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Szuromi Pál
m�vészeti író, kritikus (Hódmez�vásárhely, 1942. szeptember 1.)

„Mikorra az ember megtanulja,

véget ér a minden testek útja.”

Ilyen lehetetlen, bizarr dolog az öreg-

ség. Más szóval: az elmúlás el�szobája. 

Mert jóformán egy életen át az alaku-

lás, gyarapodás és tökéletesedés képze-

teivel biztatjuk, áltatjuk magunkat. Még 

id�sebb éveinkben is. Holott a napnál is 

világosabb: a tökéletesség majdhogy-

nem emberfeletti kategória. Félistenek 

ugyan a mi fajtánkban is akadnak, csak eléggé ritkán (pl.: Leonardo, Michelan-

gelo, Shakespeare, Rembrandt, Mozart, Beethoven, Balzac, Hegel, Einstein, Pi-

casso, Albert Schweitzer). Persze a mentségünkre szól, hogy egyre-másra többet, 

jobbat akarunk kicsiholni önmagunkból. Még fellengz�s képmutatásainkat is 

egyféle erkölcsiség navigálja. Különben Vas Istvántól vettem a startoló versso-

rokat, aki e m�ve megszületésekor pont a kórházban volt. Épphogy lábadozott.

Létfi lozófi ai bölcsessége mégis optimálisnak bizonyult.

Ami annyit tesz: az értelmes, alkotó profi lú életformához a vajúdó, telhetetlen 

hiányérzetek is nélkülözhetetlenek. Feszít� elégedetlenség hiányában ugyanis 

többnyire csak szokványos, rutinos, unalmas és lapos munkákat produkálunk. 

Igaz, a jóravaló m�vekhez egyebek is kellenek. Pláne olyanféle területeken, mint 

amilyen az enyém is. Az irodalomtudósok és kritikusok nagyjában-egészében 

egy nyelvet beszélnek a poétákkal, a prózaírókkal. Nem így a képz�m�vészetben, 

a tárgy- és környezetkultúrában. Itt a térbeli, formai és vizuális m�veket való-

jában elvont szavakkal, szószövevényekkel kell tolmácsolnunk. Lehet�leg úgy, 

hogy a konkrétabb leíró, értékel� mozzanatokon túl bizonyos hangulati, érzelmi 

mágiája is legyen dolgozatunknak. Ehhez azonban némi szépírói véna szüksé-

ges. Hisz a szikár, tárgyilagos, értekez� és tudálékos vonalvezetés radikálisan 

ellentmond a m�tárgyak szubjektív érzékiségének. Szemléleti fölényt demonst-

rál, nem pedig valami tisztes szakmai, esztétikai együttállást.

Együttállások, különállások? Igen, a képz�m�vészeknek látszólag a m�ítészek 

a legádázabb ellenfelei. Holott e szakmának feltehet�en mi vagyunk a legoda-

adóbb néz�közönsége. Más kérdés, hogy a tehetséges, tapasztalt alkotók a kritikai 

attit�dökben is el�ttünk járnak. �k nemcsak kívülr�l, belülr�l is pontosan bemérik 

kollégáik teljesítményeit. Elég most csak Michelangelo kortársi refl exióira utalnom.

S ha már a kortársi viszonyoknál tartunk, adódnak itt egyéb furcsaságok 

is. Néhány évtizede még félig-meddig természetes volt, hogy a vizuális terü-

letek elméleti képvisel�i tárgy- és környezetkultúránk átfogóbb alakulására is 

csak-csak odafi gyeltek. Mostanára viszont ugyancsak besz�kült a néz�szögünk. 

F�ként csak az ilyen-olyan egyéni és kollektív tárlatokról olvashatunk, alig 

egyebekr�l. Pedig nem lehet nem észrevennünk: az utóbbi id�ben egy soha 

nem látott giccskorszak köszöntött ránk. Nem elég a különféle vásárok, feszti-
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Mihály Gábor
szobrászm�vész (Székelyhíd – ma: Románia –, 1942. szeptember 9.)

Ha visszagondolok 

életem kezdeti sza-

kaszára, tudom, hogy 

már gyermekkorom-

ban megvolt bennem 

az a hajlam, képes-

ség, hogy a minden-

napok történeteib�l 

észrevegyem azt, ami 

nem tökéletes, sat-

nya vagy groteszk, 

ami nem �szinte, túl-

zó vagy álszent. Most 

már tudom, hogy pá-

lyafutásom tulajdon-

képpen egy falusi ka-

tolikus templomban 

kezd�dött, ahol évekig 

ministráltam – nevel-

kedtem-nevel�dtem a 

mi kis falunkba szám-

�zött kiváló fi atal pa-

pok keze alatt. Mi, 

ministránsok a papok 

mellett „dolgoztunk”, 

felváltva, heti beosztás 

szerint, hol temetésen, 

hol házszentelésen, 

hol pedig a f�oltárnál 

vagy a templomto-

ronyban, ha éppen ha-

rangozni kellett, eset-

leg forgatással izzítani 

a füstöl� parazsát. Úgy 

válok édeskés és csicsás tárgykínálata, de korszer� áruházainkban vagy a tévé 

képerny�jén is hasonló ízlésfi camokkal találkozhatunk.

Mintha a populáris giccsdeco nem ismerne határokat.

Ízlések és pofonok! Tudjuk, ez rendkívül kényes, szubjektív kérdéskör. A het-

venes, nyolcvanas esztend�kben mindenesetre még azon morfondírozott a ha-

zai m�kritika, hogy mennyire vagyunk szinkronban a legautentikusabb nyugati 

szemléleti trendekkel. Mára azonban a posztmodern tendencia is leáldozott. 

Helyette ellenben újabb és újabb kihívásokkal kellene szembenéznünk. Honnan 

ered például, hogy a csoportos bemutatókról sz�rén-szálán elt�ntek a kollektív 

jelleg� stiláris törekvések? Minthogy majd mindenki a maga sajátos útvonalán 

halad. Ennek persze örülhetünk is. Habár azon is érdemes elgondolkodnunk, 

nálunk miféle szakmai, szellemi lecsapódása van a globális provincializmusnak. 

Mert másfel�l a globális patriotizmus is tisztesen képviselteti magát kultúránk-

ban. Csak hol vannak a min�ségi határmezsgyék e kontrasztos dialógusban?

Legutóbbi gy�jteményes kötetem az Árnyak és parazsak címre hallgat. Ta-

lán e sommás fogalmak is jelzik: hetven tájékára azért némileg megkomolyodik 

az ember. S�t hiányérzetei is meghatványozódnak. Hisz mikor, ki csinál már 

végre egy alapos, átfogó érvény� vizuális esztétikát? S ugyan mikor jutunk el 

odáig, hogy a látás- és formakultúrát nem tekintjük egyféle specifi kus, amolyan 

mellékes „készségtárgynak”? Hanem biztonságosan rájövünk: itt voltaképp a 

m�vel�dés, a kultúra legjelent�sebb alapbázisánál tartózkodunk. Úgyhogy: „Ki-

nyitom a szemem, behunyom a szemem – mondom Jorge Semprunnel szólva 

–, szempillám verdesése az életem.”
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jártam be a templomba, mintha mun-

kahelyre mennék. Ma már tudom, ott 

tettem szert sok tapasztalatra, például 

hogy megkülönböztessem az álságost 

az igazitól. A  „szentasszonyokat” már 

messzir�l, járásukról megismertem, 

és utánoztam �ket otthon a feln�t-

tek derültségére, hogyan mennek ki 

b�nbánó és szenved� arccal gyónás 

után az áldoztató rács elé, hogy jajve-

székelnek a temetéseken a halott el-

siratásakor. Persze nemcsak rosszal-

kodtam, �szintén tudtam imádkozni, 

mert hitem is volt, de azt is éreztem, 

hogy a Jóisten inkább megmosolyog-

ná, mintsem hogy b�nnek tudná be 

nekem azt, hogy egy két ájtatos „bá-

ránykáját” kifi gurázom. Mondhatnám, 

itt kezdtem tanulni a színészi mester-

séget is, minekutána a nyolc általános 

elvégzése után az orosházi Táncsics 

Mihály Gimnázium legjobb színjátszói 

között találtam magam.

Az általános iskola befejezését�l 

27 éves koromig – mikor is a Képz�-

m�vészeti F�iskola hallgatója lettem 

– az életem egy olyan menet, melynek 

során nagyon meghatározó volt, hogy 

apámra az 1956-os forradalom leve-

rése után négy, börtönben eltöltend� 

évet szabtak ki a forradalomban való 

részvétele miatt. Az akkor 44 éves, pa-

raszti sorból egyetemre került apám-

nak az 1924-ben meghalt, tizenegy 

gyermekes, holtában kuláknak nyil-

vánított apja után addigi élete során 

semmi jóban nem volt része. Maradt 

hát neki is a lelkesedés 1956 októbe-

rében, remény valami másban, han-

gos szóval, ami a forradalom leverése 

után a legnagyobb b�néül számított, 

persze hazaárulás címén. 1956 no-

vemberében a csanádapácai f�utcán 

hosszanti irányban húzódó házunk al-

jára a megtorlás kezdetén ötven centi-

méteres bet�kkel írták ki: „Reszkess, 

te sötétben bujkáló ellenforradalmár!” 

Szegény anyám tüntette el félve a kö-

vetkez� év húsvétján, a falusiak ünne-

pek el�tti szokásos meszelése alkal-

mával. Apám akkor már hónapok óta 

a börtönben ült – ismeretlen helyen –, 

engem pedig szegény anyám hurcolt 

kórházról kórházra munka közben 

szerzett súlyos betegségem miatt.

Gyógyulásom után az orosházi 

Táncsics Mihály Gimnázium követke-

zett, ahol egyes tanárok bántóan érez-

tették velem nemkívánatos szárma-

zásomat, de tapasztalhattam mások 

együtt érz� tekintetét, nevel�i gon-

doskodását is. Közvetlen környeze-

tem közössége befogadott, barátaim 

lettek Orosházán is, és egyre többet 

értékeltek bel�lem, ahogy kezdtem 

magamra találni, szárnyaimat bonto-

gatni. Eleinte úgy állt a dolog, hogy 

állandóan csak szárnyakat növesztek 

ahelyett, hogy komoly dolgokon já-

ratnám az eszem. Így lettem színész 

a gimnáziumban, Louis Prima, Rocco 

Granata stílusában énekes a házibu-

likban és hülyésked�-nevettet� baráti 

körben.

Ahogy apám 1960-ban kiszabadult 

a börtönb�l, mindennek vége szakadt. 

Költözés Csanádapácáról-Orosházáról 

Budapestre, ahol addig csak egyszer 

jártam. Beilleszkedés az új gimná-

ziumban, Rákospalotán, új diáktár-

sak, új tanárok közé, akik szerencsére 

megint csak befogadtak: talán lesírt 

az ábrázatomról valami, ami miatt az 

idegenekt�l is – akár els� látásra is – 

rendre bizalmat kaptam. Ezek után 

nagy csalódásokat nem is okoztam, 

csak kisebbeket. Egyrészt mert nem 

tanultam, másrészt hogy jó kezdés 

után rosszul érettségiztem, és hogy 

még mindig nem tudtam, mi leszek, 

ha „nagy leszek”. 1962-ben, amikor 

érettségiztem, apám, dr. Mihály Gá-

bor is sikeres szakmunkásvizsgát tett 

lakatosszakmában. Engem elektro-
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m�szerésznek adott, de én két év 

után önállósítottam magam, és úgy 

otthagytam vizsga nélkül a nem ne-

kem való pályát, hogy azóta az intézet 

tájékára sem mentem.

Nehéz évek következtek. Elhatá-

roztam, hogy rajzolni, mintázni tanu-

lok, mellette pedig segédmunkásként 

dolgozom. Otthon nagyon szegények 

voltunk. Apámmal, anyámmal, test-

véremmel rokonok, odahagyott régi 

barátok nélkül éltünk Rákospalotán 

egy szoba-konyhás, fürd�szoba nél-

küli, féludvaros házrészben, melyet 

apám csanádapácai házunk árából 

vett, amikor a megbélyegzés után 

elmenekültünk falunkból, otthagyva 

addigi életünk minden meghatározó 

élményét. Színész már nem akartam 

lenni, bár voltak sikereim itt is, de 

valami nyersebb, természetesebb kö-

zegben jobban éreztem magam. Va-

lahogy inkább vonzott a nehéz fi zikai 

munka árán megszerezhet� boldogító 

érzés, érzelemmel, szellemi és testi 

er�vel valami megfoghatót, szobrot 

létrehozni, a puszta földb�l-agyagból, 

a durva k�b�l. Máig is úgy látom, hogy 

a szobrászat gyakorlása – a szellemi 

és fi zikai munka egymás melletti fo-

lyamatos m�velése – egy harmonikus 

testi-lelki állapot lehet�ségét nyújt-

ja. Szép mesterség, szép m�vészet 

a szónak valódi értelmében, mely 

ugyanazon t�r�l fakad évezredek óta, 

az arra érdemes gondolat valamilyen 

anyagban való, lélekkel teli, érzelmes 

megjelenítése határozott, szép for-

mában, melyb�l er�, monumentalitás 

sugárzik. Fával, vassal, k�vel, bronz-

zal, „ezeréves anyagokkal” dolgozom, 

munkáim ezer éve élt m�vészekre 

jellemz� alkotói folyamatok szülemé-

nyei – de reménykedem, hogy szob-

raimmal �náluk legalább ezer évvel 

fi atalabbnak látszom.

És még egy gondolat: mint m�-

vésznek jó érzés tudnom azt, hogy 

rám a társadalomnak, melyben élek, 

szüksége van. Ezzel a tudattal élve, a 

formák birodalmában soha nem tud-

tam annyira elkalandozni, hogy elsza-

kadjak a másokhoz szóló gondolattól, 

hogy �ket nem érdekl�, öncélú, üres 

formai játékba feledkezzem. Ebben 

valamilyen láthatatlan kéz vezet, ta-

lán a magának mindent megteremt�, 

kenyeret adó, a földb�l él� ember er-

kölcse.
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Czakó Gábor
író, képz�m�vész, szerkeszt� (Decs, 1942. szeptember 14.)

„A sorok közt fekszem – meztelen.”

Jogi doktor, író, képz�m�vész, szerkeszt�je az 

igazi Mozgó Világnak (1978–1983), Igennek, 

Magyar Szemlének stb. Els� könyve 1970-ben 

jelent meg. A  magyar katolikus újságíróképzés 

megszervez�je – 1989-t�l. 1990-ben tagja Antall 

József tanácsadó testületének. N�s, hat gyerme-

ke, nyolc unokája van.

Tagja a Magyar Írószövetségenek, a Ma-

gyar Katolikus Újságírók Szövetségének, a Ma-

gyar M�vészeti Akadémiának, a Boldog Salamon 

 Körnek.

Írásm�vészetének legszembeötl�bb vonása 

a stílusok tudatos válogatása, ami abból az el-

tökéltségb�l ered, hogy mondanivalóit a nekik 

megfelel� formában jelenítse meg. Vagyis saját 

stílus helyett a m�vekét építi. A szerkesztésbeli, nyelvi, ábrázolási, m�faji kü-

lönböz�ségek mellett minden munkáját átlengi a humor.

Római katolikus.

Kb. ötven önálló kötete jelent meg. Regények, novellák, szociográfi ák, drá-

mák, hangjátékok, esszék, mesekönyv stb. Öt kötetben adta közre anekdota-

gy�jtését, a „magyar rémmeséket”.

Esszéista munkássága a Beavatás c. evangéliumi esszésorozatához kap-

csolódik (Duna Televízió), melynek els� 350 adása tíz kötetben jelent meg 

2011-ig. A televíziós esszé általa teremtett m�faj, ugyancsak az � találmánya 

a nyelvrégészet (Beavatás a magyar észjárásba, Beljebb a magyar észjárás-

ba) Juhász Zoltánnal. Ennek lényege a magyar nyelv szerkezetének, lényeges 

vonásainak föltárása (Zsebnyelvtan) és a nyelvünkben meg�rzött emlékezés 

kibontása.

Díjak: Arany János-, Babits Mihály-, Sajtótisztesség, Kortárs-, József Attila-, 

Szent István-, Székelyföld-, Kossuth- stb. díj, Árpád-pajzs

1960 Helikon szobrászati díj, Keszthely

Képz�m�vészeti m�vek: könyv- és laptervek, szatirikus „kerti emlékm�vek”, 

vegyes technika, k�, talált tárgyak stb.

Önálló kiállítás: 1997, Óbuda, Banán Klub

M�vészi és kutatói munkáját a honi kultúra éppen fönnforgó f�- és mellék-

vonalaitól, irányzataitól függetlenül végzi – kölcsönös távolságtartással.

www.czakogabor.hu
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Dobos Marianne
író, mérnök (Miskolc, 1942. szeptember 18.)

Szent Januarius püs-

pök – a Márai-ked-

vel�k San Gennarója 

– ünnepének el�esté-

jén születtem. A szent 

vértanú és mártírtársai 

tiszteletét a IV. szá-

zad óta �rzi a hagyo-

mány, a római naptár-

ba 1586-ban vették föl 

az ünnepüket. A Dioc-

letianus-féle keresz-

tényüldözés áldozatai 

voltak. A Jeromos-féle 

Martirológiumban ol-

vasható, hogy szep-

tember 19-én volt Ja-

nuarius temetése a Nápoly melletti 

Puteoliban. A legenda szerint Dracon-

tius bíró, amikor kimondta az ítéletet, 

hogy medvék elé kell vetni társaival 

együtt, megvakult. Januarius vissza-

adta a látását. A történelem folyamán 

oly sok „vérbíró”-nak ez a „jeles” el�d-

je ’hálája jeléül’ az ítéletét f�vesztésre 

változtatta.

A  hagyomány szerint egy nápo-

lyi asszony fölfogta a vértanú püspök 

vérét. Sokáig magánál �rizte, majd 

amikor már nagyon öreg lett, 389-ben 

átadta az ereklyét a nápolyi egyház-

nak. És ekkor történt el�ször a csoda.

A  vércsoda az a jelenség, amely 

abban áll, hogy az ampullákban �r-

zött, összeszáradt vér id�r�l id�re 

folyékonnyá válik és fölbuzog. Ná-

polyban �rzik az immár a város f� 

véd�szentjeként tisztelt San Gennaro 

vérét, egy ovális keresztmetszet�, hat-

van köbcentiméteres, és egy kisebb, 

hengeres, huszonöt köbcentiméteres 

köbtartalmú ampullában. Általában a 

május els� vasárnapja el�tti szom-

baton és szeptember 

19-én történik a cso-

da. Nyolc napon át 

mindkét ünnep után 

így marad a vér, majd 

megalvad.

Természetes mó-

don nincs magyarázat 

erre a jelenségre.

Nekem két alka-

lommal volt részem 

abban a – nevezhe-

tem így – kegyelem-

ben, hogy ott szorong-

hattam a hatalmas tö-

megben a bazilikában, 

és a szentmise végez-

tével ereklyecsókra is járulhattam.

A  Jóisten egyik álneve a véletlen, 

szoktam mondani, és azt is annak te-

kinthetem, hogy a harmincnyolcadik 

és a hatvanötödik születésnapomat 

ott ünnepelhettem. Azon az egy hó-

napos olaszországi utazáson lettem 

„vallásosból” – hív�. Az Országos M�-

emléki Felügyel�ség és az Országos 

Levéltár által szervezett úton élet-

re szóló barátságok születtek. Há-

rom pap is volt a társaságban, már 

csak egy él közülük. Az egyik elhunyt 

Brenner Jánosnak, az 1957. decem-

ber 15-re virradó éjszakán, huszonhét 

éves születésnapja el�tt tíz nappal, 

harminckét késszúrással meggyilkolt 

mártírnak volt káplántársa Rábaket-

helyen. A másikat, Hencz József atyát 

pedig a kínvallatásai során megkér-

dezték: „Úgy akar járni, mint Brenner 

János?” Akkor azt felelte: „Arra nem 

vagyok méltó!” Talán a „pillanatnyi 

szenvedésnél” többet szánt neki az Úr. 

Élete utolsó hét esztendejében csak-

nem teljesen magatehetetlen volt.
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Az els� találkozásunktól kezdve 

haláláig, huszonöt éven át, � volt a 

lelki atyám. A huszonhatodikban az � 

emlékére ajánlottam „Nekünk a vihart 

állni kell!” cím� könyvemet, amely a 

magyar egyházüldözés h�s lelk� el-

szenved�inek állít emléket. Olyanok-

nak, akik, mert életükben megtalál-

ták Jézust, mindhalálig követték �t. 

A  saját keresztjük mellé, másoknak 

is er�t adva, segítettek a rájuk bízot-

taknak a kereszthordozásban, er�t 

öntve mindenkibe, aki csak ismerte 

�ket, azáltal is, ahogyan mosolygó 

bizalommal vették vállukra és vitték a 

magukét. Aki megkapta a kegyelmet a 

nem könny� lecke elsajátítására – „Az 

én igám édes, az én igám könny�” 

–, az teljes szívéb�l tudja kimonda-

ni, amit élete minden napján megél: 

„Jézusom, bízom Benned.” Érzi, má-

sokat is bátorítania kell erre a teljes 

és feltétel nélküli ráhagyatkozásra. 

„Irgalmamból egyetlen edénnyel me-

ríthet�ek a kegyelmek, ez a bizalom” 

– valahogyan így fogalmazta meg ezt 

Szent Fausztina n�vér. Az Isten irgal-

massága a forrás, amelyb�l halálunk 

pillanatáig, életünk minden napján a 

„bizalom korsójával” meríthetünk.

„Boldogok…” – így kezdi nyolcszor 

egymás után Jézus a Hegyi beszéd-

ben, és hallunk ezután nyolc para-

doxont. Két keresztény évezred az 

egyház által már kanonizált boldogjai 

és szentjei, illetve a „mindenszentek”, 

sok névtelen és ismeretlen keresztény 

élt az Ige szerint. „Verbum caro fac-

tum est!” Szívükben mindennap kará-

csony volt.

A  XX. századi magyar történelem 

sorsfordító karácsonyaira (az 1944-es-

re, az 1956-osra és az 1989-esre) em-

lékezve készítettem trilógiát. Jókai 

Mór a Csataképekben összegy�jtötte 

a korszak azóta legendás eseményeit, 

az azokban részt vev�k, szerepvállalók 

szinte mesébe ill� történeteit, ennek 

példáján felbuzdulva kérdeztem ki az 

irodalmi, m�vészeti és tudományos 

életben kiemelked� szerepet játszó 

kortársakat, illet�leg hozzátartozói-

kat: hogyan viselkedtek, mit tettek az 

évszázad három sorsfordító pillanatá-

ban. Fontos az a szinte közös narratí-

va is, ami kikerekedik a könyvekb�l, 

fontos és dokumentatív erej� egy-

aránt, de ami munkámat éltette és 

ami ennél is fontosabb, az az a vágy, 

hogy felmutassam az utánunk követ-

kez� generációknak is, er�t, biztatást 

adva ezzel a rájuk is váró ’életcsaták-

hoz’: a legválságosabb pillanatokban 

is „felragyog az ünnep”. A  könyv ta-

nulságos mind az irodalomtörténet, 

mind a történelem szempontjából, 

egyetemi tanár és középiskolai oktató 

olvasói, írásos ismertet�i egyként úgy 

nyilatkoztak, hogy e könyvek nélkül 

elképzelhetetlen a magyar irodalom 

és magyar történelem mind a közép-

iskolai, mind az egyetemi oktatása.

Példaképeim lettek ezek az embe-

rek, drága, azóta az örök hazába köl-

tözött barátaim, szinte mindannyian. 

„Unokáinknak” (a saját öt unokámnak, 

de évszázadokra minden unokának) 

ajánlottam ezeket az igaz ’meséket’ 

leíró könyveket, szemben a gyakori 

történelemhamisításokkal.

Példaképem a növényvilágból egy 

aprócska gyom, ahogyan a népnyelv 

hívja: a kutyatej, pitypang, láncvirág. 

Éjjeli lámpa. Taraxacum offi cinale. Há-

romezernyi magtermését a szél szer-

teszét fújja. Hová, merre szállnak? Hol 

fognak meggyökerezni, hogy Isten 

napja felnevelje mindegyikük három-

ezer magtermését? Azt csak � tudja, 

aki az els� tizenkett�nek azt mondta: 

„Menjetek el a világ végéig!”

Herman Cohen zsidó származású 

zongoram�vész (1820–1871) – meg-

térését követ�en Ágoston Mária Hen-
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rik atya, karmelita szerzetes, akinek 

igehirdetését Liszt Ferenc is hallgatta 

– azt mondta egyszer: „A mi évszáza-

dunkban a laikusok nagyobb hatás-

sal vannak az emberek szívére, mint 

a papok. Sok-sok olyan megtérésr�l 

tudok, amelyet a laikusoknak sikerült 

elérniük.”

Boldogok. Boldogsága ez azoknak, 

akik tovább adnak. „Mennyire vágyó-

dom a lelkek üdvösségére! – mondja 

az Úr Fausztina n�vérnek. – Isteni éle-

temet akarom önteni az emberek lel-

kébe, mert szentté kívánom tenni �ket, 

csak elfogadnák kegyelmeimet. A leg-

nagyobb b�nösök is nagy segítségre 

jutnának, ha bíznának irgalmamban… 

Az irgalom lángjai égetnek. Szeretném 

kisugározni �ket az emberekre. Ó, mi-

lyen fájdalmat okoz nekem, ha meg-

tagadják befogadásukat.”

„Gyönyör�séget okoznak nekem, 

akik irgalmamra hivatkoznak. Ezek-

nek a lelkeknek több kegyelmet adok, 

mint amennyit kérnek” – ígéri az Úr a 

szent lengyel apácán keresztül küldött 

üzenetei egyikében.

Ahogyan a kereszten haldokolva 

szomjazott, ugyanúgy szomjazik a vi-

lág végezetéig Aki az eucharisztiában 

nekünk hagyta önmagát.

Az oltáron vérzik tovább a Bárány, 

aki kétezer éve együtt szenved a ke-

resztre feszített és megkínzott egy-

házzal.

„Istenem, Istenem, miért hagy-

tál el engem?” – kiáltotta Megváltónk 

a kereszten, szenvedése tet�pontján, 

teljes lelki elhagyatottságában.

A  magyar legenda szerint – mely 

akkor is szép, és legyen, maradjon 

a miénk továbbra is, ha eredetét te-

kintve talán nem is magyar – ekkor 

odarepült egy madárka, és megpró-

bálta cs�rével kihúzni az egyik szöget. 

Természetesen megmozdítania sem 

sikerült, de a tollazatára csöppent a 

vére annak, aki e hatalmas er�feszí-

tését a gyöngeségnek úgy jutalmazta, 

hogy emlékét ennek a kismadárnak 

minden rákövetkez� nemzedéke is 

mint csodálatos vitézségi rendjelet 

viseli a mellén. Err�l kapta a nevét: 

vörösbegy. (Erithacus rubecula a ma-

dárrendszertan szerint.)

És ez a kis madár is a példaké-

pem, mert úgy, ahogyan minden a te-

remtett világban, Isten irgalmasságát 

dics�íti.
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(Przetacznik) Szabolcs Péter – Propek
szobrászm�vész (Diósgy�r, 1942. szeptember 22.)

Így, hetvenévesen visszatekintve az eltelt id�kre, 

illik nagyon kritikusnak lennem. Sikerült-e meg-

valósítanom a mestereim tanításait, miszerint az 

igaz m�vészet az, amit az emberiség létrehozott, 

és csak egy kevés az, amit én hozzátehettem. 

A katalógusaimat átnézve szinte mindegyik egy 

idézettel kezd�dik, amely egy nemzetközi m�vé-

szeti kongresszuson hangzott el:

„A  m�vész nem állhat sem egy ideológia, 

sem egy mecénás szolgálatában, hacsak ez a 

mecénás nem az emberiség maga, a m�alko-

tás pedig akkor a legnagyobb, ha szabadon és 

csak is a mély bels� indíttatástól meghatározva 

jött létre, ha hangos szóval hirdeti azt, amit mások még halkan sem mernek 

kimondani, ha leleplezi a tévedéseket és a hazugságokat.

Napjainkban a m�vészet samanisztikus, varázslatos ereje elveszítette kap-

csolatát az emberekkel. A  katarzis elt�nt életünkb�l, pedig mindnyájunk lel-

kében ott parázslik a vágy, hogy újból találkozhassunk vele. A téma, amellyel 

szobraim által találkozhatnak, az egyik leg�sibb és legkevésbé magyarázható. 

A  vágy a lelkünkben, a szeretet és a szerelem annyi viszontagságon, annyi 

megaláztatáson ment keresztül, hogy csak a csoda erejével magyarázható, 

hogy még létezik. Kiváló m�vészettörténészünk szerint: „nem a forma, hanem 

az ERKÖLCS a jó m�vészet lényege”.

Az �si termékenységi idoltól Michelangelo öregkori Pietàján keresztül meg 

kell tanulnunk, m�vésznek és befogadónak egyaránt, hogy ha a forma elszakad 

a tartalomtól, megsz�nik a harmónia és értelmetlenné válik életünk.

Nekem nagy szerencsém volt az életben, mert szeret� szüleim nehéz sor-

suk ellenére is mindent megtettek, hogy tanulhassak. Nagyapám lengyel szár-

mazású, aki Magyarországra érkezésekor letelepedett Diósgy�rben és családot 

alapított. Hét gyermekük született, köztük édesapám. Szüleim a háború utáni 

nagy szegénységben, de szeretetben neveltek, mindig három gyermekükért 

dolgoztak.

Édesapám sem partizán nem volt, sem párttag. Becsülettel dolgozó, kétke-

zi gyári munkás, aki mindennap a család napi megélhetéséért dolgozott. Na-

ponta gyalog járt három m�szakos munkahelyére, mert a villamosra nem akart 

költeni. A család tragédiája volt, hogy bátyám fi atalon meghalt.

Én a forradalom után, 1957-ben kerültem fel Budapestre.

El�bb a M�vészeti Gimnáziumban, majd a Képz�m�vészeti F�iskolán ta-

nultam.

Mindkét helyen igaz MESTEREIM voltak, akik arra tanítottak, hogy az élet 

értelmét, a humánumot keressem embertársaimban.

A sors úgy hozta, hogy Zalaegerszegre kerültem tanítani, és azóta is itt élek 

életem nagy szerelmével, feleségemmel. Három gyermekünk született, közü-
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A m�vészek, az „írástudók” felel�ssége az igazság keresése, mert „b�nö-

sök közt cinkos, aki néma”. Lehetséges-e még manapság párbeszéd ember és 

ember között?

A demokrácia arról szól, hogy nemcsak elveszünk, adunk is. Az egymásra 

mutogatás nem segít. Ki vigyáz ma itt a tiszta értékeinkre, ha nem azok, akik 

Arany Jánosról, József Attiláról, Bartók Béláról tanítanak az ifjúságnak? Nem 

mindegy, hogy n� fel a következ� nemzedék, mert fél�, hogy belefulladnak az 

egyszer használatos, eldobható m�anyag világba.

A m�vészet is arról szól, hogy az élet sérülékeny. Törékeny testünk teremti 

a vágyat, hogy megörökítsük magunkat az örökkévalóságnak. Ez lehet a har-

mónia, a tiszta szépség maga, de lehet a hatalom torz tükre is. Talán még van 

megállás, ha visszakapja a szépségét a természet, igaz értelmet kapnak az 

emberi kapcsolatok, „ha majd a szellem napvilága ragyog be minden ház abla-

kán”. Ha nem ismerjük fel id�ben, hogy a mi darabokra tört életünk is arra vár, 

hogy újraillesztve a harmóniát hirdesse, akkor elt�nik a remény is.

lük a legkisebbet 17 évesen elvesztettük – a sors kegyelmeként kés�bb aján-

dékba kaptam még egy fi út.

Sok megtiszteltetésben volt részem a Munkácsy-díjtól a díszpolgárságig. 

Kudarcom is volt, mert jó néhány feladat ment el mellettem, amelyeket sze-

rettem volna megvalósítani. Mindig úgy gondoltam, hogy a m�vészet maga az 

élet, és én élem az életem, azért teszem éppen azt, amit teszek, mert ehhez 

van képességem.

Szobraim elkerültek a világ sok országába, számtalan egyéni és közös kiál-

lításom volt, készítettem monumentális szobrot és tenyérben elfér� életigenl� 

idolt.

Munkáim nyomán bejárhattam a világ nagy részét, összehasonlíthattam 

más országok és az én hazám életét. Mindig büszke voltam a magyarságomra, 

soha nem jutott eszembe, hogy máshol is élhetnék.

A rendszerváltáskor az a megtiszteltetés ért, hogy 1989. március 15-én én 

mondhattam Zalaegerszegen az ünnepi beszédet. Akkor hittünk abban, hogy a 

kultúra méltó helyére kerül, és nem pártok hatalomvágya diktálja majd kitalált 

érdekek szerint. Azóta némi csalódás van bennem, mert az akkor összefonódó 

kezek elengedték egymást.

Mi József Attilán nevelkedtünk, és úgy érzem, gondolatai és versei örök ér-

vény�ek:

�s patkány terjeszt kórt miköztünk,

a meg nem gondolt gondolat,

belezabál, amit kif�ztünk,

s emberb�l emberbe szalad.

Miatta nem tudja a részeg,

ha kedvét pezsg�be öli,

hogy iszonyodó kis szegények

üres levesét hörpöli.
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Diénes Attila
szobrászm�vész (Marosvásárhely – ma: Románia –, 1942. szeptember 27.)

1968-ban végzett a kolozsvári Ion And-

reescu Képz�- és Iparm�vészeti Egye-

tem szobrász szakán. 1970-t�l tagja 

a Romániai Képz�- és Iparm�vészek 

Szövetségének. 1980-tól tagja a Ma-

rosvásárhelyi M�helynek, a  MAM�-nek. 

1988 óta él Magyarországon. 1989-t�l 

tagja a Magyar Alkotóm�vészek Or-

szágos Egyesületének, 1990 óta a Ma-

gyar Képz�m�vészek és Iparm�vészek 

Szövetségének, 1994 és 2004 között 

a Veszprémi M�vész Céhnek, a Magyar 

Szobrásztársaságnak és 2004–2009 

között az „F” csoportnak.

35 egyéni kiállítása volt (Maros-

vásárhely, Bukarest, Budapest, Veszp-

rém, Szentendre, Kamen, Nürnberg, 

Washington, New York és a világ sok 

más városa). Számtalan csoportos 

kiállításon vett részt (Magyarország, 

Románia, Lengyelország, Hollandia, 

Franciaország, Németország, Olasz-

ország és az Amerikai Egyesült Álla-

mok városai). 1995-ben megkapta a 

Pollock Krasner Foundation ösztöndí-

ját. Különböz� kiállításokon többször 

is díjazták. Munkái megtalálhatok 

múzeumok és közgy�jtemények tu-

lajdonában. Fontosabb köztéri mun-

kái: Árkos (Erdély), Magyarpolány, 

Szentkirályszabadja, Vágkirályfa (Szlo-

vákia), Kalotaszentkirály (Erdély), Ba-

latonszárszó, Ópusztaszer (történelmi 

szoborpark), Királyfi akarcsa (Szlová-

kia), Porrogszentkirály, Székelyszent-

király, Sepsiszentkirály (Erdély), Ma-

rosvásárhely, Ajka, Zabola, Veszprém.

Honlapja: http://www.dienes-atti-

la-tarlat.hu

A  DIFO Bt. gyártja formaterve-

zett b�rfoteleit Dienes Design véd-

jegy-megjelöléssel. Megtekinthet�k 

a következ� honlapon: http://www.

dienes design.com 




