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- Ön már nagyon korán kezdett - többek korott - vallásosan motivált. illetve vallásos
inspirációjú müvészettel is foglalkozni. Hogy függenek ezek össze egymással?

- Igen, ez valóban az ilyesfélével való első kísérletezés. A déltumokból és az életrajz
ból világosan ki is derül, hogy itt első próbálkozásokról van szó. Ennek kezdete: arról
az oldalról tapogatózni a szellemi teljesség felé, ami - hogy is mondjam - bejáratott a
hagyomány alapján. Beleértve ebbe még egy bizonyos sémát is. Ez világos volt előt

tem. Mesterségbeli szempontból kiindulva is megkíséreltern. hogy lehetséges-e egyál
talán még ilyesmit ábrázolni. Ezt a kísérletet aztán hosszú időn át folytattam. A motí
vurn, vagyis a Krisztus-alak, különböző ikonográfiai alapjelentésben jelenik meg a
keresztrefeszítési ábrázolások ban: mint a Megfeszített, a Szerivedo ... a Pieta is ebbe
az összefüggésbe tartozik. De létezik aztán a diadalmas Krisztus; aztán a feltámadási
motívum. A legtöbb próbálkozás nagyon jelentéktelen volt, ami már magában is rnu
tatja, hogy ezek próbálkozások voltak. Vázlatosak maradtak, vannak, amik egyáltalá
ban nincsenek kidolgozva. Csak keménycserépben vagy gipszben vannak meg. Aztán
ez a kísérletsorozat: a hagyományos motívumokból kiindulva jutni el a szellemiség
hez - kimerült.

Ez a kísérlet már 1954 körül kimerült. Akkor lett világos előttem, hogy ennek a
Krisztus-alaknak a leképezésevel nem lehet eljutni magához a krisztusihoz. Legalább
is én nem tudok. Mások képességeit természetesen nem tudom megítélni. Az viszont
világossá vált előttem, hogy sokkal módszeresebben neki kell készülnöm. Ezeknél a
korai kísérleteknél tulajdonképpen úgy láttam magamat, mint aki egy olyan rnotí

vumot próbál megragadni. amit már régen megcsináltak. jobban, érvénvesebben.
megfelelő szellemi összefüggéseivel együtt. Az volt a benyomásom, hogy tévúton va
gyok. Ezek talán egészen szép plasztikai télrgyak itt-ott, talán érdekesek is azzal össze
függésben, amit később csináltam. Bizonyos utalást jelentenek az életemben arra,
hogy engem a krisztusi érdekel és foglalkoztat. Aztán itt-ott megjelenik még egy-egy
rajzban, de - a típus szemszögéból nézve - beágyazódva valamiféle panteisztikus
képiségbe. Csak hát a panteizmus számomra nem világnézet.

- Mi volt a következő lépcsője vagv szakasza abbeli törekvésének, hogv képileg ragadja
meg a krisztusit?

- Krisztus újra meg újra feltűnik a rajzokban mint a Megfeszüett. mint a Győzedel

mes, mint a Feltámadott, egészen az ötvenes évek végig. A krisztusi aztán kapcsolatba
kerül természeti erőkkel, bolygómozgásokkal, kozmikus dimenziókkal. Ez már egy
teljesen új konstellációban megjelenőmitológia, ami talán az átmenet első jele: az át
menet azon a kuszőbön, ami számomra fontos. Ezt követte az akció korszaka. Az ak
ciókorszakban a krisztusi már teljesen a középpontban jelenik meg. Már az e1sö
akcióban megjelenik ...

Tiltakoztam az olyan felfogás ellen, miszerint ez a Krisztus csak egv történelmi sze
mély lenne, mintha csak egy történelmi eseményről lenne szó, nagy morális, példa
képszerű utalásokkal kisérve, mintha az volna a fő kérdés, hogy milven legyen az er
kölcsi magatartásunk. Nálam a krisztusi erőnek a valóságán múlik minden: egy min
dig itt levö, erösödö jelenléten.
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Hiszen a materializmusnak két funkciója van: egyrészt megbénítani, elfojtani a ré
gi, érzelmi jellegű erőket; másrészt védelem alá helyezni a tudományos megismerés
mindenfajta felfogására vonatkozó, intellektuálisan élesen látó ismeretkritériumot.
Az emberi intellektus ilyen ugrásszerű kifejlesztése után viszont meg kell újra találni
a lelkiséggel való kapcsolatot, de most már nem a hagyomány öröklött erejéből, ha
nem önerőből, a Szemelyesbel. az Én erejéből. A régi kereszténység azon volt, hogy
az emberekben a lelki tulajdonságokat érzelmi vonatkozásban fejlessze ki, hogy a hit
erején keresztül találjon kapcsolatot a fogékony lélekben. Most, a tradíció köldök
zsinórjának elvágásával valami nagyszerű történt, valami pozitív, igen, valami krisz
tusi akkor, amikor ezáltal azt mondják az embernek: ha továbbra is csak ilyen egysze
rűen hiszel, akkor nem vagy keresztény. Meg kell tanulnod egzakt módon "hinni". Az
embernek magának is végig kell szenvednie a keresztrefeszítés előzményeit, a meg
testesülést - a materializmuson keresztül - az anyagi világban. Neki magának kell
meghalnia, meg kell tapasztalnia az Istentől való teljes elhagyatottságot, mint ahogy
Krisztus elhagyatott volt az Atyától ebben a misztériumban. Csak ha már semmivé
lett, akkor fedezheti fel az ember az Én megismerésében a krisztusi lényeget, és ak
kor érzékeli valósan . ".

Mert most nem úgy van, mint a golgotai misztériurnban, ahol Isten segített az em
beren; ezúttal az embernek kell véghezvinnie a feltámadást.

Csak ezzel a feltétellel beszélhet az ember az önrendelkezés fogalmáról. Önrendel
kezésről ugyanis csak szabad lény beszélhet. És ez a lény a szabadságát a krisztusi
eszme megtestesülésének köszönheti, annak a megtestesülésnek. ami Földünk vi
szonyai közt ment végbe. Tehát itt egy valóságos misztérium, egy kozmikus, nem
pusztán csak történeti esemény teljesedett be. Itt az abszolút realitás sodró ereje tel
jesedett be. És most az ember olyan metarnorfózison megy keresztül, amivel sok baja
van. Nagyon nehéz ugyanis ezzel az önrendelkezéssel élni. Jobb szeretne továbbra is
valamit ajándékba kapni. De nem kap már többet. Nem kap semmit, egyáltalán sem
mit, semmiféle istentől, semmiféle Krisztustól. De ez az erő mégiscsak felkínálkozik.
mi több: erőszakkal akar érvényre jutni. De azzal a feltétellel, hogy az ember maga is
nekiszánja magát ...

- Mí a [ontos konkrétan az ÖI1 számára a Hegvibeszedben? Mert úgy gondolom, abban
sok 171Íl1den van.

- Igen, sok. De a Hegyibeszédben számomra mégis az a legfontosabb, hogy döntő

utalást tartalmaz az emberi lehetőségekre.Magának az embernek a lehetőségeire. Itt
nincs semmiféle hivatkozás dogmák ra vagy hittételekre, hanem tulajdonképpen vég
telen emberi lehetőségeket tartogat a csúcsán. Ezért is Hegyibeszéd. Itt az ember a
tudatának a tetőpontján van. Hát a "csúcsbeszédnek" ez az eleme az, ami fontos ne
kem. A tudatosságnak ez a tetözése pedig mindig is a legemelkedettebbet jelenti az
ember belső világában, ez az abszolút szirtfok, az abszolút Fent. Ez az, ami a Hegyi
beszédben engem leginkább érdekel: a tradicióktól való elszakadás, az ember önma
gára utaltsága ...

- Vannak-e még más, Krisztus életéből vett jelenetek, amit Ön megformált?
- Igen, a gyógyításokat, a lábmosást. Jézus lábmosása megtisztulási rítus, mint pél.

dául Mária Magdalénánál is az. Ez természetesen nem jelent mást, mint kísérletet
egy nagyszabású terápiás folyamatra. ami ebben képszerúvé válik. Ez alapjában véve
egyfajta szociálterápia kezdete. A társadalmi tér összességének teljes megtisztítása.
teljes meggyógyítása egészen a társadalmi szervezetekig, függetlenül attól, hogy ezek
minek nevezik magukat: államnak vagy bárminek. Olyan fogalmak, mint "gazdaság"
vagy "demokrácia", vagy "kultúra": tisztátalanságok, amiket meg kell tisztítani. Mert
a világnak nem ilyennek kellene lennie ...
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Az akciórnüvészet igazi alapja a mozgáselem. Az a forma, ahogy Krisztus megteste
sülése napjainkban végbemegy, ez a mozgáselem maga. A Mozgó maga. A tisztán csak
szellemi alak jelenléte annyira értékelhető- ha valamiféle hasonlattal akarunk élni 
mint egy emberé, aki itt van ugyan, de halott. Itt van a teste, ami történeti kontextus
ban szerepelt, ő nincs itt, és mégis jelen van. Hogyan lehet itt? Ez fényt vet természe
tesen az ember lényére. Hisz manapság van már biológiai képünk az emberről ...

- De hogyan kerülünk ki ebbol a merevségbol? Hogyan jön létre a mozgás maga?
- A mozgás provokáció hatására jön létre, , ..ilamiféle beavatás útján, a mozgás cél-

ját szolgáló iniciáció útján. Valamit előidézünk. a mozgáselvet magát. És más pólusok
is mutatkoznak, az akarat pólusa, az energiáé; az, hogy tudjuk, mi táplálja a mozgást;
és itt azonnal jelentkezik a forma pólusa, vagyis arról van szó, hogy minden ember
számára formáljunk valamit. És ez más, mint a régi forma. Itt van tehát a feltámadás
elve: a régi megjelenési formát, ami meghalt vagy megmerevedett, egy élő, lűktetö,

életigenIő, lélekmozdító, szellemet serkentő megjelenésbe átformálni. Ez a kiszélesí
tett müvészetfogalom.

- Véleménye szerint melyik müvével járult hozzá leginkább a Krisuus-kép kialakitá
sához?

- A kiszélesített müvészetfogalommal... egész egyszerűen. A kiszélesített múvé
szetfogalom nem elmélet, hanem a hozzáállásnak egy módja, ami azt mondja, hogya
belső látás sokkal meghatározóbb képet ad, mint az azt követően amúgy is létrejövő

kűlsö képek. Nyereség ez a látható külsö képek számára is - melyek aztán múzeu
mokba is kerülhetnek -, hogyha a belső képnek, tehát a gondolkodásmódnak. a kép
zelet, érzelem, gondolat formájának megvan az a minösége, ami kell egy ehhez illő

képhez. Én tehát a képet már keletkezésének helyén tárolom. Visszatérek a mon
datra: Kezdetben volt az Ige. Az. Ige egy megjelenési forma. Pontosan ez a fejlődés

elve. Ez a fejlődési elv csak az emberből törhet elő, belőle áradhat, mert a régi fejlő

dés mára már lezárult. Ez a krízis oka. Minden új, ami a világban végbemegy, az
ember által kell hogy végbemenjen. De semmi sem tud végbemenni, ha a forrása el
dugult, azaz ha már a kezdet nélkülözia formát. Jobb formát akarok tehát az értelem,
érzelem, akarat számára. Ezek a valós esztétikai kritériumok. De nem elég ezeket
csak a külsö formáknál megítélni, hanem magán az emberen belül is, ott lesznek az
tán szemléletessé. Akkor majd egyszerre megtudjuk, hogy lelkes lények vagyunk,
hogy mi az, ami bennünk szellemi vonatkozásban látható, ami képszeruvé válik, ami
nek megvan a maga belső magasabb matematikája, és ami meghozza számunkra azt a
képességet is, hogy a krisztusi erőt érzékeljük. Mert hiszen ez a fejlődés ereje, ez a
fejlődés elve, ami ma az emberből tör elő.
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