
BODNÁR DÁNIEL

Ön már középiskolás
ként is szobrász akart
lenni, végülmégis csak
harminchárom évesko
rában, 1956-ban vég
zett a főiskolán . Miért
ilyen későn?

AVIGILIA BESZÉLGETÉSE

Varga Imrével
Kossuth- és Herder-díjas, nemzetközi hírű szobrászművész . 1923-ban
született Si6fokon . Első kiállítása 1967-ben volt. 1991-tőf tagja az Euro
pai Akadémiának. A ma is tevékenyen dolgoz6 művész több száz szobrot
készített eddig, köztük a későbbi sikereit megalapoz6 Prometheuszt, a
Szent Péter-bazilika altemplomában kialakított Magyar kápolna fő kom
pozíci6ját, és Szent István szobrát az aacheni székesegyházban.

Így hozta a sors. Már 1937-ben, tehát tizennégy éves koromban kö
zöltem otthon, hogy mindenképpen szobrászművészakarok lenni,
de sajnos egy tragikus esemény közbeszólt: egyik unokatestvérem
agyonlőtte magát, és ezt követően a család szétesett. Jóval szígo
rúbb felügyelet alá kerültem, ahol tilos volt művészettel foglalkoz
nom. Ekkor felébredt bennem a dac az apámmal szemben: közöl
tem vele, hogy repülőstiszt leszek, gondoltam, attól biztos nem
féltenek majd, ha már a művészettől igen .. . Drága nagyapám
mondta egyszer, körbemutatva a birtokán: nézd, kisfiam, ebből a
földből a tied is lesz majd egy rész. Apád kedvéért szerezzél vala
milyen diplomát, de utána bárhol éljél is a világon, ennek a
hasznát mindig elküldjük neked, hogy ne kelljen a szégyenedből

- vagyis a művészetből - megélned. Azóta is a "szégyenemből"

élek... Amikor a második világháborúban a frontra kerültem,
pasztelleket készítettem, ezeket hazaküldtem, és ki is állítottak be
lőlük a Nemzeti Szalonban. A háború után minden erőfeszítésem

arra irányult, hogy szobrász legyek. Mivel földbirtokos családból
származtam, kísérletet sem tettem arra, hogy jelentkezzem a főis

kolára. Egyszer aztán összefutottam az utcán az áldott emlékű

Pátzai Pállal. Megkérdezte, mit csinálok, s mondtam neki, egy gyár
ban vagyok csoportvezető. Micsoda butaság ez, kérdezett vissza.
Szeretnék szobrászként dolgozni, de nincs rá lehetőségem, feleltem,
mire azt mondta: na majd én gondoskodom róla, hogy legyen pe
csét a fenekeden. Egy este telefont kapok, hogy másnap reggel
azonnal menjek felvételizni. A főiskolán azzal fogadtak, hogy a fel
vételi két hete tart, holnap lesz a zsűrizés. Erre munkához láttam:
reggeltó1 délutánig megmintáztam egy portrét, megcsináltam négy
rajzot. A zs űrizök közül Pór Berci bácsi dicsért, hogy van bennem
forradalmi romantika. Szőnyi Pista bácsi azzal kecsegtetett, hogy el
mehetek hozzá freskósnak. A vitát aztán Pátzai Pál röviden lezárta:
ugyan már, rég fel van véve szobrásznak. Így kerültem be a főisko
lára. Mindent meg akartam tanulni a művészetró1, amit csak lehe
tett, állandóan a főiskola könyvtárában voltam. Ösztöndíjat nem
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A hatvanas évek köze
péig művészként peri
férikus helyzetben volt.
Ezután azonban né
hány éven belülorszá
gos, sőt nemzetközi
hírű szobrásszá vált,
egymás után kapta a
megrendeléseket itthon
és külföldön is. Mi tör
tént közben?

Ha nagyon úgy
vesszük, kétszer tanul
ta mega szakmát: egy
szer hivatalosan, egy
szer pedig otthon, a
kényszerűség szülie
magánszorgalomból.

kaptam, mindvégig mások mellett dolgoztam. Ellestem a már kész
szobrászoktól az alkotás elemi fortélya it. Néhány növendékkel is le
hetett együtt dolgozni, tőlük is sokat tanultam. Mikus Sándornak
különösen sokat köszönhetek: két évig dolgoztam neki. Pénzt is
kaptam tőle, különben nem tudtam volna megélni. 1956 tavaszán
behívott Pátzai és azt kérdezte, le tudnád-e tenni az államvizsgát
holnap reggel? Másnap szereztem egy vörösdiplomát.

A főiskola elvégzése után elkönyveltek deklasszált, megbízhatat
lan elemnek, és nem kaptam megrendeléseket. Hallgatólagosan,
de valójában eltiltottak a pályától. A munkanélküliség borzasztóan
nyomasztott. Pátzai Pál, Mikus Sándor próbáltak ezen valamicskét
enyhíteni, azzal, hogy segíthettem nekik a szobraik elkészítésében.
A helyzetem kilátástalannak látszott, de nem adtam fel. Otthon hi
potetikus megbízások tömegét teljesítettem. Feltettem magamnak
a kérdést, mi lenne, ha ilyen és ilyen feladatokkal megbíznának, és
munkához láttam. Megrajzoltam, vázlatokat, tanulmányokat ké
szítettem az elképzelt megbízásaimhoz, amelyeket el is készítet
tem. Ezekből a szobraimból rendezett 1967-ben Bereczky Lóri egy
kiállítást a Dorottya utcai galériában. Voltak olyan látogatók, akik
azt mondták: ezt a kiállítást akár Párizsban is megrendezhették
volna. Ez hatalmas elégtétel volt számomra. Szerepelt ezen a kiál
lításon a korábban elutasított Promeiheusz-szobor, Radnóti Miklós ki
csi emlékműve, Vénusz szüleiése, és negyven vagy ötven olyan váz
lat is, amelybó1 később szobrok lettek. Ezek a vázlatok az alapjai
voltak sok későbbi szobromnak. Valójában az az öt év, amit hivata
losan munka nélkül töltöttem el, a legnagyobb munkával telt, és ma
már hálát adok a sorsnak, amiért nem kellett kényszerűen beállnom
a szocialista realizmus taposómalmába. Ettől megmenekültem.

Ez így van. Az 1956-ot követő esztendőkben egy virtuális főiskolát

végeztem el. Sokat kísérletezhettem is. Mivel anyagom kevés volt,
addig törtem a fejem, míg rájöttem a króm nemesítette acélhegesz
tésre. Ebből lett a Prometheusz, amely oly nagy feltűnéstkeltett. Az
első, 1967-es kiállításom egyébként nem hozott nagy áttörést a pá
lyámon, de végre tudomásul vették, hogy létezem. 1971-ben az
egyik kollégám lemondta egy tihanyi kiállítását, mert úgy érezte,
kevés az anyaga. Ekkor a Bakony Múzeum vezetőjemeglátogatott,
és azt mondta: tudja, hogy nekem nagyon sok szobrom van, adjak
ezekből neki a tihanyi kiállításra. Mondtam, hogy semmi akadálya
ennek, ekkor már voltak megrendeléseim is. Így kerültek a tihanyi
belső udvarba többek között a nagyméretű Radnóti, a Derko
vits-szobor a természetes háttérrel, a Professzor és A megtalált idő,

amelyre késöbb Herder-díjat kaptam. A kiállítási terem felső részét
pedig teleraktam a szobraimmal. Ez a kiállításom már nagy feltű

nést keltett. Tihanyban volt a pártüdülő, Aczél György is megnéz
te a kiállítást. Utána azt mondta: látja bennem a lehetőséget, hogy
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A vádak úgy szóltak,
hogyaszocialista rend
szer ünnepelt szobrá
sza volt, Kádár János,
Aczél György kedven
ce. Nem volt ezeknek
némi alapjuk, hiszen
rengeteg megrendelést
kapott az előző rend
szerben?

Az a felfokozott alkotó
kedv, ami Önt mindig
jellemezte, alkati sajá
tosság, vagy pedig an
nak következménye,
hogykésőn kezdtea pá
lyáját, és ígyakarta be
hozni a lemaradást?

a magyar szobrászat meghatározó alakja legyek, hogyan tudna se
gíteni? Ez egyfajta szerződés volt köztünk, később egyébként
barátok lettünk. Képzelje magát a helyzetembe: számomra nem volt
meg a lehetősége annak, hogy békésen, egy Berzsenyi-féle visszavo
nultságban elpipázzam a kertben a diófa alatt, és közben alkossak.
Úgy döntöttem, hogy a teljes alkotói megsemmisülés helyett, amíg
erőm és inaim engedik, dolgozni fogok. És talán ismét a szerencse,
a gondviselés, mindegy, hogyan nevezzük, adott számomra
húsz-harminc év alkotóerőt. A külföldi meghívásaim is szaporod
tak, és lassan eljutottam odáig, hogy munkám harminc-negyven
százalékát a külföldi megrendelések tették ki. Így aztán amikor a
rendszerváltozás idején a szakmai irigység kikezdett, háta mögött
az óriási sajtótámogatással, tele voltam külföldi munkákkal. A
rosszindulatú, hazugságokkal teli cikkeket nem is olvastam el, a ba
rátaimtól tudtam meg, hogy miket írtak rólam. Az egyik újságot
azonban bepereltem, mert igaztalanul vádolta szegény Antallt,
hogy ő bízott meg engem az aacheni dóm előtti Szent István-szobrom
elkészítésével. Ez természetesen nem volt igaz.

Aczéllal valóban jó viszonyban voltam, kölcsönösen tiszteltük
egymást. Mondhatnám úgy is, felismerte a tehetségemet, a szor
galmamat, és ezt értékelte. De az, hogy én Kádár kedvenc szobrá
sza lettem volna, már engedeimet kérek, ennek az alapja a követ
kező volt: egyik alkalommal a Parlament folyosóján mendegéltem,
amikor Kádár arra jött. Megállított, és azt mondta: ugye, most már
nyugodtabb a lelkiismerete, hogy nem tagja a Legfelsőbb Tanács
nak, és így a halálos ítéleteket nem kell aláírnia, kedves Somogyi
elvtárs... Úgyhogy butaságokat írtak rólam az újságok, és néhány
kolléga nyilatkozata is messze járt az igazságtól, de meg lehet bo
csátani nekik. Indulatból tették, és az indulatos ember nem képes
világos fejjel gondolkozni. Az ellenem lezajlott támadások gyökere
a szakmai féltékenységben rejlett. Vannak művészek, akik azt re
mélik, hogy a másik félreállításával elóbbre juthatnak. De ez nem
így működik. Egy jó művész jelenléte ugyanis nem elnyomja a
másik jó művészt, hanem jobban rávilágít az értékeire. Soha nem
volt olyan korszaka a művészettörténetnek, amikor csak egy nagy
művész létezett volna, mindig csoportok alkottak. Aki csak egyéni
sikerekre vágyik, az rosszul választotta meg a hivatását.

Soha nem éreztem úgy, hogy bármiről is lemaradtam volna. Min
dig határozott elképzelésekkel rendelkeztem és úgy éreztem, töb
bet tudok a többieknél. Amit alapvetőenel kellett döntenem, hogy
melyik művészeti irányba induljak el. Az ötvenes évek közepén
túl voltunk már az impresszionizmuson, a kubizmuson, nagyjából
lefutott az absztrakt művészet is. Magától értetődő volt számom
ra, hogya művészetnek a jellé redukált fogalmakkal kell operál
nia. A jelek azonban itt maradnak, a jelentésük szűkebb értelmé-
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ben: él a kereszt, mint egy jel, vagy a háromszög, az Isten szeme
ként. El kellett döntenem, hogy melyik úton induljak el. Egyértel
mű akartam lenni. Helyzetemet megkönnyítette, hogy körülöttem
gyakorlatilag formaanalfabéta közösség élt. A műnek tehát legyen
egy mindenki számára egyértelmű rétege, és egy mélyebb, amit
csak az olvasni tudók tudnak megfejteni. Babits csodálatos verse, a
Szonettek fejezi ki mindazt, amit akartam: "Ezek hideg szonettek. /
Mind ügyesség és szenvtelen, csak virtuozitás. / Bár munkában
manapság nincs nemesség, / ez csupa munka, csupa faragás. / Ha
költő, ki lázát árulja: tessék! / itt állok cédán, levetkőzve! láss!: /
Ez nem költészet; de aranyművesség! / s bár nem őszinte, nem ko
médiás. / Minden szonett egy miniatür oltár, / ki vérigéket, pon
gyolán, szeret, / az versemet ezentúl ne olvassa. / Ki hajdan annyi
szívek kulcsa voltál, / Szonett, aranykulcs, zárd el szívemet, / erő

sen, hogy csak rokonom nyithassa." / Ez nagyon lényeges költe
mény Babits életművében, és úgy éreztem, programvers számom
ra. A második számú döntésemet arra alapoztam, hogy lélek az Is
ten, és lélekben kell imádnunk őt. Tehát mennyit kell megtarta
nom azokból a formai elemekből, amelyeket két évezred ránk ru
házott. Csak a legminimálisabbat, de ez nem extremitás, mert min
den művészetközösség. A környezet, amelyben élek, meghatároz
za, hogy milyen nyelven beszélek, hiszen nem szónokolhatok eb
ben az országban ógörögül. Márpedig ezt tenné az, aki egy soha
nem létezett múltra utalva, primitív jelekre építené fel a beszédét.
Mi rendkívül magas színvonalú kulturális örökséggel rendelke
zünk. A nyelvünk őrzi a többezer éves múltunkat. Aki azt hiszi,
hogy holnapra ki tud találni valami elnyújtott üvöltést, ami alkal
mas mindenfajta kommunikációra, az téved. Az élő magyar kultú
rát kell művelnünk, megtartanunk belőle mindazt, ami megtartan
dó, és hozzáadni a saját gondolatainkat. Az én szobraim tehát nem
a semmiből jött alkotások. Kommunikációra törekedtem, nem be
zárkózásra. Tudatosan határoztam el, hogy a meglévő, élő forma
nyelven fogok beszélni. Ennek a gazdagítására törekedtem, ezért
vontam be az egyes szobrok környezetébe a való világ elemeit,
hogy nagyobb feszültséget teremtsek ezzel, de igyekeztem mindig
takarékosan bánni az eszközökkel. Csak annyit használtam fel belő
lük, amennyi a hatást fokozza. S amikor elégedett voltam az ered
ménnyel, akkor inkább visszaléptem, mintsem előre. Szónak, maxi
mum összetett mondatnak, epigrammának tekintem a szobraimat.
A közeg tehát, amelyben éltem, meghatározta a nyelvet, amit beszé
lek. Vallom: a pusztába kiáltó szó, a művileg megteremtett megér
tés nem tartós, ezeknek az eredményei nagyon efemerek. Valaki el
indít egy gondolatot, de mivel eredetileg nincs még beépítve körü
lötte a lelkekbe, hosszú-hosszú ismétlésével tud csak elérni odáig,
hogy kifejező jellé váljék.
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A 20.századi művészet
egyik jellegzetessége a
formalizmus, másrészt
a töredékesség. Az Ön
művészete viszont az
egész emberi történel
met átfogja, egyháziés
világiszemélyek, kom
munisták, írók, művé

szek. Tudatos Önbenez
a teljességigény, vagy
megrendeléseknek tett
eleget?

Rengeteg keresztény
témájú munkája van,
amelyek közül a leghí
resebb a Szent Péter
bazilika altemplomá
ban kialakított Magyar
kápolna fő kompozíció
ja.MivelÖn nemhívőa
hagyományos értelem
ben, miaz.amiakeresz
ténységhez vonzza?

Mi olyanok vagyunk, mint a kis szabólegény, akinek még nincs tő

kéje, így hozott anyagból dolgozik. Nem nekem jutott eszembe
Szent István, hanem hozott anyag. Mária sem az én ötletem volt
eredetileg. Ezt rendelték meg. A szellemi szabadságom abban állt,
hogy az adott témáról mi jut eszembe, és azt hogyan ábrázolom.
Amint az imént említettem, párbeszédre törekedtem a szobraim
mal. Nem fordíthattam hátat azoknak az embereknek, akik között
éltem. Ez nem lealacsonyodás, mert hála Istennek, nagyon sok
olyan emberrel találkoztam életemben, akiket szellemileg messze
magam fölött tudhattam. S talán az ő tapasztalatuk, nyíltságuk volt
az, hogy úgy döntöttem: velük fogok beszélgetni. Hamarosan rájöt
tem, hogya legmagasabb szinten kifejezett igazság azonos a legala
csonyabb szinten kifejezett igazsággal, és mindkét szinten ugyanar
ra a kérdésre keresnek választ. A megbízásaimnak a válaszigényét
teljesíthettem úgy is, hogy igazat mondok. Ilyen volt például a
mohácsi Lenin-szobrom: egy bizantinus kettősséget ábrázoltam, ahol
a bizantizmus már informatív: egy nagy politikus lobog egy zász
lón, és mellette egy ember nagyságú személy jön lefelé, önmagába
mélyedve, zsebretett kezekkel, elfordulva ettől a zászlótól. Minden
olvasni tudó ember számára egyértelművolt. És nemcsak azok szá
mára, akik ezen a szinten is tudtak olvasni, hanem a közönség, a
Mari nénik számára is. Mesélték, hogy libás kofás nénik ültek oda a
lépcsőre, és egymás között a szoborról beszélgettek.

A történelemben vannak korszakokon átívelő gondolatok, eszmék,
események, amelyek fenntartanak bizonyos szellemi-lelki környe
zetet. A kereszténység ilyen: Jézus tanításának egyik alapvető mo
mentuma az erőszak elvetése, a másik ember tisztelete. A keresz
ténység által hirdetett és részben megvalósított erkölcsi rend időt

álló, a társadalom fenntartását biztosító, alkotó szerep. Sajnálatos,
hogya Szentírás olvasásakor bizonyos szűrők ereszkednek le az
emberi szemek előtt, amelyek elhomályosítják a látást. A szeretet
fontosságát hirdető kereszténység elfogadja a Tízparancsolatot. Ha
az állam irányítói komolyan vették volna a "Ne ölj!" parancsának
betartását, az bizonyos határt szabott volna a diktatúrák kegyet
lenségeinek. Gyakran jut eszembe, hogy az orosz követelések da
cára Nagy Imre halálát jelentős részben az okozta, hogya döntés
meghozatalakor Kádár figyelmen kívül hagyta ezt az áthághatat
lan szabályt. A recski gyilkosok, a cellák mélyén agyonvert embe
rek, az egész Szolzsenyicin-történet, a holokauszt, mind-mind a
"Ne ölj!" parancsának megtagadásából következnek. Az egészben
az a legnagyobb tragédia, hogyagyilkosságokra, kivégzésekre pa
rancsot adók nem érzik azt, hogy ezzel bűnt követnek el, vétenek
a természet, az Isten törvényei ellen. Meghoznak egy halálos dön
tést, de ők nyugodtan élnek tovább, nem éreznek lelkiismeret-fur
dalást. Amit tettek, az nem bűn, hiszen az állam, a rend fenntartá
sa érdekében cselekedtek. A zsarnokok mindig erre hivatkoznak.
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2001. május4-én, a ke
lenföldi Szent Gellért
plébdnián egyházi szer
tartás keretében avatták
fel II. Szilveszter pápá
ról készített szobrát.
Európában ez a máso
dik, hazánkban az első

szobor az államalapító
királyunknak, Szent
Istvánnak - báreztma
többen vitatják - koro
nát küldő II. Szilvesz
terről. Mi az,ami meg
ragadta afrancia szűle

tésű Aurillaci Gerbert
személyisége1Jen ?

Az Ön szobra egy idős

embert ábrázol, aki
azonban hatalmas eltö
kéltséggel, akarattal
rendelkezik.

Ezzel szemben az egyistenhitnek van egy etikus tartalma: ez olyan
határt szabna a cselekvésnek, amely áthághatatlan, vagy ha valaki
mégis áthágja, a bűn jelenik meg mint fogalom, és ennek a dimenzi
ójában kell továbbélnie. Ezért fontos nagyon a kereszténység, mert
állandóan figyelmeztet az emberek méltóságára, az élet szentségére.

II. Szilveszter valóban francia területről származott, de műveltsé

gét illetően már az egyetemes kultúrához tartozott. Roppant mű
velt elme volt, sokoldalú, egyetemes tudós, filozófus, politikus, ki
rályok tanítója és tanácsadója. Nagyon korán szoros kapcsolatba
került a Német-Római Császársággal: II. Ottó az udvarába fogad
ta és megtette fia, a későbbi III. Ottó nevelőtanárává,aki apja korai
halála miatt már tizennyolc évesen császár lett. Mivel tanárát
rendkívül sokra tartotta, igyekezett helyzetbe hozni. Megtette
ravennai bíborosnak, így bekerült a pápaválasztó testületbe: vá
laszthatott és őt is megválaszthatták. És valóban, 999-ben meg is
választják pápának. Rendkívüli helyzet állt e16: a tanár és a tanít
vány lett az egyházi, illetve a világi hatalom feje. Ök ketten dönt
hettek a magyarok és a lengyelek sorsáról. Ezzel kapcsolatban sok
tévhit él, az egyik, hogy Európára zúdult egy vérgőzöscsürhe. En
nek azonban az ellenkezője igaz: a magyarok és a lengyelek is mél
tóknak találtattak arra, hogy az akkori világ két legjelentősebb

uralkodója, a császár és a pápa rájuk bízza a keleti határok védel
mét, ami a bizánciak előretörését ellensúlyozta. Mindkét döntés a
Német-Római Császárság és a Rórna-központú pápaság, a katóli
kus egyház érdekében történt. Ez előkészítette az lü54-ben bekövet
kezett skizmát a keleti és a nyugati egyház között. A délvidéken ak
koriban már meglévő szerzetesi kolostorok révén Bizánc helyzeti
előnybe jutott, és ennek volt ellenlépése a magyar államiság meg
hirdetése. A koronának és a lándzsának a küldése történelmi jelként
érdekes: ahogyan a tiara a pápát, úgy jelenti a Szent Korona a ma
gyar államiságot, az egy adott területen élők összetartozását. Az,
hogy az akkori korona azonos-e a maival, egyáltalán nem lényeges,
mint ahogyan az sem, hogy a II. Szilveszter fején lévő tiara akkori
ban még nem létezett. Gerbert pápa mindössze négy esztendeig
uralkodott, de ezen idő alatt megszilárdította a nyugati keresztény
séget Közép-Kelet-Európában.

Egy olyan embert akartam megformázni, akinek személyes vágyai
már nincsenek, de az ornátus egyértelműenjelzi, hogy tökéletesen
tisztában van a ráméretett feladat nagyságával: együtt kell mű

ködnie a Német-Római Császársággal, a világi hatalommal, ame
lyet úgy kell átalakítani, hogy az megfeleljen a katolikus egyház
érdekeinek. Óriási dolog volt, hogy bízott Istvánban: ő lesz a Ró
ma-központú katolikus egyház világi védelmezője Közép-Ke
let-Európában. Nem is kellett csalódnia, mert István valóban apos
toli uralkodó volt.
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A kelenföldi Szent Gel
lért templomban II.
Szilveszteren kívül több
más alkotása is látható:
a templom homlokzatán
SZl?11t Gellért mártí
romságának és megdi
csőülésének kompozíci
ója, és a templomkert
Árpád-házi szenijeinek,
Szeni István, SZl?11t
Imre, SZl?11t László,
Szent Erzsébet, Szeni
Margitmellszobrai isaz
Ön művei. A szenieket
általában távolról cso
dáljuk, azzalnyugtatva
meg a lelkiismeretün
ket, hogy úgysem tud
juk követni ó'ket...

Jelenleg egy Pieta
szobron dolgozik, ami
nek az altemplomban
lesz a helye. Mennyi
benfogez eltérniaz ed
digi ábrázolásoktól?

A közeljövóven csatla
kozunk Európához.
Mint a történelem
iránt rendkívülimódon
érdeklő művész, mi
ként vélekedik erró1?

A szentek piedesztálról való leszállítása akkor tudatosult bennem,
amikor 1980-ban Rómában elkészíthettem Szent Istvánnak a szob
rát, és késöbb az aacheni dóm előtt is. Az, hogy szentjeinket nem
tudnánk követni, fel sem vetődött bennem. Az igaz, hogy vala
mennyiük élete példázatos, de az adott korra nagyon is jellemző.

Vegyük például Erzsébetet. Apja, II. Endre elűzi a pápa védelmét
élvez6 Német Lovagrendet a Kárpát-medencéb6l, mert nem tudja
függ6 helyzetbe hozni őket, majd engesztelésül keresztes hadjáratot
indít. Eközben hitvesét, Gertrudist, aki régensként helyettesíti, meg
ölik. Erzsébetet német rokonai Wartburgba viszik, ott a tartomány
6rgróf felesége lesz, három gyermeket szül. Amikor Lajos is keresz
tes háborúba megy, Erzsébet marad otthon régensként, kórházat
alapít,' ápolja a betegeket. Ez rengeteg pénzbe kerűl, ezért hozzá
nyúl a fejedelmi kincstárhoz. Férje meghal a hadjáratban, Erzsébet
először őrjöng, majd teljes mértékben a szegényeknek szenteli éle
tét. A másokért élés, az önzetlen szeretet példája lesz. Huszonnégy
éves korában a rengeteg böjtölés, éhezés miatt kilobban élete lángja,
amiben nagy szerepe van kegyetlen gyóntatójának, Konrádnak. Ne
héz Erzsébetet követni? Talán igen, de nem lehetetlen. S így va
gyunk a többi szenttel is. Életük egyáltalán nem idegen a történelmi
valóságtól, és a történelembe épülő szentség nagyon is követhető

példa, minden korok emberének.

Teljesen másmilyen lesz. Nem Mária ölébe helyezem Krisztus holt
testét, nem a gyászoló anyát kívánom ábrázolni. Kiindulópontom: a
20. század Krisztusai milliószámra pusztultak el, Máriái pedig nem
biztos, hogy ölükbe vehették a holttestet, hanem igen gyakran az el
esettek között botorkálva, milliók között kellett megkeresniük saját
gyermeküket. Ezt a Pietát csinálom meg, ahol Mária áldozatként
keresi és végül megtalálja Krisztust, akinek kereszthalála az egész
emberiség fájdalmát jelképezi a szobromon.

A magyar valóságot eltorzították az évszázadok során ránk zúdu
ló áradatok. Sokszor nem tudjuk a megfelel6 mértéket, szembeke
rült a tömegember az egyénnel, a közösség a magánemberrel. A
lelkekben keletkező torzulás a törvényeinkre is áttevődött. Az,
hogy mi a Nyugathoz tartozunk, tény, ez már ezer évvel ezelőtt el
dőlt, amikor Szent István megkapta Szilveszter pápától a koronát.
De: az Európa-konform törvények magyarországi bevezetése elen
gedhetetlen követelmény a továbblépéshez. Külön szerencsénk,
hogy az irodalom, művészet területén a kontinuitás nem szakadt
meg. A szellemi tevékenység minden esetben párbeszéd, az é16
kultúrahordozó közeg és a kultúra művel6iközött. Ez a párbeszéd
azonban nem lehet irányító, hanem csak a tényeket követő, A tör
ténelem azt bizonyítja: ha egy korszakban irányító szereppel ru
házták fel a kultúrát, az minden esetben csódhöz vezetett. Tanulva
a múlt hibáiból, ezt mindenképpen el kell kerülni.
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