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ŐSZE ANDRÁSSAL

Újsághír:
Osze András, a három évtizede külföl

dön élő kiváló szobrászművész mintegy
száz alkotását hazájának ajándékozta. A
hazaküldött szobrok, rajzok zöme első

sorban a nagykanizsai Thury György
Múzeumot gazdagítja, ahol kiállításon
mutatják be a város szülöttének három
évtizedes alkotóí tevékenységét tükröző

műveít,

A BEMUTATKOzAS

Egyik amerikai tárlata alkalmából a
Christian Science Monitor kritikusa így
írt: "Választékos a nevek listája: Mo
holy-Nagy, Grosz, Klee, Kandinszkij,
Max Ernst és legújabb társaik, köztük
a magyar Ösze András, akinek Sze
génység című szobra felhasználja a kő

keménységét és tiszta, vízszintes vona
lait, hogy egy nagyfokú mélt6ságot áb
rázoljon, rt szegénység rendíthetetlen
emberi szilárdságát állítsa elénk."

"Szobrai azt a határozott hitet juttat
ják kifejezésre - jellemezte őt Juhász
Vilmos a Hungarian Quarterlyben -,
hogy nincs igaz művészet önfeláldozás
és alázat nélkül. Ahogyan Űsze »be
fogadja« a népi kultúrát, ahogyan ma
gáénak vallja a kisemberek világát, azt
mint őszintén vallásos és őszintén em
beri látásm6dot kell méltányolnunk ...
Egyetlen törekvése, hogy a maga mű

vészi elképzeléseit töretlenül megval6
síthassa. A siker és az elismerés ezért
nyil7,ánval6an saját 6haja ellenére ér
te. Osze az új magyar kultúrának egyik
úttörője, val6ban nagy művész."

Miért döntöttél akkor úgy, hogy
nem térsz vissza?

- Itthon 1947 márciusáig, s még Ró
mában is hosszan csak derengett ben
nem az, amit életem céljának tartot
tam. Csak éreztem mindazt, ami kö
rülvett, rnínden ídegszálammal figyelve
azt a drámai párbeszédet, amit a vi
lág végzetes ellentmondásai folytattak
körülöttem és bennem. S amikor vala
mennyire tisztázni tudtam a helyzete
met, szerencsémre a Római Akadémián
tartózkodott Szabolcsi Bence zenetörté
nész barátom, s szerencsémre bátor
ságom is volt' megkérdezni tőle: he-
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lyeselné-e, ha én a látóköröm öregbí
tésére nekivágnék a nagyvílágnak, az
az néhány évet külföldön töltenék?
Persze e kérdés, fö1tevése előtt elmond
tam neki, hogy a magyar képzőmű

vészet szerintem meglehetősen rosszul
tájékozódó, bátortalan, nem él "hegy
csúcson" (egy ifjúkori szobrom címe is
ez), nem járják át a négy világtáj, a
négy évszak összes jó és rossz áramai,
ajándékai, átgondolnívalóí, vagyis a
kapcsolatai a világ szellemi megújulá
sával mindig megkésettek. s így azok
jelentésükben sose válhatnak más or
szágok eredményeivel közeli édestest
vér-viszonnyá. Szabolcsi Bence azt vá
laszolta: "András, mindenkinek azt
mondanám, hogy - nem, de neked
azt .mondom - igen". Még jó néhány
hónapig forogva "keserű levernben"
döntöttem úgy, ahogy döntöttem. S mi
kor ezt tettem, tudtam, hogy két rossz
közül a "legrosszabbikat" választottam,
mert szörnyű volt, amiket a feleségem
mel együtt átéltünk, mégis: újra és új
ra átgondolva mindent, úgy érezzük,
hogy megérte. Adott helyzetben, pár
részletet elengedve, ismét ezt az utat
választanám, ugyanúgy cselekednék. S
tenném ezt legalább annyira a magyar
népem, mint a magam érdekeit szem
előtt tartva.

Szabolcsi Bence baráti biztatása vé
gigkísérte az útján. "Meg vagyok győ

ződve róla - nyilatkozta -. hogy Osze
erős és eredeti művei mindenütt a vi
lágon sikert fognak aratni." De amíg
a siker megfogant ...

És elkezdődött a stáció-járás. Maga
mögött hagyta pályájának egy-egy állo
mását jelentő alkotását: a magyar sír
emlék-szobrok: legszebbikét, a farkasréti
T6th Arpád síremléket, Anyaság. Plán
táló és ŰZő akt szobrait (Nemzeti Galé
ria), a Májusi fagy (magángyű,jtemény)

című kompozícióját. melyek művészeté

nek korai szakaszár61 árulkodnak. Ki
kerülte a csapdákat. nem engedte,
hany szobrai a modernkedés könn'Uel
mú p6zába merevedjenek. de ellenállt
a k07wenci6k új c.~ábításainak is, a
tradíci6k kötésének-kényszerének.

- Nem hiszem, hogy valaha is kö
vettem valamilven stílust. Mlkor if jú
koromban elsőül találkeztam Rodin mű-
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vészetével, akkor se Rodin stílusa ér
dekelt; ami igazán érdekelt belőle, az
a szellemi magatartása volt. S így vol
tam más művészekkel is. En míndíg
hypristárius voltam, azaz ösztönösen a
korom szintézisét kerestem. S mert a
XX. század kultúráia heterogén (min
dig több és több a szellemi szektács
ka, vízzavarás, hangoskodás, s ezek
fölött terpeszkednek el - a zűrzavart

teljessé téve - az agyonreklámozott,
a szónak romantikus értelmében egyé
níségeknek, "god-head"-nak nevezett
"nagyok"), magatartásom végső tisztá
zása eltartott egy évtizedig.

Má1' útja elején megvilágosodott eré
nyeinek nyeresége: az egyszerűségre tö
rekvés és a lobbanó indulatok tömbök
be fogása, a szenvedély és a csend spi
ritualitásának szítása alakjaiban, for
máiban. Nem véletlenül állapította meg
Kerényí Károly, hogy "éppen azok a
művei, amelyeknek világi a témája,
mélységesen vallásosak".

De Olaszországban saját belső hatá
rai várták. Európában a megtorpanás,
a tehetség-tizedelés sorsára jutott vol
na. Talán érezte, hogy körüHengik a
dekadencíák és reminiszcenciák kábító
huHámai, Megsejtette, hogy végleg meg
kell szabadulnia a magyar művészet

romantikus hajlamaitól, az impresszio
nizmus kitöréseitől, a lírai tónus da
gályosságától, amely szinte fertőzte a
képzőművészeti irányzatokat. Európa ki
égett testként feküdt előtte. Kiapadt
forrás volt a lelke. Itt nem lehetett
felfrissülnie. El kellett hagynia Euró
pát, hogy egyszer majd visszatérhessen
Európába.

Dél-Amerika televény talaján tért
magához. Az ősi energiákat hordozó,
az indián népművészetet még romlat
lanul őrző, az új színeket, szimbiózi
sokat és ritmusokat kínáló földtekén
újjászületett. 1948-ban megnyerte a Bra
zília nemzeti emlékmúvére kiírt szo
borpályázatot, melynek eredményekép
pen megbízták az emlékmű kivitelezé
sével. Peruban a cuzció és limai aka
démián tanított szobrászatot. Brazíliai
és perui évei - életének csaknem ti
zenöt esztendeje - tették éretté, egye
dülállóvá művészetét. "Új harmóniára"
és "új egyszerűségre" vállalkozva sa
játos oeuvre-öt teremtett, melyben kü
lönös, varázsos áttétellel jelentkezik az
inka kultúra szigorúsága és a medíter
Tán életöröm, a pogány természetlá
tás és a latin szellemiség. Az indián
népművészet megismerése vitte köze
lebb a magyar n.épművészethez, indián

közvetítéssel talált rá újra a magyar
motívumokra, a népi kifejezőeszközök

re.
Az Egyesült Allamokban - ahol vé

gül is megtelepedett - újabb alkotói
periódusa bontakozik ki szoborba vá
gott mikrokozmoszával: 20-30 cm-es,
de termetesnek tűnő bronzok, plaszti
kák, [aszobrok, lemezkivágások sora
népesíti be műtermét; olyan kimagas
ló darabok, mint a "Vágy és cél", a
négyalakos "Gyászolók", az "Úriási vi
rág", az "Új vers szárnya" vagy a
"Forma mint tér, tér mint forma".
Ezekben nemcsak a geometria szabá
lyai, a plasztikai zártság, az absztrak
ció erővonalai érvényesülnek, hanem
az anyag mozgásának, belső dinamiká
jának, az atomok szertelen játékának
sodra is, amely szinte szétveti térbeli
korlátaikat, anyagtömegükkel kifeszített
párhuzamosaikat a végtelenbe hosszab
bítja meg. A művész maga is megkín
lódott a massza engedetlenségével, til
takozásával a továbbgyúrhatóság, a to
vábbszabdalhatóság, a továbbalakítható
ság ellen. Felmorzsolják a kő, a fa, a
keret törvényei, szárnyalása csak egy
két nekilendülés, egy-egy szárnycsapás
nyi lehet, megörökíteni nem tud folya
matot, cselekvésrohamot, gondolatte
kereset.

Új lehetőségek után kutatott: dombo
rított, hajlított, kalapált fémfigurák,
drótok, üveglapok, színes felület-ége
tések képezik mestersége újsütetű vért
jét. Rajzciklusai kalligrafikus természe
tességgel, lényegre élezetten - főként

aGiigames eposzhoz készült drámai
illus,ztrációi - hullámzanak a papír
tágasabb, szabadabb testén; kemény
konturokat szabnak, lágyan zuhannak
le, s föl, puha vájatokat vernek vagy
sziklákat dagasztanak a pergamenen.

Ismét egy újjászületés stádiumában
vagyunk, ismét egy művészi honfogla
lás tanúi lehetünk •..

. TEREK eS FORMÁK

- Az é utazás tehát javadra vált.
Életed, tevékenységed, emberséged lett
tőle gazdagabb. Világosabb célú és
célokat igénylőbb egyszerre, határozot
tabb és egyértelműbb.

- Azok a művészek, akik 1-6-12
hónapra látogathatnak ide vagy oda,
szímpátlájukra hallgatva kapcsolódnak
ilyen vagy olyan stílusáramlathoz. saj
nos - mínt a gyakorlatban látható 
szinte míndíg szornorú eredménnyel
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zárják tapasztalataikat. Aki nem tud
ja a helyszínen feldolgozni a neki
szimpatikus, vele rokon kinti kezde
ményezéseket, újra és újra ellenőrizve

azokat és az azokkal ellentéteseket, az
a külföld billió tényezőjéből csak
egyetlenegyet ismert meg - minden
valószínűség szerint azt is rosszul, mert
hogy is lehetne megismerni valamit,
ha nem a környezetével együtt ismer
tük meg. Ha a világ élményeire nem
vagyunk fölkészülve.

Egy fiatal művész inspirálódhat a
neki rokonszenves, hozzá közelálló stí
lusteremtő mestertől, de ha igazán fej
lődésre képes, hamar rá kell jönnie ar
ra, hogy az ő útja más. A kiváló érté
kek egy-egy "családfa" és nem utol
sóul a közösségük "művei". A művé

szek a közösség szellemi pionírjai. S
így a stílusuk - nem beszélve mon
danivalóikról - szinte velük született
lehetőség. Csak jól kell gazdálkodniuk
az idejükkel és az élményeikkel - s
minden megy a maga útján. A mon
danivalónak hadserege a stílus; a fej
lődésre képes művész az időről időre

megvalósult mondanívalójához keresi a
formát, s mert a mondanivaló csak
akkor mondanivaló, ha a jelen prob
lémáit bogozza és a művész csak ak
kor igazán érték, ha a jelen maximális
izzását eléri - a stílus, az egyéni jel
leg úgy bontakozik ki, oly magától
értetődőn, mint a tavaszi kert, ha a
Március angyala kiadta parancsát.

Ebben a szellemben a formai igény,
mely a jövőnket visszaverőerr - tehát
újból és újból, mintegy Mozart vagy
Monteverdi mű újrahallása szelgálhat
ja - csak "villanyvezeték", vezető kö
zeg, melyen át eljut az áram azokhoz,
akik föl akarják gyújtani lámpájukat.
Ebben a szellemben a formai igény az
okosság és alázat perspektívája, olyan
megvalósulás, amit egy örökké megúju
ló látomás éltet. Ebben a szellemben
válhat a művész stílusa pozitív előjel

lel egyénivé, a szellem fejlődési stá
cióit járva "kifórrottá", a "művet él
vező" pedig művésszé, lelkének meg
teremtőjévé.

- Hogyan születik mindebből mo
dern művészet? A legújabb ízlést hir
dető, s kifejező, tartalomban és for
mában korszerű? Mit nevezel ma "mo
dernnek"?

- Ugorjunk fejest a dologba: a mo
dern művészetnek szerintem több, mint
90%-a kiagyaltság, ötlet-zsákutca, szek
tásság, a romanticizmus mind steri
lebb kiadása, a szellem rákos megbete-
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gedése, A lényeg szorgalmazása helyett
különböző lényeg-pótlékok mind na
gyobb dózisban való használata; ver
senyfutás a nihilizmussal. S az a 2
5%, mely a kor démonaival fölveszi él
versenyt, s így korszeru. a már em
lített bűnös műkereskedelemtől agyon
reklámozott, egyéniségeknek kikiáltott
művészek közt úgy néz ki, ahogy a
múltban is mindig kinézett: egyszerre
kétféle katakombában kénytelen élni,
mert sem a barátai, sem az "ellenfe
lei" nem értik. Persze, ha értenék 
ó, élet! akkor sohase lehetne az, ami
vé lennie kell: olyan hős, akit - szé
gyellve magunkat - végül mégiscsak
föl kell fedeznünk, nagyon-nagyon meg
kell szeretnünk. Közeli példa erre a
mi József Attilánk, Csontvárynk, Der
kovítsunk ...

Miután az ifjúságnak fogalma sincs
arról, melyek az elsődleges, melyek a
másodlagos problémái: kultúra helyett

minél "evilágra valóbb", . annál
gyorsabban választ stílust, mert ezt
szuggerálja neki a környezete, s ettől

a lépésétől kezdve megindul azon az
úton, amin aztán egyre csak távolo
dik az egyéni lehetőségeit földereng
tető, alakító meditatív élettől. Itt meg
kell [egyeznem, hogy sok eredeti stí
lussal rendelkező művész is ebbe a
szomorú sorsú művész-csoportba tarto
zik; rendszerint valami ötletből érde
kes stílust alakítanak ki, de lényeg
(kultúra, egyetemességet igénylő elmé
lyedés stb.) híján az életük felületes
ségek egymásutánja marad és a művé

szetük mindig több lényeg-pótlékkal
föl hígított romanticizmus lesz.

- És a nyugati művészeti divatok
nem sejtetnek új, eredeti egyénisége
ket? Nem támadhatnak föl az "izmus"
járványból friss megközelítések, a kó
ros ártalomból egészséges mondandók;
miután átvészelték a betegséget?

- Amerikában és az egész világon,
miközben olyan jelentőségű szellemek,
mint például Jacques Barzun, a Co
lumbia University professzora, rá-rá
világítanak korunk rákfenéjére, figyel
meztetnek, hogy a nihilizmust nem le
het a végtelenségig prolongální ; a lét
kérdéseit nem lehet haláltánccal meg
semmisíteni; az egymást követő stílus
divatok, tiszavirág életű irányzatok el
burjánzása mílyen következményekkel
járt máris; miközben tehát ő és a
hozzá hasonló szellemek folyamatosan
adják a vészjeleket, a társadalmak 
kiszolgáltatva a nyugátl világsajtónak 
kénytelenek tűrni a XX. század pes-



tísévé nőtt l'art pour l'art modern
séget. Korunk démonai közt, gondo
lom, a világsajto egyike a legnagyob
baknak. S ha utánanézünk jól a dol
goknak, csak hüledezhetünk: ennyi ér
telmes ember, hogy nem látja a végét
ennek azelszegényedési folyamatnak?

A divatok tehát jönnek-mennek és
eredetiségről velük kapcsolatban be
szélni nem lehet; új, eredeti mondan
dójuk nincs. Ez a színpad. Hogy az
tán e mögött mi van, csak kevesen
tudják. Szeretném hinni, hogy úgy,
ahogy én és az én sok-kevés barátom
katakombában él ott kint, úgy mások
is hasonlóan élnek ott, talán a köz
vetlen szomszédságban, amellettünk
levő házban is, egymásról nem tudva,
de bízva egymásban.

- Működnek-e képzőmiívészeti isko
lák Amerikában? Segitik-e valamilyen
intézmény keretében a fiatal tehetsége
ket önállósulni, felnőni, érni?

- Az amerikai képzőművészeti isko
lák mindazt, ami az európai iskolák
ban rossz, teljes szellemi csőddé "fej
lesztették". A szellemi fölhígulás olyan
mérvű és iramú, hogy az az érzésem,
minden percben történhet valami; az
egyik fajta polgárréteg níhílízmusát föl
cserélheti a másik fajta polgárréteg
"sweet home"-művészete. Az amerikai
fiatalság már ott tart, hogy nem érez
ismer pozitív és negatív előjelű jelen
ségeket. Van Gogh és egy eldobott bí
cildironcs halálosan és unalmasan
ugyanazt jelenti számára. Persze kivé
telek ott is - mínt mindenhol - van
nak. Ezekre viszont az jellemző, hogy
kéthetenként más-más széktát fogadnak
szívükbe. S ami művészí érvényesülé
süket illeti, a megszervezett, bűnös mű

vészetpolitika csak koncokat juttat ne
kik, de ha a legtöbbet kapnák is, az
se változtatna azon, hogy ezek a fia
talok is az anarchia jegyében élnek, s
a lényeg szempontjából mindegy, hogy
többet vagy kevesebbet kapnak-e. A
jövő Amerikában is a kivételen áll
vagy bukik. Félelmes rágondolní, hogy
milyen feladat vár a mai fiatalságra;
a pestis dúl és a kíkrístályosodásí pon
tok felé mutató megvalósulásokat mes
térséges ködök takarják el az útkere
sők szemei elől. Itt érzem én a szocí
alizmus korszerű [elentőségét: a szocí
alizmusnak mint morálís fundamen
tumnak a fölismerése nélkül széthulla
na a XX. század embere, magára is
merésében viszont a költészet katedrá
lisának lehet örök alapja.

DE ARTE SACRA

- A II. vatikáni zsinatnak az egy
házművészettel kapcsolatos állásfogla
lását a liturgiáról szóló konstitúció 7.
fejezete foglalja össze. Voltaképpen ér
vényteleniti a Codex Juris Canonici
1164. előirását, amely szerint a püs
pökök kötelessége ügyelni arra, hogy
"a templomok építésénél a keresztény
hagyomány formái megőriztessenek";
nincs külön egyházi stílus, korok és
nemzetek sajátosságai és követelmé
nyei szabják meg a művészet szabad
kibontakozását. A Zsinat a templom
rendeltetéséből indul ki, a gyülekezet
házáról (Ecclesia) beszél, amelynek szel
lemi funkciója van: egységbe forrasz
tani a közösséget, biztosítani a" hívek
eleven, tartalmas jelenlétét. A püspö
köknek arról kell gondoskodniuk 
hangsúlyozza a konstitúció -, hogy a
művészek alkotásai ne sértsék az
egészséges vallásos érzést, akár a for
mák eltorzításával, akár mert közép
szerű munkák vagy giccsesek. A mű

vészek tevékenységükkel nem aláren
delt szerepet játszanak, hanem társak
az igehirdetésben, Isten dicsőségét szol
gálják. A 127. pont a püspökök fela
datául jelöli meg, hogy vagy ők ma
guk, vagy papjaik révén törődjenek a
művészekkel, karolják fel őket, ahol
lehet, alapítsanak képzőművészeti cso
portokat vagy akadémiákat az egyház
művészet ápolására. Úgy vélem, ezt az
utóbbi javaslatot fenntartással" kell fo
gadnunk, hiszen napjainkban a "keresz
tény" vagy az ún. "egyházi" művészet
kiszakítása az egyetemes művészetből,

az egészból, a kerek teljességból ~
túlhaladott, tudniillik a szakrális mű

vészetnek is elsősorban az a fokmérő

je, hogy esztétikai értelemben jó mű

vészet-e, olyan művészi értéket képvi
sel-e, amely élményt~ mélységet tud
közvetíteni.

- Nincs különálló egyházművészet;
minden művészi aktivitás metafizikai
eredőjű, Iényeg-központú, Ha van lé
nyegi különbség művész és művész

közt, akkor azt az előjelük ízzásí : fo
kai adják. Szerintem például Derko
vits szegényekről festett kompozíciói
annyira metafizikusak, mint S. T. Eli
ot művei. Aki ezt így érti, az egész
szellemi látóhatárt igényelve így kép
viseli, annak a jelenek egymásutánjá
ban minden meg-nem-alkuvó szellem
vérbeli testvére. S aki ezt nem így ér
ti, az rosszul értette meg az emberi
természetet, homokvárat épít, elóbb-
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A madár (rézszala g, 197·1)

Minden irányzatot, főképpen a
pozitív elemeket is hordozó irányzato
kat, visszatérően újra és újra áttanul
m ányozom, de m egismétlem : ezek a z
irányza tok nem mint stílus-pro blémák
ér dekelnek , hanem mint ilyen vagy
olyan szellemi vegykonyh ák. legszeren
csésebb esetben mint valódi megk öze
lí tései a ko r tanuls ágaina k. K it tartok
közelá ll ónak m a gamhoz ? Iga zán, azt
h iszem, senkit. Ez ne m a zt jel enti,
h ogy én és m ások nem vagyunk ro
konságban. Bizonyos pon tok on egy-egy
pillana tra t al álkozunk, a né lkül, hogy

utóbb újrakezdheti legtiszt ességesebb
tudományát, ha a sorsa időt ad erre.

Éppen ezér t modern egyházművészeti

alkotásnak a z olyan vallásos tárgyú
művet n evezem, amit egyetemes tájé
k ozódás ú művész alkot. Sajnos, a z utol
só évtizedekben rengeteg oly an kép,
szobor került a templomokba, m elyek
nek cs ak a "tárgya vallásos" , de a
szelleme nem. Hogy ez milyen k árt
okozott és ok oz folyam atosan , ez t csak
az tud ja fölfogni, aki a mélylélektan
ban otthon van, vagy ösztönösen érzé
k eli e k árt evést.

- Az újfajta me gmun kálási módok
és kifej ezési es'zköz ök (vas, műanyagok,
kartonok, kollázs stb .) az anyagot " ú j
nyelv ezettel" láttálc el . Alkalmazásuk
meghatáro zhatja v agy me gváltoztathat
ja-e a modern művészetről vallott né
zet einket ?

- Az ú jfajta m egmunkál ási és k i
fejezési lehe tőségekről csak azt mond 
hatom , amit egy m ai ember mondhat :
gazdagítottak bennünket, s ha igazi tu
dományunk is van, m ég vilá gosabban
t udunk ezek se gítségével beszélni, kép
vi selve az t, amit a lelkiismeretünk
megkíván tőlünk. Minden szín sz ép
sz ín , minden anyag jó ' anyag, csak
hitünk, fa ntáz ián k legyen, csak helyes
koncepci ónk legyen. Tehetsége minden
e m bernek van, ezzel szület ünk, de
izzó, jövőt igénylő, teremtő elszántsága
csak keveseknek van. Az igazi művész

magát mindennap újrateremtő okos
ságból és alázatból áll elő. Mcsters ég
beli tudása úgy nő, ahogy a lényeg
iránti szeretete nő; fokról fokra magá
hoz vonva mindazt, amire sz üks ége
van ahhoz, hogy vilá gosan ki fej ezze a
r ábízott örö m hír t .

A kivétel es adottságokkal rendelkező

m űv é szeknek szellemi családfa-hátte
rükkel mindig sikerül megteremteniük
- legrosszabb esetben is viszonylagos
- egyensúlyukat . A fé lé nkebb szelle-
m ek pozitív előj ellel meghátrálnak, né
ma k órustagj aivá válnak a várakozás
ismétlődő évszakain ak. A nagyközönség
pedig látva a z összevisszas ágole r ek
lámozását, valójában szinte sohasem
tudja, ho gy mi az igazi moderns ég,
mi az, ami úgy modern, ahogy - csak
egy nevet említsünk - Van Gogh volt
az; szemben a múlttal és egyszerre a
múlttal együtt - po zitív előjellel a z
élethez tartozva, jövőt igényelve.

- Kikkel érzel szellemi rokonságot?
Van-e bizalmas kapcsolatod kortársaid
dal, a hozzád közelállókkal?
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sokszor ismernénk egymás művészetét;

előbb, egyidőben vagy utóbb hasonló
formai kiindulásokat csillanthat fel a
művészetünk, s aszerint, hogy kit mi
érdekel, eltávolodunk vagy továbbvisz
szük a magatartásunkhoz illő ideákat.
S mert a találkozási pontok rendsze
rint egy-egy művész "kisérletezési" órá
iban fénylenek föl és mert a művész

belső dolgait, teremtő küszködését
csak a munkásságát summázó kiadvá
nyok hozzák elénk, teszik ismertté,
azokról, ha egyáltalán értesülhetnek,
csak késve értesülnek a kortársak. ];':n
ezekben az előbb, egyidőben vagy utó
lag (a két utóbbi esetben is egymás
tól függetlenül) [elentkező rokon föl
csillanásokban ismerem fel a korbeli
összetartozásomat velük, szinte azt
mondhatnám, hogy akor összes nagy
jaival.

- 1941-ben írtad a Vigiliában: "So
ha úgy, mint manapság, nem volt szük
ség tiszta értelemre, vi1á.gosságra; vi
lágosságra mindaff/.t nézve, ami ször
nyűség történik köralöttünk s ami ben
nünk vágyban e rémségekkel szemben
erősödik . . , Aki dolgozik a lelkén, az
a művészetben a tisztaságot, a remé
nyét tápláló szépséget keresi. Művész

és műélvező egyképp a szépség nyo
mán akar eljutni Istenhez, ha tudja,
ha nem, feleletet kíván nyerni egyet
len nagy problémájára: mi az ember
a végtelenségben?" Mit tudnál illa hoz
zátenni ezekhez a szavakhoz! Vagy
elvenni belőlük? Mintha semmit sem
csökkent volna delejes hatásuk, neme
sítő erejük az eltelt időben.

- Nemigen lehet mit hozzátenni.
Gondolom, hogy az eddigi feleleteim is
világosan érzékeltetik ezt. Szerintem
Isten nélkül, azaz anélkül, amit e fo
galmon értünk, az élet és a művészet

se jó, se rossz időben nem lehet az,
ami igazán lehet: az élet félemberek
élete lesz, a művészet pedig ellentétes
eszmékból összeerőltetett új-újabb kia
dású romanticizmus. A szocializmus
egyik nagy érdeme az, hogy ezt a ro
manticizmust szembeállította a tükör
képével; ki mit kezd a tükörképével.
ez a jelenünk nagy kérdése.

TnKÖRK~pVNK A
K~PZOMŰV~SZETBEN

- Szeretnél-e "befutni" Magyaror
szágon? Népszerű és ünnepelt lenni?
A közönség ke.dveltje, a műértők el
kényeztetettje?

- Nekem sose volt ilyenfajta arnbí
cióm; ha siker ért, mint gyermek
örültem neki néhány percig s aztán
jött az új napom, tennivalóm. Úgy
gondolom, hogy a müvész olyan mér
tékben értékes, amilyen mértékben á
művészete tökéletes tükröt jelent. Ma
gának elsőként, aztán az idők egymás
utánjának. S különös tükör ez, mert
mindennap újra meg kell teremteni ...

Ami az itthoni "ünneplést" illeti,
gondolom, jólesne, ha érzékelnék, meg
szeretnék azt, amit képviselek, de túl
ezen az emberi kívánalmon, úgy lá
tom, soha úgy, mínt manapság nem
érvényes, hogy az, aki valóban teremtett
valamit, csak a halála után kerülhet
"forgalomba". Az igazi művész a vi
lág közönyében érik egyszerre magány
nyá és gazdagságga. Ha úgy adja a
kedve, szidhatja a világot, mert meg
nyomorítja, de ugyanakkor azt is érez
nie-értenie kell, hogy csak ilyen világ
válthatja ki az ő ellenállását si végül az
eredményt, aki ő lesz. A barátaim ar
cáról már leolvastam, hogy nem hiába
éltem; az ő örömük az én igazi "be
futásom", ünnepern.

- Milyen a magyar képzőművészet

híre külföldön? Ismerik-e, észreveszik-e
tükörképünk jellegzetes vonásait, ter
mékeny arcjátékát?

- Sajnos külföldön édeskeveset tud
nak rólunk. Igazán még Petófit sem
ismerik, csak mínt szabadsághőst tart
ják számon, arról, hogy milyen nagy
költő, mit se tudnak. Még rosszabb a
helyzet Adyval, József Attiláva1. S sze
rintem nem a nyelvünk megközelíthe
tétlensége míatt, ahogy sokan gondol
ják itthon, mert a képzőművészeinkkel,

például Csontváryval, Derkovitscsal is
ugyanez a helyzet. A magyar művészet

pár tisztességes, elfogulatlan kultúrem
ber részéről mindenhol értékelt, de a
kereskedelmet uraló agytrösztök s ezál
tal a széles közönség számára színte
nem is létezik. A Nyugat rnűvészet

politikáját műkereskedők diktálják, s
ebben a politikában olyan betegesen
önző szempontok érvényesülnek, me
lyek a valódi értékeknek legjobb eset
ben is csak a szellemi élet perifériáin __
juttatnak helyet. Minden kis nép sorsa
ilyen ma, illetve ilyen ma is. Eppen
ezért szükséges, hogy akis népek, köz
tük mi is, kérdést csináljunk elsőül

alapproblémáink helyes vagy helyesebb
fölvetéséből s aztán további alakulásá
ból. Hiszem, hogy ha majd ezt az utat
járjuk, több sikert érünk el - nem
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a n emzetközi bűnös műkereskedők, ha
.nem a világ lelkiismerete előtt. Arról ,
hogy a m ai művészet és a műkereske

delem kö rül valami n agy ba j van,
m ár-már a ver ebek is tudnak , azt azon
ban, hogy m i az orvosság, csak azok
tudják, akik a k om puter üknek a kér 
dést illetőleg minden adattal szolg álni
tudnak . Csak ők tudják. S h a m a jd
gyógyíthat ják is a beteg világot, min
d en a la pu nk m egvan a r ra, ho gy h igy
gyük: a v ilág föl is épül. Új, szeren
csésebb jegyben csak szerencsésebb le
het a z ú jrak ezdés, vagy h a így jobban
tetszik: a rég m egkezd ettnek okosabb
folytatá sa.

- Nem növelheti-e a művészet esé
lyeit a tudománnyal, technikával való
szöv et kezése?

Mind en valódi műalkotás az ember
összes lényegi jegyét , élettartalmát tü
körképünklcé keretezi : a materiális, az
érze lmi, a lelki és a szellemi t ermé
szeiiieket egyaránt. :gppen a művészet

tól elválaszt hatat l an tel jesség-igény, v i 
l ágot-átkarolás képes hivatásból arra,
hoqy techn ika és tudomány, em ber és
v ilág, m Ú1Jészet és tudomány os-t echni
kai e1Jolúció között egy ensúlyt és har
m óniát biztosítson .

- Annak, hogy a tudósok és a rnű

vészek k ül ön-k ül ön világot a lkotnak
m aguknak, sok-sok oka van. Túl azon,
hogy ez az ell entét mindig fe nnállt a
tudósok és művészek kö zt - provokál
va egym ást a fej lődést szelg ált ák - ,
m egáll a pít ha tó, hogy ez az ellenté t ma
d rámaibb, végzetesebb , min t valaha.
Éppen ezért tudok h inni abban , hogy
ez a ko r valami egészen újnak a kez
detét jelen ti: a tudás és a költészet
szin tézisét a holnap em berében. Lehet
séges-e együttműködés ? Az együttmű

kö dés akarva , nem a karva mindig fenn
áll: hatnak egymásra, a legross zabb
esetben ezér t nyugtalanítj ák egymást.

- A 40-es években, amikor a Vigilia
képzőművészeti ro vatát ve zetted, egy
hazai képzőművészeti szemle megnyi
t ása alkalmával így summáztad mon
danivalódat: "Bizony, nagyon szomorú,
ho gy pár művész kivételével ez a ki
állitás is a felületesség nyüzsgése, s
nem az élet kedve . . . A m ester ségbeli
készség, a tehetség kultúra, azaz a lé 
lek ki virágzása, a m últ helyes ér té ke
lése és az ig ényess ég új perspektív ája
né lkÜl talmiság, f ormalizmus, amiben
csak aláhullani, kifosztódni l ehet . . .
Szomorúan állapítjuk m eg, hogy ennek
az együt t esnek nagyobbik r észe a for-
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malizmus széles útján jár. És nem kell
éles szem hozzá, hogy lássuk: a belső

nivósüllyedés évről évre milyen mérvű
nálunk . . ." Az akkori derékhadat a bi
zonytalanság és eltévelyedés vádjával
illetted, mert "át-átveszik az izmusok
motivumait, lelkük természetétől ide
gen területre tévedeznek", mert amit
modernségnek neveznek egyesek, egy
egy ötletból építik művé, "a féltehetsé
gek pedig átveszik és sematikusan csi
nálják, azzal az önámítással, hogy ez
a ma művészete... ezért aztán festői

és lelki átélésükben disszonánsok, anak
ronisztikusak, kölcsönvett effektusokkal
kelletik magukat". Mit tartasz mai ma
gyar képzöművészetről? Ma is többnyi
Te utánérzésekből, reminiszcenciákból,
puszta ötletpezsgésből táplálkozik?

- Sajnos, igen. Az, hogy az egész
világ tele van utánérzőkkel, orzókkal
torzókkal, nem adhat számunkra vi
gaszt vagy felmentést. Szintézis terem
tésére minden időkben kevés ember
volt képes; s bár a XVIII-XX. század
a tézisek és antitézisek soha eddig nem
létezett óriási pergőtüzében is megter
mette értékeit, Mozartot és T. S. Elio
tot például, ezek az értékek, szemben
az előző korok értékeivel, nem válhat
tak szellemi életünk sarkpontjaivá.
Vagyis, hogy csak míndig kevés ember
számára válhattak azzá. Ez az eltolódás
eredményezte a mai szellemi anarchiát,
a rossz tájékozódást, bátortalanságot; a
meditatív életszemlélet így alakult át
vegetatívvá, máról holnapra élővé.

Ahogy én látom, ez a' folyamat ma a
mélypontjánál tart. S azt a bízonyta
Ianságot, amit így jelent, használta ki
századunk első egyharmada óta a nem
zetközi műkereskedelem, maguknak
nagy hasznot hajtva, s még mélyebb
re taszítva a szakadékba a társadal
mak ügyét. S még szomorúbb, hogy
ezek az utánérzők - szemben a régi
iskolákhoz tartozó művészekkel, akik
alázatosan követték mestereiket
mind vadabban az igaz művészet kép
viselőinek tartják magukat. Szóvaj tel
jes a fogalomzavar. Kiutat ebből az
anarchíából csak az találhat, akit az
ihlete vezet.

A magyar képzőművészet jelenlegi
állapotáról nem tudok bővebben szól
ni, mert nagyon kevés időt töltöttem
itthon ahhoz, hogy állást foglalhassak.
Altalánosságban azonban annyit mond
hatok. hogy nem látom se reményte
lennek, se meanvugtatőnak azt, amit
láttam. Kis népeknek, így nekünk is,
világosabban látóknak kellene lennünk.

- Annak idején - a Vigiliában írott
kritikáid, elemzéseid a tanúk rá 
magad is rendkívül fontosnak érezted
a közönség manipuláció-mentes infor
málását, esztétikai ítéletének formálá
sát, "szoktatását" a valódi· értékek meg
becsüléséhez, Mi a véleményed a kö
zönség mai ízléséről, tájékozottságáról,
illetve a képzőművészeti nevelésről?

Tapasztaltad-e, hogy lényegeset válto
zott a régihez viszonyítva?

- Két hét, amit itt eltöltöttem annyi
év után csak arra elég, hogy itt-ott
kítapínthassak valamit. De mondhatom,
hogy azok, akikkel szót váltottam, ki
vétel nélkül komoly szellemi érzékeny
ség, megható emberi kvalítás birtoká
ban voltak.

A kérdés másik feléhez már jobban
tudok hozzászólni. Sok művészt isme
rek a régi időkből, s műveikkel, vala
mint az újabb művészek műveivel

gyakran találkoztam itt-ott a különbö
ző magyarországi lapokban. Abb6l,
amit az idősek és a fiatalok jelente
nek, látom, hogy áll a nevelés ügye
itthon is.

Ha az iskolák tanárai a szellemi
"belterjes gazdálkodás" áldozatai, hogy
tudnának akkor más minőségű rnű

vészgenerációt útjára indítani. Csak
lassú, óvatos változtatásokkal lehetne
mindent újrakezdeni, a technikák taní
tása mellé odaállítva a növendékek
szellemi kibontakozásának ügyét is, és
pedig olyan hangsullyal, amilyennel ez
a nagy művészek belső életében jelen
van: a technikák tanítása fontos, de a
fiatal művészek szellemi orientál6dása
sokkal fontosabb, nem beszélve arról,
hogy a technikák tudása kultúra nél
kül csak zátonyra futás - eplgoníz
mus. Meg kell végre értenünk, hogy
érzelmi tartalom nélkül a kép-szobor
gondolat csak üres szórakozás, dekorá
ció lesz, gazdag érzelmi tartalommal
pedig valóságos eredményeink új-újabb
kiindulópontja. Helyes volt a polgári
érzelgősség visszautasítása, de végzetes
tévedés lenne a költészet szárnytollait
újra s újra kitépdesni. Az érzelemgaz
dagság a komolyság kíséretében leg
jobb bizonyítékunk arra vonatkozólag,
hogy maximális izzásban van jelen a
művészben-műben míndaz, ami az éle
tet értékessé teszi.

Hogy a közönség igénye a művésze

tet illetőleg lényegeset változott-e a
régi időkhöz viszonyítva? Világosan lá
tom, hogy változott! ~spedig nagyot, s
holnapra még nagyobbat fog változni.
Csak egyet az ilyen reményteljes ta-
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pasztalataimból : az iskolák itteni rend
szeres kiállításra járásai csodákat fog
nak útjukra indítani. Az ifjúság alap
élményeivé válva a művészet olyan új
kiindulás-megcsillanásoknak válhat fel
le gv ár ává. ahonnan mind nagyobb lá
tókör ű, helyesebb ökonómiájú realitás
és költészet (vagy e kettő szintézise?)
indulhat a jövendők felé.

- Opt i mi zmusod tehát a jövőé, az
ifjúságé, a szocializmusé?

- A napokban fiatalokkal találkoz
tam, akik nekem szegezték a kérdést:
mit tartok az értelmiség fel adatának?
Milyen tanáccsal látnám el őket ? Rö
viden , töm ören ezt vála szoltam : sze
r ess ék a szocializmust és a metafi zi
kát, azaz egyszerre ép íts ék az egész
embert magukban. A szocializmus és
az elmélyedésünk korszerű igénylése
minden kor értelmiségének első számú
alapfeladata. Ma is az tehát.

- Miként segítheti ez abbeli törek
v éseinket, hogy emeljük, továbbfejlesz
szük Magyarországon a képzőművészeti

kultúrát? A belső ember és a társadal
mi ember építése hogyan juttathat a
v izuál is élmények értőbb feldolgozásá
hoz, a befogadás minőségi javulásához,
növekvő esztétikai érzékenységhez?

- Többek k özött úgy, ho gy a köze
pesnél csak valamivel jobb költők ki
váló kritikusokká képezik ki magukat.
Megfigyelésem szerint ezek a költők

pályát tévesztett emberek. Legtöbbjük
nagyon jól tudja, ho gy mi a valódi
művészet, s kritikai m űködésükkel ál
dásosan kapcsolódhatnának be a nagy
mu nkába, a közös ügybe, míg mint kö
zepes költők csak eltékozolják igazi ér 
téküket. Ha kép esek lennének er re,
nagy segítségére leh etnén ek a jó m ű

vészettör tén észeknek. Aztán, fölülről le 
felé ha ladva: a tanároknak lecke-fel
adókból, lecke-kikérdezőkből kultúrát
plántál ó ke r tészekké kell át l ényeg üln i
ök. A m élylélektan irán ti érzékünket
fejl esztve érthetj ük csak m eg igazán
va lódi p robl ém áinkat, sor re ndbe n elő 

ször a Iegs ürg ősebbeket, s az tán 
fon tosság szeri n t - az egymás után
következőket. Konkrét abban egy-két
pont : a fiataloktól nem kérve számon
stíl ust, k iforrotts ágot, amit csak felnőtt

produkál ha t; se m direkt , sem indirekt
m ódon nem bi ztatva őket epigons ágra
(amit eddig tudásn ak hívtak és am i
maga az öngyilkosság, a tanárok részé
ről pedi g öngyilkoss ágr a való felszólí
t ás) , hogy ehelyett egy igaz mérleg ér-
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zékenységével érezzék örök átértékelés
ben mínden ügyüket. Szemben a pestis
sei, azt kell elfogadtatní a fíatalsággal,
hogy egyszerre üdvözíti a lényeg a
stílust és a stílus a lényeget - a
költészet és a valóság így azonosulhat
csak az életünkben.

Búcsúzóul egy régi írását idézem:
"Ami szépségünkké, otthonunkká lehet,
ami maradandó értékké lesz, aza tisz
taság csendjében megfogan6 belátás, be
csülés, épséges szeretet, - fény, hogy

FÁY FERENC VERSEI

Véna88sonyoh nyara

Hogy' mondod el gyógyíthatatlan
estéid lüktető sebét?
mikor szelíd, izzadt szavakban
búcsúzkodnak a jegenyék;
s a bokrok, körbe, mind leülnek,
futók lépését hallani,
s a dombokon már menekülnek
ezétszért világod csontjai.

Hogy' pólyálod leírhatatlan
szavak gyolcsába ezt az őszt?

parányi árnyad fent, a Napban,
az ismeretlen ismeróst:
akisfiút - a fel se nóttet -
ki nem beszél még, csak gagyog,
az elbukót, árokba-lőttet,

ki úgy él itt, hogy már halott.
Befedve földdel és imákkal,
- bordái rácsain belül 
topog körbe az őszi fákkal
s gyökerük árnyékába ül.

Mert a szavak kaviccsá koptak,
s megdéjltek mind a tételek,
melyek jogával összeloptad
hazug, megcsúfolt életed:
1Japod szava, tanítód rendje,
anyád meséje, mely fölé
kővé kövült a félelemre
s fegyverre ítélt emberé!

Hogy' rejted el gyógyíthatatlan
hiányodat, hogy: nem vagy itt?
topogó árnyad fent, a Napban,
futó sirásod csonkjait,
s estéid sebhelyébe zárva
a kisfiút, ki rég halott,
kit feltaszít a székek árnya
s elgáncsolnak az asztalok?

egymásra találjon ember és ember ..•
Az igaz művészet a beteg, bizarr in
dividualizmus helyett, amiben kerge ez
a világ, a napfényes, a gyermekség
önfeledt individuum-országán dolgozik:
megöli a hiúságot, a nagyobb koncért
nem áldozza fel az emberségét, nem
alkuszik meg az ördöggel .•."

Nem szól semmit. Egy gesztust se
tesz. Csak bólogat.

HEGYI B~LA

Háttérben

Beleharapok mindennapos
szomorúságom gerezdjébe,
s államon lecsurog a vérbélű magány.

Van még értelme ennek?

Kezeim - doromboló, dajkáló - örömében
szikrát vetnek a szavak szórei;
s a puhatalpú, cirmos hajnalok
körémjeszült, fény-karmú börtönében
- a vágyak sápadt lámpái körül 
kék-szárnyú álmok pilléi köröznek.

Elkezdem rágni ezt a napot is!

A járda szélén hentes áll, a fényben:
övében kések ... s árnyéka mögött
- a kampós-csend nagy-öblűhátterében 
kettéhasított borjak szája szopja
a fonnyadt tőgyű, elapadt halált.

Megállok itt,
s a ciklámen-lila,
vakító fényben, hová nem vetettek
árnyékot még a házak lombjai,
egy pillanatra nézem önmagam:
a nappalok horgára kiakasztott
kettéhasított embert... ki nem él,
csupán nagy-öblű háttere azoknak,
kiket kegyelme fókuszába fogva,
megörökít az Isten.

Ez vagyok!

Olyan szelíd, mint hátul, a halottak,
kiknek nyomát felitta már a kő;

lépésük ízét felmosták a földek ...
s csupán az esték cirok-szálai
beszélnek még a felsöpört szavakról,
melyek között - belek káváin ülve 
.tisztálkodnak a véres asszonyok.
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