti szeretetünkberi feltámadt Krísz
tust, a szeretetet, mely tüzet gyújt a
földön. . . ünnepeljük a feltámadt
Krísztust az emberben, testvérünk
ben ..."

"A hosszú menetelés fenntartásához
fontosnak tartjuk - mondja az első

taizéi levél, - hogy rendszeresen (éven
ként egyszer vagy kétszer) ima- és dia
lógus-heteit tartsunk T'aizében.

Kezdetben az örömhír első alapgon
dolatát fogjuk mélyítení, élni: a fel
támadt Krísztus örömmel tölti el az
ember lelkét. .

Már a kezdet kezdetén lépéseket kiell
tenni annak érdekében, hogy minden
világrész, minden nép és mímden faj
fiataljai részt vegyenek a hosszú mene
telésben. Mindenkinek meg akarjuk ad
ni az alkotás lehetőségét az 'Igéret, az
egyház tavaszának megvalósításában.

Az első nagy tailálkozók Azsiában, Af
rikában és Latin-Amerikában lesznek,
hogy minél több déli fiatal bekapcse
lódjék a zsinati előkészü1etekbe."

Taízé a hosszú menetelés egészének
összefogója, ahova a fiatalok minden
héten elmehetnek, hétfőtől hétfőíg, vagy
rövidebb időre, lehetőségeik szerínt, Ott
létük tartalma elsősorban az ima és a
csoportos, közösségi élet. De akik ide
genkednek a csoportos dialógustól, egyé
nibb utat is járhatnak. Idén nyáron kü
lőn találkozókat is szervezünk, július 13.
hétfőtől, szeptember 14. hétfőig, A téma
ugyanaz, amit mindenkinek ajánlottunk:
"Hogyan élje át az ember Krisztus fel
támadásának örömét?"
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BESZÉLGETÉS BORSOS MIKLÓSSAL

Ritkán sikerűl magyar képzőművésznek rajongóiból és követőiből olyan lel
kes tábort gyűjtenie maga köré, mint neki. Ez nemcsak munkásságának elisme
rése, magatartásáé is. Távol áll tőle minden póz. Közvetlen, természetes, nyitotí.
S amilyen az ember, olyan a műve.

AlkotásIaiban. megtaláljuk, amit keresiiuk: a művészetbe vetett feltétlen hi
tet, látomások, szellemi viaskodások és metajizikai élménye,k alakot ölfését. Szob
rai erőt61 duzzadó, zömök, de egyszersmind lelki megrendültséget és belső drá
maiságot kifejező figurák. Meglepő valóságközelség1'ől tanúskodnak portréi és
plakettjeI. Nála a fogalmak is megtestesülnek: csodálkozás, fájdalom, vágy, szeretet,
aranykor, megváltás. Tudatosítja az öntudatlant.

Tiszta és zárt formák jellemzik, amelyek materiális hatáTok közé szorítják
végtelenbe kívánkozó tTanszcendens elképzeléseit is. Példás biztonsággal él a szob
l'ászat technikai esz,közeivel, anyagszeretete, gondos mívessége beszéd tárgya.
Nem állapodik meg sohasem a tisztán művészi megoldásoknál, hanem fáradha
tatlanul kutat tovább a mindent átfogó metafizikai egyetemesség után. Rajzait ez
a törekvés hatja át, de még csupa-testiség szoboralakjai is egy imaginárius lciii
világgal állnak kapcsolatban. Mozdulataik, nyújtózkodásuk, figyelő vagy hallgató
testtal·tásuk vagy kifelé, a jelenségek felé fordul, vagy belső szenvedélyek emésztő

hatását tükrözi. S mindezt a mű szépsége teszi emlékezetessé. amit modern szob
TOkról nemigen lehet elmondani. Mintha "szakrális térbe" tervezné őket: ebbe a
világba, de más magaslatokra.

-- Kevés a szaklnai kéTdés ...

-- Hála Istennek! Mit lehet a szobrá-
szatról annyit teszélni ? Nézni kell, érezni
kell. Vagy érzi és szereti valaki, vagy
nem, akkor pedig kár minden szóért.

-- Miben lát,ja a képzőlnűvészet fela
datait?

-- A képzőművészet azáltal szerzett
magának rangot -- hiszen valamikor
mcsterség volt --'-, hogy egyesek olyan
fokon tudták művelní, amely már szel
lemi hatóerővei bírt, a lélek tájait jár
ta. Éppen ezért semmi köze a díszít
ményhez, a külsőségekhez. Sőt a tehet
séghez vagy az ügyességhez sem. A leg
tehetségtelenebb, a legügyetlenebb
Cézanne például remekművet alkotott
belső tűztől. szenvedélytől vezettetve. Ha
a készség mégvan. jó, de ha nincs, attól
még lehet valaki nagy művész. De hiába
a készség, ha a belső rnotoríkus hajtóerő

hiányzik. Mít csinál a képzőművész?

Önmagába néz és a világba. Ha abból,
amit lát, ki tud fejezni valamit, közöl
nivalója van, és ha az helyesen. ötvöző
dik, aszerint, mennyíre lírai, elbeszélő,

drámai vagy ironikus alkat -- irtt kez
dődik a művészet, A képzőművészetben

sincs másképp, mint az irodalomban.
Van irodalom, amely arra való, hogy
szórakoztasson, az ember agyoncsapja
vele az estéjét, ám van olyan is, amely
véleményt mond a világról és véleményt
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alakít ki olvasójában is. Ez ugyan a
müvész véleménye, de tükröződik benne
az egész kora. Itt van két szobrász: Ma
rino Marini és Manzú, Mindkettő egy
formán nagy rnűvész. Az egyik csupa
dráma, a másik egy jó értelemben vett
Erosz: család, szép nő, elegáns, palástos
püspökök. Az egyiket, Marmo Marinit
nem tudnám elképzelni a San Pietro
kapuján, a másik viszont ugyanott re
mekelt, 1950-ben megnyerte a Szent
Péter-bazilika bronz ajtajának pályáza
tát. Melyik fejezi ki a korát? Mind a
kettő. Az egyik az élet tragikus, a má
sik napsütéses és szelid oldalát.

-- Kinek dolgozik a művész elsősOT
ban: öwmagának, a nagyközönségnek
vagy egy, a műveit értő szűk Téteg
szálnára?

-- Igy egyiknek se. A kor közönsége
azonban megérti. Mert a közönség min
dig azokból áll, akik érdeklődnek iránta,
akiket magával tud ragadni. Ki a mozí
közönség? Aki jelen van az előadáson.

Aki nincs ott, nem a mozí közönsége, A
képzőművészetben is így van. Persze
olyan közönség, hogy mimden ember -
ez abszurdum. Élt a köztudatban egy
hamis törekvés, hogy a társadalom mín
den tagjának legyen köze a művészethez.

Ez abból indult ki, hogy a művészetnek

feltétlen propagatív hatóerőt t~lajdoní
tottak, és ideológiák elfogadtatására akar-



ták felhasználni. Amit az ideológus nem
tudott elhitetni, megpróbálta a szobrász,
a festő is bizonyítani, milyen nagyszerű.

Itt a tévedés. A művészetnek nem ez a
feladata. Közölni, kifejezni, jelenteni. Az
igazi művészet nincs korhoz kötve, de
minden kor számára van mondanivaloia.
Gondoljunk Shakespeare-re. ötszáz éve
zarándokolunk hozzá, s ahány este, annyi
élménnyel térünk viss-a. Az a csodálatos
benne, hogy a kocsisokat éppúgy lekö
tötte, rnínt a legmagasabb rendű szel
lemi embert. Mind a mai napig. Az olasz
asszony is, amikor másállapotos, oda
megy Raffaello Madonnájához, hogy a
bambinója olyan szép legyen ...

- Mi a véleménye az absztrakt képző

müvészetről?

- Ilyet nem ismerek. Ebben a kér
désben alapvető, mondhatnám zvermeteg
esztétikal zavarban van a kritika és a
kénzőmüvészetí nómenklatúra, Mikor ke
letkezett az absztrakt rnűvészet? Amikor
a rntkroszkőpoal everszeresér-e felnagyí
tott se iteket. amőbákat, metszeteket fotó
kon láthattuk. Azután a renülősén. a
ff'l h0k világa, az anersnektíva "th Ehhfíl
jöt,t létre az absztrakció. Absztrakt mű

vészet nincs, mert az ember nem tud
olyat k'találni, ami ne lenne meg valahol
a lényében, alkatában. Absztrakció ott
van, ahol a geometria kezdődik.

- Az op art eszközei: fény, mozgá
so'c, optikai játékok a forma szolgálatá
ba állhattak volna, mint ahogy a cso
port egyes képviselőinél, Agamnál,
Yvaralnál történt. De Vasarely, Schöffer
vagy éppen Soto műveiben a kinetikai
hatások nem a formális rendszereket
hangsúlyozzák, hanem a tekintet szaka
daUan megeroszakolására törekednek.

- Pontosan. Ornamentika. Semmi kö
ze a képzőművészethez. Amít először is
negyven tagú műhely csinál, mert a
müvész egyedül nem is tudná, külön
ben beleőrülne ; másodszor pedig amit
mértaní számítás alapján dolgoznak ki,
nem lehet más, legfeljebb dekoráció.
Hogyan keresi egy század a maga orna
mensét, az rejtély. Vasarelynek nem le
hetne vílágsíkere, ha nem volna valami
alapja. Talán ő lesz az, aki a század
ornarnensét megteremti. mert még mín
dig a barokknál tartunk. (A szecesszió is
barokk, de úgy néz ki, hogy szervülrui
tud a modern architektúrával.) Optika
artnak nevezik, tehát a szem számára
készül, de ugyanakkor a szem nem tudja
elviselni. A vallató helyiségekben ezt
már régen megcsinálták. Aki nem volt
ott, nem tudja, én tudom. A görbe tük
rökkel végzett sakktábla eltolódások, a
fehér, fekete és más színekben vibráló

mértani idomok az emberllelket és szel
lemet halálosan elfárasztják, rnonotóniá
jukkal majdillem a hipnózisba víszík.' Az
ember küzd a hovahelyezhetőségével is.
Próbáljon valaki egy ilyen képet betenni
a lakásába. Hallom, ahogy mondják 
Blickfang. Divatos szó lett. De a 'tekintet
megragadása a plakát és a sajtócímek fel
adata. Ha már míndenáron német kife
jezésnél akarunk maradni, akkor a kép
zőművészetre inkább a Begeistert illik,
azaz lelkesít, meghat. Ezt azonban az op
art nem igényli. A lelket, a gondolatot
nem képes érinteni. Ennek ellenére nem
mondom, hogy Spenglernek igaza volt
az Untergangban. Szerinte Rembrandt
tal tulajdonképpen befejeződött a festé
szet. Én nem így látom. Nagyszerű dol
gok szűletnek ma is a szobrászatban és
a festészetben, Olyan mesterek vannak
akiket oda lehet állítani a nagy korszakok
szobrászai mellé.

- vasarely azt hangoztatja hogy
m?dszerével bárki megtanulhat ~ajzolni,
mwel az op art lemond az ember' és a
valóság között lejátszódó csereviszony
fenntartásáról és ábrázolásáról.

-: D~ mi!1ek? ~ütyülni sem lehet meg
tamtam mindenkít, mert van, aki nem
szeret fütyülni, Ez primitív igyekezet.
Hasonlít Léger kijelentéseihez. O a szo
cialtzmust teljesen rétreértette. Naiv
szaloncukron hízlalt szocialísta lévén azt
állította, hogy a jövőben mínden ember
fog tudni festeni. Erre mondták neki
hogy úgy igen, ahogy Ő. Miért kell tudni
mindenkínek festeni? A művészetet nem
lehet úgy felfogni, hogy az valami cso
dás dolog, amire rníndenkí vágyik. Nem.
Van, aki kuglizni vágyik, kártvázm sö-
rözní. Menjen! '

- Hogyan ítéli meg az "izmusok" jö
vőjét?

- Fiatalkorunkban szörös-szakállasan
orosz ingbéri jártunk, kerestük a formát'
ahogy a fiatalság ma is. Azt mondták
egyesek, a század férfitípusa úgyis a
sofőr meg a pilóta típusa, a. nyírott hajú
széles vállú, mindig frissen borotváIt
férfi. Fordult egyet a század, és a közép
kori egzaltált, útszéli csavargó lett az
ideál. Kiszámíthatatlan. Egy szót sem
lehet arról ejteni, mí lesz a jövőben.

Nem tudni, hogy az absztrakt hullám
után egy erős figuratív hullám jön-e.
Lesz ez is, az is. Minden.

- Egyik nyilatkozatában olvastam:
"A biblián nevelkedtem, és ezzel a ne
veltséggel az ember pontosan tudta

. mindig, mi a jó, mi a rossz." Sartre
szerint, bár választásunk a jóra esik,
sosem tudjuk, helyesen választottunk-e,
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mert ami az egyik esetben jó, a másik
ban rossz.

- A lelkiismeret míndíg megmondja.
Annál is, aki nemhogy a. biblián de
- ma egész nemzedék - vallás nélkül
nevelkedett. Az ember elköveti, de
nyomban mérlegelí is, amit cselekedett.
Idegorvosok a megmondhatói: elme
gyógyintézetek, a Hárshegy tele van
olyan emberekkel, akiknek annak ide
jén megmagyarázták, nem az a rossz,
amit csinálnak. Azt kell csinálni. Utá
na aztán megszélalt a lelkiismeretük ...

- Vannak, akik tagadják a lelkiisme
Tet szerepét, emberi találmánynak, sőt
"az ember megcsonkításának" vélik.

- Az ember születése percétől kezd
ve olyan körülmények közé kerül, ahol
szüntelenül működik a szabad-nem sza
bad törvénye. A kisgyermek, amikor
az anyja rendreutasítja. érzi, hogy V3n
igen és nem. Hogy ez aztán míben áll,
azt később, eszmélése során magyaráz
za meg neki. Még az egzisztencialisták
is eljutottak oda - nem Sartre-ra gon
dolok, a vulgárisokra, hanem Heideg
gerre -, hogy az embernek végered
ményben szabad választása, döntése
van. Mi ez, ha nem a lelkiismeret el
ismerése? Az ember szabad akarata.
választása folytán lett szellemi lény:
ez kell, az nem kell, ezt elfogadom, aze
nem. Lehet erkölcsi kitérőket tenni, de
allt bizonyosan tudja, míndenkí, hogy
ölni - rossz, ha zsidót ölök akkor is,
ha svábot, akkor is... Ölni nem lehet,
ehhez nincs joga az embernek. A re
formáció kimondta: ezután többször
kell bibliát olvasni, és felkötötte a
kardot, levágni allt, aki nem így cse
lekszik. S jött a hatalom, amihez a Ná
záretinek az égvilágon semmi köze nem
volt, hogy terjessze a maga parancsait a
lelkiismeret ellenére.

Az emberiség ma egy könnyebb meg
váltást keres, ami teljesíthetőbb, mert
a jézusit nem tudja teljesíteni. Olyan
megváltásru vágyik, ami mellett lehet
bármit cselekedni, hisz van rá magyará
zat. De mégsem megy,

- Pedig éppen ott tartunk, hogy
mindent remekül meg tu,dunk magya
rázni. A háborúkat is ...

- Ezeknek aháborúknak - amiket
szünet nélkül rendeznek a világban - a
hazugsága abban van, hogy nem Észak
Vietnam és a Vietkong, Kambodzsa és
ne~ Kambodzsa szembenállása táplálja
elsosorban, hanem az üzlet. Itt a poli
tika aljassága. Azt írja Máraí a Napló
jában, hogy Európát nem a szellem em
berei, hanem a kereskedők tették Eu
rópává. Nyilván a Fuggerekre, a Medí-
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etekre céloz, de nem folytatja a gondo
latot és megreked ennél a bonmct-nál.
Nem mondja ki, hogy a háborúkat is
a kereskedők csinálták és csinálják ma
is. Az üzletemberek.

- Nem hisz a megváltásb9-n?
- Meg van váltva az emberiség

azért ilyen. Mert milyen lenne ha ne~
volna 'megváltva l Az az ember ame
lyik a lövészárokban szembetalálja ma
gát egy másikkal, vagy a légnyomás
becsapja őt egy gránáttölcsérbe a má
sik mellé, és akkor rádöbben: míért
öljem meg; már meg van váltva. Az
ószö~etségben a, bosszú még törvényes
ereju volt, de ketezer évvel ezelőtt jött
egy fiatal rabbi, Jézus, aki azt mondta
-- nem. Nem szemet szemért IDem fo
gat fogért! Egyetlen fogalmat' változta
tott meg, s az már majdnem követ
hetetlen. Kiderült. Vérengzések, a leg
nagyobb borzalmak kisérték az embe
riséget történelme folyamán. Alig va
lósult meg valamí abból, amit az evan
gélium szerint a Genezáreti-tó partján
elmondtak.

- Nem tartja magát pesszimistának?
, - Ennél nagyobb optimizmus nincs.
En szembenézek a dolgokkal, A vallás
köznapi alkalmazásával nem lett jobb
az ember. Csak lefékezte öt, és ha ezt
is elveszik tőle, semmi nem fogja visz
szahúzni a szörnyűségelotől. A keresz
ténység egész történetére rányomta bé
lyegét a hatalom megszerzéséért bir
toklásáért folytatott küzdelem. S ha ez
zel összevetjük az elvet a tanítást
hogy szeresd felebarátodat; "azért jöt~
tem, hogy életetek legyen és tökéletes
legyen"; "nem megszüntetní jöttem a
törvényt, hanem teljesíteni" - akkor
kiáltó ellentmondást fedezünk feL Ke
resztény ember van. Csak olyan nem
igen, aki a kereszténység alapvető el
vert míndíg be tudná tartani. Ezek a
szentek. De ez is már óriási dolog. Gon
doljunk a teilhardí fejlődéselméletre

Félelmetes gondolatsorok, de valahol iÚ
n,eh~z Teilhardot is követni, ment olyan
leptekekben látja a fejlődést, úgy is,
mínt antropológus, tehát materialista tu
d~mánnyal foglalkozó ember, úgy is,
mmt a lélek, a vallás, az egyház em
bere, hogy már-már reménytelennek
tűnik előttünk. Holott ő igenis az evo
lució, a biológiai fejlődés mellett van
ezt tapasztalhatta, de" a lélek fejlődés~
sokkallassúbb. A gyors megváltások
pedig rendszerint vérengzésekhez vezet
nek.

- Nem gondolja, hogy Jézusnak mint
örök emberi eszménynek követése' meg
oldaná az emberiség problémáit? Teil-



hard írja egy helyütt: "A misztíkus
Krisztus még nem fejezte be teljes nö
vekedését. Mínden teremtett tevékeny
ség végső hajtórugója az, hogy meahose
szabbítsa születését.· Krisztus a létezők

fejlődésének - még természetes jejlő

désének is - végpontja."

- Jézus semmiképpen sem lehet
példakép. öt nem követhetjük, legfel
jebb szavainak kis részét. Ö a jóság
nak egyszeri megtestesülése az emberi
ség történetében. Hozzá nincs hasonló.

- Hisz az ölcumenizmusban, a keresz
ténység találkozásában?

- A kereszténység csak szavakban, meg
állapodásokban találkozhat, aranybullák,
szerit szövetségek lehetnek az egyházak kö
zött is, de a tényeken ez nem sokat fog vál
toztatni. Tudjuk, hogy az ún. eretnek
ségek, szakadások az ugyanazon elvet
vallók között mílyen rettenetes követ
kezményekkel jártak két évezreden ke
resztül. Meg lehet egyezni valamiben,
de nem történik majd semmi. Látjuk,
mí van az íreknél. Igaz, hogy az in
kább politikai-társadalmi és jogrendi
probléma. És Hollandiában? Ott is van
nak helységek, ahol az utca két ol
dala esküdt ellensége egymásnak, mert
az egyik oldalon katolikusok laknak, a
másikon evangélikusok. Mi itt Magyar
országon nem tudjuk elképzelni, mílyen
lehetett a vallásháborúk ideje. Ott érzi
az ember. Katolikus vagy evangélikus
- vérre megy. Ilyen az ember.

- Véleménye szerint milyen' lehető··
ségei vannak az emberiségnek a feszült
ségek és ellenségeskedése,k felszámolá
sára: anyagi kielégítettség, egy racio
nalista világeszme vagy netán az ateíz
mus?

- A technika, a kémia váratlan, ug
rásszerű f'ejlődése csaknem megszüntette
a gazdasági egyenlőtlenségeket. Ha kö
rülnézünk, hol van a gyári munkás
osztály? Nincs. Az autornatizácíó ma
Nyugaton olyan mértékű, hogy az em
ber megijed. A világ anyagi javaival
úgy sáfárkodni, hogy egyformán jusson
a termelőnek és a fogyasztónak. a szel
lemi és fizikai dolgozónak egyaránt" ez
már nagyjából megoldódott. Ezzel azon
ban nem lehet az emberi lelket, az em
beri "vadat" megszelidítení. Az ateiz
mus sem megoldás. Mert az egyik em
ber ateista lesz, a másdk nem. S ha
az ateista öregszik, akkor kezd szentí
merrtális, primitív vallási érdeklődést

tanúsítani. Nem egyről tudnék beszél
ni. Az ateizmus emberi csinálmány. Az
Isten nem törődik azzal, hogy hisznek
e benne vagy sem. Ahogy a Venus boly-

gó nem tudja, hogy annak hívjuk ...
Csak az ember híszd, hogy az jelent va
lamit, ha ő ateista. A magunk eligazo
dására használjuk ezeket a fogalmakat.
A félelmetes univerzumban szerétnénk
eligazodni, de az egyetemes világban is
tenség, ateista, hogy az a féreg hisz-e
vagy sem törpe, katekizmus ízű

problémák. AmarxiZ!mus gazdasági és
társadalmí egyenlőséget hirdet. Rendben
van. De tulajdonképpen csak egyenjo
gúságot tud adni, egyenlőséget nem.
Az egyik ember szebb, értékesebb, te
hetségesebb. mint a másik. A különbsé
gcket nem lehet eltörölni.

- Miből táplálkozik az istenhite?
- Assisiben döbbentem rá. Naphim-

nusz. Gondoljunk arra, hogy a XII. szá
zad végé felé, még Dante előtt írta.
Ma talán szokványosnak tűnnek a so~
raí, de akkor, amikor ezt kimondani
nem volt szabad, mert egyedül csak
az istenség létezett, az ember féreg
volt, akinek semmi köze a természet
hez, a mindenséghez! Akkor ezen le
hettek is ingerült viták, mert olyasmit
érintett, ahol az emberi lélek már sza
badon szárnyalhatott. Itt kezdődött a
reneszánsz, a humanizmus, addig nem
vetitek tudomást az emberről. Sanyar
gatták magukat, a' legszörnyűbb dolgok
voltak: elmebeteg igehirdetők, vitus
tánc, a vásáron produkálták a stigmá
kat stb., s mindezt a túlvilág, a Meg
váltó és az isteni boldogság jegyében.
Ezeknek semmi közük nem volt a val
láshoz, Istenhez, a tanításokhoz. . Az
ember mind maga találta ki. S akkor
jön valaki és kimondja: "Aldot:t légy
Uram, s mí.nden alkotásod, / Legfőkép

pen urunk-bátyánk a Nap... ! Áldjon,
Uram téged Hold nénénk és minden
csillaga az égnek / Áldjon, Uram ,té-
gedet víz húgunk / Áldjon. Uram té-
gedet Földanya nénénk ..." Nem va
gyok gyakot-ló vallásos, templomba járó,
de valahol itt, Szent Ferencnél tudnám
keresni saját istenfogalmaenat.

- 1946 és 60 ,között tanár volt az
Iparművészeti Főiskolán ...

- Nem akartarn vállalni, mert én nem
jártam főiskolára, tehát tanári műkő

désemhez semmiféle előképem nem volt.
Pátzay beszélt rá. A tanítást roppant
egyszeruen fogtam föl, minthogy ma
gam is úgy tanultam az összes mcster
ségeket, hogy gyerekkoromban végignéz
tem, mít hogyan csinálnak. Az órákon
elkezdtem dolgozni, fqragni, és kiderült,
az ifjúság rendkívül fogékony ez iránt,
velem együtt csinálták, Nem panaszkod
hatom rájuk, nagyon szép eredményeik
vannak, azoknak is, akik közülük kül-
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földre kerültek. Ami mondjuk tanári
működésemet igazolja, az az, hogy so
hasem utánoztak a növendékeim. En
gem ma is a képzőművészeti főiskolá

sok utánoznak, akiket nem is ismerek.
Aztán egyszer váratlanul kaptam egy
elbocsátó szép levelet: " ... idealista
művészetszemlélete miatt nem alkalmas
a szocialista művészífjúság nevelésére."
Támadható voltam, az bizonyos, de a
felmondás teljesen törvénytelen volt.
Személyes índokok álltak a háttérben.

Amikor Cézanne-t és az impresszio
nistákat a könyvtár elzárta, én otthon
ról vittem be a 'gyerekeknek, mert olya
nokkal, akik sem az anyjukat, sem az
apjukat nem ismerik, nem tudok foglal
kozni. Aztán megmagyaráztam nekik 
és ma is vallom -, hogy a múlt szá
zadban, amikor a materializmus (Marx,
Büchner, Darwin stb.) kibontakozott és
létjogosuhttá vált a társadalomban, az
egyház pedig nem igényelt művészetet,

az ízléstelenség, a giccs uralkodott el,
a jó tehetségek mit csináltak? Nincs Is
ten, csak materializmus? A természet
hez fordultak, mert a lélek rögtön ke
res valamit, amiben megkapaszkodhat,
Ekkor jöttek a vegetarianizmus, nudiz
mus, az összes izmusok. A festők kiáll
tak a szabadba, az életet, a realisztikus,
egyszerű jelenségeket vitték vásznaikra.
Ez volt a naturalizmus. Az elején na
gyon szép dolgokat csináltak, Bastien
Lepage-ra, Millet-re gondolok. Ebből

nőtt ki az impresszionizmus, ezt kellene
jobban becsülnie a szocialista művé

szetnek, mert ez az övé. Az impresszio
nizmus után az emberi lélek a mélyebb
formákat, tartalmakat kezdte keresni.
Üjabb izmusok keletkeztek: kubizmus,
expresszionizmus stb., de a mesterek
nem csináltak izmust, műveket csinál
tak.

Ma már örülök annak, hogy megsza
badultam a Főiskolától. Soha nem ké
szültek volna el azok a dolgaim, amik
re ma büszke vagyok. Akik az Istent
szeretik, azoknak mindenek a javokra
vannak. Ilyenkor ez míndíg az eszem
be jut s félelmetesen igazolódik az éle
temben. Legtöbbször az ártó erők lök
tek előre, azok emeltek. A barátok
jót akartak, de mégis a küzdelem hozott
mindenre jobbulást.

- Ú j tünet a mai magyar festészet
ben a szimbolizmus felerősödése, külö
nösen a fiatalok között, akik szívesen
időznek bibliai témáknál, sokat meríte
nek a vallás forma- és rendteremtő

erejéből, visszanyúlnak a mitológíához,
vagy korszerű mítoszokat segítenek
megszületni. Mi a véleménye az után
pótlásról?
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- Sok a tehetség. A baj az - mínt
már az előbb említettem -, hogy egy
időben tilos volt az impresszionizmus,
ismeretének hiánya most bosszulja meg
magát. A fiatalok teljesen naivan 50,
60 évvel ezelőtti izmusokat utánoznak
gátlástalanul. Az epigonizmus olyan mé
retű - ezt végre Perneczky is megírta
schwarz auf weiss a Stúdió 70-ről -,
hogy nem érzik, a művészet küzdelem,
nem pénzkeresés, Utánoznak. Kritika
nincs, a zsüri elfogadja. A festők Bar
csayt, a szobrászok engem. Nézem, né
zem, olyan, mintha én csináltam volna.
de közelebbről szemügyre véve: én
ilyen rosszat nem csinálok. A portréi
mat nem tudják plagízální, de az el
vont munkáimat igen. Ez ijesztő. Éppen
a napokban mondtam, itt valami hiba
van, meg kell jól vizsgálnom a dolgot:
Érdekes, hogy a zenészeknél is hasonló
a helyzet. Egy zeneakadémiai tanár
baracom mondta, hogy amivel a régi
művészek egész életükben küszködtek
- technikai és elméleti problémák -,
azt ma minden harmadeves növendék
tudja. 'I'echriikailag felkészültek, de a
lélek hiányzik belőlük. Ha Cézanne
fele úgy tudott- volna festeni, mint a
mai fiatalok! De a mű, az üres.

- Mit tart művészi élménynek?
- Az az elsőleges, ígazí élmény, ami

közvetlenül hat az emberre, nem átté
teresen. A képet, a szebrot nem repro
dukción kell látni. En gyalog mentem
el, hogy. megnézzem, vajon Cézanne mi
ért festette pirosra a földet. S amikor
odaértem, hát köszönöm szépen, olyan
a föld, mint Csopakon, a festő ilyennek
látta. Pedig a kollegák pirosra festet
ték a szürke aszfaltot is Cézanne ha
tására. A szín felfokozása. A művészet

történészek elméleteket gyártottak. Azt
mondtam, ha a barna földet pirosra
festi, akkor a fát miért nem festi
hupikékre? Zöldre festette. Elmentem
gyalog, megnéztem. Mindennel így va
gyok. Képről, szoborról amit tudni kell,
azt látni kell tudni.

Voltak emberi példaképei?
- Egry József például. Különös em

ber volt, az erkölcsi, művészerkölcsi

és emberi magatartásának olyan példá
ja, aki számomra nagyon sokat jelentett.
Egy ecsetvonást nem tett pénzért, pe
dig szüksége volt rá. A festést soha
nem vette könnyelműen. ünnepszámba
ment nála, legnagyszerűbb emberi pil
lanatai közé tartozott. Megértő volt,
még azokkal szemben is, akik őt tá
madták. Szerette az igazságot. Én még
ahhoz a nemzedékhez tartozom, ame
lyik nagyon tisztelte az előtte járókat.



Mindig az idősebbektől tanultam. Med
svessv Feri, Pátzay. Pátzayval a Villám
utcai műteremben folytatott beszélgeté
sek, az ő iróniája, óriási műveltsége 
feJerlhetetlenek. Németh László világot
nyitott számomra. Mlndenekelőttazonban
Egrv József, mert abban volt valami a
véremből való.

- Hogyan foglalná össze egy követen
dő, az On számára is érvényes magatar
tás normáit?

- Tisztábbaknak kell lennünk. Ne
hazudj unk. Legyen tiszta a lekiismere
tünk. A jóra és a rosszra a lelkiismeret
figyelmeztet, kövessük a tanácsait. Az
értelem befolyásolható, a lelkiismeret
nem. Tulajdonképpen ez az isteni ere
detű, minden más megtévesztheti az em
bert. A lelkiismeretet nem lehet se
pénzzel elhallgattamj, se [óléttel, se nő

vel, se dicsőséggel. Ez a spiritusz, az
isteni láng az (emberben, amellyel nem
tudunk vitába szállni. "Igenléstek le
gyen: igen, tagadásiok : nem!" Egyszer
azt mondta Illyés - mert mindig ját
szunk, ugrat juk egymást -, hogy magá-o
nak a tehetsége erősebb, mint az erköl
cse. Tudniillik lehet, hogy erkölcsileg
megtennék valamit, de a természetem
nem engedi. Nagyon régi székely csa
lád vagyunk a legnagyobbak egyike Er
délyben - Borsos Tamás, Borsos Sebes
tyén, ez a mí családunk -, és olyan
deleokat őriz és hord az ember a gén
jeiben, hogy ha félek is, nem tudok
másként cselekedni, mint ahogy a ben
sőm diktálja. Ha valami ér, állom.
Amikor itt az emberek sorba megta
gadták mindazt, amit csináltak vagy
vallottak, én miért tagadjam meg. olyan
hatalom nincs. Én azért az életemet ad
tam. Ha egyszer igaznak érzek valamit,
amellett kiállok. A tévedéseimet haj
landó vagyok belátni. Tudtam mindig
nemet is mondaní. Sajnos, legtöbbször
nem gondoltam a következményekre, de
azt tapasztaltam, hogy akiállásomért
becsültek. 1951-ben az államvédelmibe
is bejuttattak azzal a feltételezéssel,
hogy tudok valamit a növendékek osz
szeesküvéséről. Kilenc napig voltam bent
és a végén átvittek Péter Gáborhoz a
Belűgyminisztériumba, aki gratulált ne
kem: - Ilyen egyenes élettel még nem
találkoztam, mint az öné. A feleségem
is olyan asszony, akinek nem kelleft a
külön kívánságai miatt engedményeket
tennem. Soha nem vezérelt és nem
befolyásolt, hogy nekem egy életformát
kell fenntartanom, amit nem bírok,
csak ezen az áron. Ö ugyanúgy gondol
kodik, mint én. Számtalanszor mondta,
hogy most ezt minek csináljuk, van

ebből valami örömünk? Nincs semmi.
Akkor ne.

- Matisse igy vallott végrendele..tében:
"A figurán kereszttit tudom a legjob
ban kifejezni azt a - mondjuk - val
lásos érzést, amit az élet iránt érzék:"
Ez azt is jelenti, hogy a képzőművészet

sem tehetetlen, közvetíteni tud erkölcsi
igazságokat és nemes törekvéseket tud
ösztönözni.

- Rembrandt erre a legjobb példa.
Képeiből kiderül, hogy tiSlJta ember volt.
A Rembrandt-képek és a nagy meste
rek műveinek láttán csendesebbek le
szünk, megilletődve hallgatunk. Igy ne
vel a képzőművészet, így figyelmeztet
valami jobbra, valami többre. Ami egy
műből árad, amit egy mű forma- vagy
színvilágától kapunk, az vezeklésre
készteti az embert. Bernáth Aurél he
gedűs képén csak egy hegedűtok van,
de valami olyan mélységet érzünk, hogy
meghatódva állunk előtte. Dürer Melan
koltá-ja az egyik kedvenc rézkarcom,
rajta van az emberiség mínden szim
bóluma. Ott ül a lelkiismeret is, mínt
az igazság, a rend őre.

- Miért hagyta abba a festést? Félt
attól. hogy az epigonok útjára téved?

- Annyi ízmuson vergödtem át. Igaz,
csak pillanatokig tartottak, mert mihelyt
észrevettem, ez Kandinszkij vagy Klee
befolyás, már dobtam el, téptem össze.
Nem az epigonizmustól féltem. Láttam,
hogy közvetlen hatásokra dolgozem és
ez nem elégített ki. Nem tartottam a
munkáírnat elég érettnek, elég tartal
másnak. Nem éreztem, hogy a festészet
ben tovább jutok.

- A művészetnek olyan titokzatos ör
vényei vannak, amelybe ha egyszer. be
letekinthetett valaki, mindig hallja a
Loreleq-t, Az alkotómunl,a tele miszti
kával: meglopni az eget, lehozni a
szent tüzet.

- Amikor a dolgokra már IDem tu
dunk teljes magvarázatot adni, akkor
elérünk a misztikához. Lehet, hogy na
gyon is van magyarázata. Válságos
időkben, amikor az ember élete kö
teleken, láncokon meg hajszálakon függ,
a kötelekről és láncokról kiderül, hogy
nem érnek semmit, de a hajszálak
megmentenek bennünket, bár láthatat
lamok, Azt rnondják, ez misztika. Mísz
tika. de törvényszerű. Nincsenek vé
letlenek.

A festő, a szobrász nem képes az
alkotás folyamatát. fázisait követni.
Hogy miért csinálok meg egy portrét
sokszor két délelőtt és egy másikat he
tekig, hónapokig ... Nem lehet látni a
munkám, hogy az egyik fríssebb, a má-
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sik fáradtabb. Nem, erre mind nem
tudunk pontos. magyarázátot adni, utó
lag valamit mondunk, de az nem magya
rázat. Itt van például Pap Károly. Annak
idején csak egyszer láttam, de abban
a pillanatban megmintáztam magamban.
Németh Lászlót vagy Illyést sokkal
jobban ismerem, mégis csak most aka
rom megfaragni őket. j\. Szabó Lőrinc fe
je? Kis Klára már három évvel a
halála után szöu: Miklós, míért
netP csinálja meg? Meg fogom csinálni.
Később találköztam vele egy fHmbemu
tatón, azt mondja, emlékszik az ígére
tére? Lementem Tihanyba és három
nap alatt meglettem vele. A lelkiismeret
nem nagyott nyugodni. Bernáth Aurél
is azt mondja egyszer: - Nem készítsz
rólam érmet? Hogyne, ott a kávéház
ban vmegcsínálom, Nem ment. Jó, majd
telefonálok. Legközelebb találkozom ve
le a földalaéti megállóban. Előre szól
tam neki: - Aurél, ráérsz holnap? Más
nap elmentem hozzá s amíg a kávét
főzte, megvéstem negatívra. Nem akar
ta elhinni. Kihordtam már.

- Olvassa a Vigiliát?
- Nagyon tetszik nekem. A legizgal-

masabb szellemi problémákkal is fog
lalkozlk, még ha nem is táría föl egé
szen. A lap spiritualitása az, ami ro
konszenves. Hogy mindennel, még a ma
terialízmussal vagy egy-egy bölcseleti
problémával kapcsolatban is a -s7-ellem
létét és jelenvalóságát keresi, az embe-.
ri lélek felé vezető utakat. VoLt egy kor
szaka, amikor elhalvámvult, elszürkült
de melyík lap nem szürkült el akkor?
:Én most nagyon jó lapnak tartom, ezt
minden hízelgés és udvariasság nélkül
állítom.

- Ahogy itt ülünk, az a benyomá
som támadt, nem szereti a várost... A
város zaklatott légkörét, ami a művészi

alkotómunkának, elmélyülésne,lc nem
kedvez.

- Városban születtem. Nagyon sze
retem a várost, ha az olyan. A meg
markoiható dolgokat' szeretem a művek
ben is, nem az áttekinthetetlen monst
rumot. Már Palermót sem szeretem,
mert elnyeli az embert. London is.
Párizsnak megvan a maga kis városa,
azt kézben tudom tartani. Firenze, Ve
rona, Róma - ezek a városaim. Róma
- csoda. Egy óriási város, mégis együtt
vagyok, együtt Iélegzern vele. Pontosan
tudom, hová és rnerre indulok. De a vá
rostengereket, ahol az ember nem tudja,
merre jár, azokat nem. Annyira város
igényes vagyok, hogy. Győrben is azért
birtam ki, mert ott is vannak falak. De nem
tudnék bent lakni Pesten. A Bartók Béla
úton sem tudtam. Gyerekkoromtól kezd
ve kertes, városvégi házakban laktunk.

- Miért r.(Lgaszkodik annyira Tihany
hoz?

- Az ege miatt. Ez is Iíatalkori él
ményhez kapcsolódik: a tengerhez. A
tengerek felett ílyen az ég. Perneczky
írta valahol, hogy ez nálam nosztalgia
a tenger iránt. Nagyon téved. Én már
annyi tengert láttam életemben, hogy
talán a tenger mellett élők sem látnak
annyit. De Tihany ege! Attól, hogy
félsziget, egész félkörívű, majdnem pat
kóalakú, omegaformájú, és ez egészen
külörnlegesen hat rám. Sok ilyen elem
van a munkáimban: egész félkörívek,
ellipszisek, és bennük helyezkedik el a
horizont, a keresztforma vagy a tárgy.
Nem tudok más magyarázatot adni,
mert táj ilag nem vonz. Régen gyönyö
rű volt, a kopár dombokkal, mandula
fákkal Provence-hoz hasonlított. Igaz,
ma már Provence sem hasonlít Pro
vence-hoz és TIhany se Tihanyhoz,

HEGYI BÉLA

A szabadidő azért van, hogy az embert a rnindennapi élet kényszereiböl határ
időről határidőre folyó hajszájából kiszabaditsa, és nyugalmat és békét teremtsen
a lelkében. Az ebből származó megelégedett.ség mindig ajándék és megsejtése az
ör'őkkévalónak. Aki jól bánik a szabad idejéveIt, olyasmit tanulhat meg, ami a
legnehezebb dolgok egyike a világor..: az időt úgy látni, mint a lehetőségek so
kaságát és úgy elfogadni, mint ajándékot, amely a legnagyobb mértékben lehetővé

teszi, hogy mind jobban megtaláljuk magunkat.
Ambl"Osius Karl Ru!

Nem lehet egyszerre szeretni az embereket és kívánni az emberek szeretetét.

Barbusse
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