
a betegek a haldoklás milyen stádiumain men
nek keresztül, s fontos tanulsága a beszélgeté
seknek, hogy ha életünkben nem fordítottunk
elég időt és energiát arra, hogy meghallgassuk
egymást, odafigyeljünk a másik igényeire, sze
mélyére, akkor legalább a halál előtt változtas
sunk ezen a magatartásunkon, mert egyáltalán
nem mindegy, hogy a beteg melyik stádiumban, s
milyen lelkiállapotban hal meg.

Ezek a beszélgetések azonban nemcsak a
betegek számára hasznosak, hanem az egész
ségügyi személyzet és a lelkészek számára is. A

Képzőművészet

Macsvai Mllits kiállítása
a Szentendrei Képtárban

Aligha vonzott volna Szentendrére Macsvai Mi
lits neve, ha valaki föl nem hívja rá a figyelmemet;
s aligha nevezhető ismert festőnek Magyaror
szagon. Pedig hazájában, Szerbiában és - a
kiállításon látható kiadványok tanusága szerint
Európában is - hírét-nevét jöl ismerik a kortárs
művészet kedvelői.

Különös képek. Nem sorolhatók megnyugtató
hitelességgel-biztonsággal egyetlen kényelmes
kategóriába sem. Egyszerre meghökkentenek és
indulatokat ébresztenek. Leginkább tán szürrea
lista ikonoknak nevezhetném őket. Bennük a
nyugati müvészet dinamizmusa a keleti ikonok
statikus szemléletével egyesül. Pilinszky János
írta valahol, hogy nanyugati művészetdicsősége,
hogy mindig együtt úszott az árral; a keletie.
hogy volt ereje szembenézni a mulandösággal."
Milits művészetének varázsa, hogy Európának
ebben a felében sikerült egy divatos kortárs
nyugati "izmus" jellegzetesen helyi változatát
megteremtenie. Mágikus erejű szimbólumokkal
terhes világot alkotott, mely lírai és epikus
egyszerre. Urai, mert szimbólumai - a
szétfűrészelt, repülő rönkök, a szita, a gyémánt
kristály, a szögmérö, a körzö, s a halotti leplek is
- az élet tragikus és eleven eseményeinek
drámai metaforái; s epikus, mert az "öröklét
stigmáit" hordozva az idő nem létezik számára
többé, s a statikus szimbólumokkal terhelt
többsíkú képeket egyfajta szürrealista Biblia Pau
perumként kell olvasni. Jelképrendszere az
ószláv mitológia, folklór, művészet és história
misztikus elemeiból áll, s ugyanakkor fölhasznál-

betegekkel való érintkezés valamennyiünket
szembesít a halál gondolatával, s komoly önvizs
gálatra késztet. A szerzö meg is említi, mennyire
megváltozott az orvosok és a nővérek magatar
tása, amikor látták, hogy a betegek eljutottak a
megbékélés állapotába.

Kübler- Ross könyve orvosok, s gyakorló papok
számára hézagpótló rnü,ugyanakkor a "laikusok"
számára is komoly tanulságokkal szolgál.

Furka Tamás

ja a nagy európai misztikusok, a kabbalisták és
Hieronymus Bosch, Pieter Brueghel legösszetet
tebb szimbólumait is. A hosszan elnyomott,
állam talan létbe kényszerített szerb nemzet
fiaként rokonságot érez minden elnyomott ki
sebbséggel. a németalföldi protestánsoktól a
zsidókig mindenkivel. Ez a felfokozott vágya
kozás és érzelmi ínség az, amely a misztikusokat
koronként arra hajtja, hogy túllépjenek "e mai
kocsmán", s az isteni, a földöntúli megtapasz
talására törekedjenek. Milits képein a reneszánsz
enyészpontos perspektívája helyerr kitárulkozó,
növekvő teret látunk; egyfajta ars sacra ez; hiszen
az enyészpont, az enyészet - az ördögé, míg az
egyre táguló térben minden növekszik, és aftogy
Milits mondta egyik nyilatkozatában, éppen a
perspektíva szabályai miatt, a távolit nagyobbnak
látva, közelebb érezzük magunkhoz, így válik a
geometria az istenkeresés eszközévé. A néző

szükségképpen a kép horizontjából a kép belse
jébe kerül, a sugárzás, az energia, az öröklét
érzetében részesüL A halhatatlanság terhét
hordja hangtalanul Atlantisz, amelynek minden
napi valóságát próbálja Milits rögzíteni, a kelta
halotti kocsi, mely szüleinek testét hordozza, az
ugyancsak kelta téte coupéek.

A misztikus élmény azonban nem osztható.
Ellenkezőleg: elválasztó, mert csak egyénileg,
személyesen tapasztalható meg, így az ára a még
nagyobb kirekesztettség és - esetenként az őrü

let bélyegével sújtoU - magány, mely újabb
misztikus élmények utáni vágyak forrásává lesz. Így
válik Milits szürrealizmusa a keleti ikonfestő is
kolák félhomályában személyessé, egyénivé, szak
rálissá És bár némelykor agresszív, botránkoztató,
kegyetlen és olykor-olykor hatásaiban kiszámított
is, mégis független, komplex világot tükröz. Sez a
mai, kommercializálódott művészetben különle
ges rangot biztosít. Az élmény rangját.
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