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Virágbéke
DOBOS MARIANNE BESZÉLGETÉSE SCHÉNER MIHÁLLYAL

- Hihetetlen, de már Schéner Mihály is hetvenéves. Az örökifjú, illetOlegaz ifjak örök
barátja. Ezerarcú reneszánsz egyéniség: festo, szobrász, keramikus, fémmegmunkáió, zo-
máncmuvész, játéktervezo, színházi jelmez- és díszletkiötlo, elmélkedo, álmodozó, gondol-
kodó, filozófiát teremto garabonciás, fafaragó, virágfaragó, világfaragó.

jó évtizedes a - talán nem vagyok szerénytelen, ha így nevezem - barátságunk, sot
talán pontosabb néven, illetve: egyuttgondolkozásunk. Kalandunk az "Ördögökkel w, a
"szívbéli kis huszárral", a wtenyeyünkrolfelívelo gyozelemmel II kezdodött. S mivel a
schéneri gondolkodás mindig továbbgondoiásra ösztönöz: a muvész száz rajzbeli Szent Ist-
ván- "megfogalmazásához ", mely az akkor 950 éve eltemetett király tiszteletére font megem.
lékezés-koszorú volt, én gyujtöttem a kézzel írt vallomás-virágokat írók, költok, zeneszerzok,
magas rangú egyházi személyek és irodalomtörténészek tollából. Egy nép megújulási készsé.
gét és jogfolytonosságát egy új évezred küszöbén - közvetlen a rendszerváltás elott - szimbo.
lizálta ez a könyv, mely egyben arra a kérdésre is választ keresett: milyen az ember, ha tenni
kényszerül. A hatalom embere, a király, aki egyben szent. Lehetne akár kézikönyv, kötelezo
irodalom is politikusainknak. Mert hát a világ olyan, amilyennek magunknak berendez.
zük, tudván azt a kötelességünket is, hogy utódainknak egy szebbet, jobbat illene hátra-
hagyni. Ismerjük meg, lássuk meg a jót, de ehhez látnunk kell a rosszat is. Tömören ez az,
ami ezt a szerteágazó életmuvet egybeöleli.

A külso, történelmi váltást az emberi belso átalakulás kellene hogy kövesse: tisztulás,
mely a szépre figyelés, a jóra akarás eroit szabadíthatná fel az emberekben. Schéner Mihály
számára mindennek jelképe: a virág, a maga színpompájávaI.

- Amióta élek, szeretek rajzolni. Édesanyámtól kaptam a színes ceruzákat, és
otole tanultam a szép szeretetét. Rajzolt, festett o maga is: maga álmodta virágokkal
hímezte a terítoket, abroszokat, párnákat. Parányi kertjében kora tavasztól késo oszig
virágok százai nyíltak ezer színben. Ha a meggyesegyházi kertkapuban megálltak az
arra járók megcsodálni növényeit, nemigen mentek tovább üres kézzel: az én meleg-
szív\í édesanyám tán még a legszebb, legféltettebb kedvencét is mosolyogva ajándé-
kozta el. De bármilyen szegények voltunk is, virágait pénzért soha nem adta. Hisz a
virágok nem adják oda szívüket a kapzsiságnak, alantasságnak.

A pacsirta is úgy tanul énekelni, hogy a mamájára figyel, majd gyakorol, gyako-
rol és gyakorol... Énekének alapveto, meghatározó formái tanultak: másol, de nem lé-
lektelenül.

- És ezek aformák különböztetik meg a pacsirtaszavát minden más madárjüttytol...
- Pontosan. S ha a forma még a madárdalban is fontos, mennyire meghatározó az

emberi életben. Korunk és világunk súlyos betegségének tartom, hogy nem tud vagy
nem akar, vagy nem is érdekli, hogy formát adjon gondolatainak. Heisenberg írja,
hogy "saját realitásunk végül is tudati struktúránk függvénye". Az emberi kapcsolatok
kifejezodése a forma, s maguk az emberi kapcsolatok is absztrakt formák. De bárha
korunk látszólag jobbára a formákkal foglalkozik is, valahogy csak olyan ez, mint a
kifejtett zöldborsó hüvelye. A lényeg, a tartalom már hiányzik: a gyanútlan mégis
zöldborsónak nézi.
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A képzomuvész, ha korához akar szólni, egyrészt tartalommal kell hogy meg-
töltse a formát, másrészt formát kell adnia a tartalomnak. Minden kifejezésmód, motÍ-
vum-, jelkép-, figurateremtés annyit ér, amennyit meg tudok ragadni vele a világból, az
emberi magatartásformákból, létsÚtuációkból.

Világunk igen zavaros: végtelen kavargás, kavarodottság - úgy szoktam mondani:
turbulencia - jellemzi. Sokan szeretik ezt a katyvaszt. Nagyban és kicsiben. A felkava-
rodott rosszba kevés jó is vegyül. Ezt kihasználják: felmutatva ,a rosszat - jónak nyil-
vánítják. A szennyes áradat azután ellep, bepiszkít mindent. Aldozatul esik az igazi
érték, a szép és a jó sárba hull, s beletapossák.

- Mint ezt Ezra Found ironikus versébenhasonlóképpenvégiggondolta:"TÓKaló v-
láthatjuk ahogy / Piacterekenhirdetik"; és: "De lám az olcsócifraság/ Túléli majd korun-
kat"; majdpedig összegezoen ezt írja:

FényességesApol/ó,
......................................
Míly isten,ember, hos,kinek
E bádogkoszorútadom!

- A romlásban a legnagyobb veszély a gyermekeket fenyegeti: az ártatlanokat és
tisztákat, akiknek barátja az erdo, a folyó, a madár, a virág, a hó, az eso, a szél és a szi-
várvány. Tulajdonságuk a képzeloero és a játékos kedv. Szeretném oket kicsiny lélek-
vesztomön biztos helyre vinni, míg leapad a piszkos ár. Megorizni oket ártatlanságuk-
ban és játékosságukban. Mert a játékosság a szellem indázó, csapongó, égigéro fája. Ha
jól alakítjuk, felér az Istenig. lISmert legyetek olyanok, mint a kisgyermek...": fürge
gyermekként ezen át ugorhatunk majd mi is a mennybe.

- A játékosságcsodafájaa békéscsabaiMeseházudvarán no?

- Szerény kis magocskából valóban ott kezdtük keltetni évekkel ezelott. 1978-
ban álmodtuk meg Dér Lászlóval, aki a békéscsabai Munkácsy Múzeum szeretve tisz-
telt igazgatója volt akkoriban. A megnyitást, mely 1988. október ls-én következett el,
már nem érhette meg. Virághasonlatunknál maradva: ez a Meseház nem melegházikö-
rülmények között fejlodött ki. Ha nem olyan szívós fajta, talán meg sem márad.
Nyesték, metszették, pedig még ki sem hajtott. Locsolni meg? Inkább csurrant, néha
cseppent, de a közmuvelodésre szánt milliókból sosem jutott... "Ki ruházza a mezok
liliomait?" Talán az, aki ismeri a szivárványt, aki tudja, hogy ez a híd az ideális és reális
között. Az ideális ágon felemelkedve a szivárvány zenitjére, megfürödve abban, a reali-
tás t~ajára jutunk. Vágyaink szárnya pedig a reálisból a szivárványhídon vissza is ve-
zet. Almaink megvalósÍthatóak, és sivár valónkat megszépítik.

- Mi a legfontosabb,amit a gyermekeknekszeretnemegtanítani?

- A gyermekkel meg kell ismertetni a muvészetet, amelyben - mint az életben is
- önmagunk megvalósítása a legfontosabb. Ami szép és jó, azt önmagába kell hogy
beolvassza az ember. Napi problémáknál, részmegoldásoknál nem szabad leragadni.
Az, aki nem tudja, hogy ezek csak elhagyandó állomások, megfeneklik, nem teljesed-
het ki sem emberileg, sem muvészileg. Elementáris, soha el nem múló nagy, oszinte és
tiszta érzéseket kell muvészileg megvalósítani és formába önteni, a kor muvészeti
problematikájának, stílusának megfeleloen. Maradandó értékek így születnek. A má-
ban, a mai leheto legkifinomultabb, legtökéletesebb módszerekkel ábrázolva a jelent és
a múlt tanulságait - a jövonek és a jövoért dolgozunk. Hetvenedik évemben úgy ér-
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zem, van még száz évre val6 munkám és mondanival6m. A gyermekeknek, az ifjúság-
nak elsosorban, hogy orizzék meg ártatlanságukat, ószinteségüket, igazságszeretetüket.
Ne fogadjanak el igazságtöredékeket olyanok szájáb61,akik nem tudják, mi az igazság.
Sajnálom a gyerekeket, s még jobban a fiatalokat. Mennyi mindent ígértek nekik, s mit
kapta~, mit várhatnak...! Nehéz életüket tán kis szacharinnal édesítik. Ha...

En most mézet gyUjtök nekik a virágok kelyhéból, a színes, tarka, szÍnmámoros,
virágmámoros, tengerfénymámoros, sziporkáz6 fényes százszorszép százszorszépek-
ból. Mert a szín az élet, a színtelenség a nemlét, a szomorúság, a halál. De nem külön-
külön az egyes színeket, az egyes virágokat tartom fontosnak, hanem fehér fakturált
háttér elótt a színek koncentrátumának virágporb61 nyert essenciáját - avirágmézet.
Együtt összeérlelve.

- A televízió karácsonyimusorában Szeretethoz6k címmel rendhagyóbetlehemesjá-
tékot láthattunk, Kernács Gabriella szerkesztésében és B. Farkas Tamás rendezésében.A bé-
késcsabai Meseház górészínpadán állt a jászol a Kisdeddel, pásztorokkal, angyalokkal.
Meggyesegyházárál,a templomból indult a Háromkirályok (SchénerMihály, Katona Tamás,
Kézdi György)zarándoklata. A templom elott álló hatalmasfenyofa mögül egyszercsakkis
piros szarvacskákkal díszített sötét kalapban, fekete atillában settenkedett a Három-
királyokhoz az ördög(KabdebóLóránt).

Nem, nem igazi ördög, csak amolyan ördögöcske: Kukula. Lassan évtizede fog-
lalkoztatnak az ördögök. Mert valaha nem "szerény notabilitás" volt a Sátán, még ma-
gát Jézus Krisztust is megkísérthette. Napjainkban azonban taktikát változtatott: azt
akarja elhitetni, hogy nincs is. A felszín alatt folytatja rombolásait, és így természetesen
sokkal eredményesebben. A világ egésze válik így gonoszabbá: az ember pusztítja a
természetet és önmagát. Az ördög bennünk és közöttünk van, hol sejtve-alakoskodva-
puhán, hol zsarnokian életünkre törve.

Korunk ördöge rafinált és sokféle. Szapora. Teherként hordozzuk oket; nyo-
masztanak, félelemmel töltenek el - s ez szinte elviselhetetlen. Amit nem ismer, nem
tud nevén nevezni az ember, att61 ugyanis fél. Amitól pedig fél, azza1 ijesztgethetó.
A világ a fenyegetettség állapotában van: az egymást61val6 félelem pingpongjátékának
viaskodásában nincs öröm, nincs lelki béke, nyugtalan a szív. Nincs egyensúlyatt61,
hogy a mérleg két serpenyojében kiegyensúlyozottak a fegyverek.

Világunkban olyan nagy a romlás, hogy már maga a romlás is romlásra ítélt. De
reményt is látok: saját romlása pusztítja el a rontást s a romlást. Az a pici j6, ami van:
kiszabadíthat6 lesz a romlás rombolásának romjaib61.

...hogy megértsd a jót, amit ott találtam
hallanod kell, mit láttam az úton.

- írja Dante az Isteni színjátékban, a Pokol elso énekében, és ezután formát ad kora
ördögeinek. Az a kor pedig - énszerintem - éppen olyan átmeneti korszak volt, mint a
miénk, a reneszánszon át az újkorba vezetett.

Korunk ördögeibol már két albumra val6t is "ellettem", s nemcsak rajzban fo-
galmaztuk meg oket. Kerámiába, szoborba, maszkokba, faragásokba és írásokba kerül-
tek. De hát karácsonyestére a betlehemi jászolhoz nem engedhettem oket. Csak a fi6-
kájukat. Mert Kukula "ördögese" "bájos gyermek" még. De máris zabálja a virágok
szirmait. Szecskázza oket bará!jával, háziállatával, Pigula diszn6val együtt. Szegény
diszn6, ártatlan és kedves állat. Eletének egyetlen értelme, hogy j6 falattá nojön az em-
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berek asztalára. Bocsánatot is kérek gondolatban az igazi disznóktól, mert hiszen én is
szilveszteri szerencsemalacot akartam csak rajzolni, amikor tollam alól kiszaladt, s
megelevenedett Pigula.

Pigula noi disznó, azazdisznó no, akiról igazábanvéve mégsemlehet biztosan
tudni, hogy nó-e avagy férfi. Sok ilyen eltorzult, a nemiség felismerheto jeleit elveszí-
tett fej látható körülöttünk. Gyakran látok ilyeneket magam is, és ilyenkor szinte
örülök, hogy nem tudom megállapítani, férfi vagy nó-e az illetó.

A szép tiszta tekintet, nyugodt, kisimult, fényes arc nem korunk sajátja. Az igaz
szépség a szívbé51ül ki a tekintetbe, s ritka öröm manapság, ha néha-néha ilyennel is
találkozom.

Nos, hát a gazság régebben csak a férfiak tulajdona volt: a gazemberszó férfit fed.
Pletykás vén boszorkány- ez volt a né5imegfelelé5je.De hát a..torzságnemtelenné tesz, s
a két nem közeledik egymáshoz az elállatiasodás síkjában. Ontudat és gonoszságtudat
nélküli lények ezek, akiket hatalommal rendelkezé5rafmált, magasabb szellemi fokon
álló ördögök irányítanak: töltelékként, tömegként használnak, az ördögi "igazság" ta-
núságtevé5iként.Ok azok, akik a gonoszságról elvtelenül, szemtelenül kinyilvánítják az
ellenkezé5jét.Minél nagyobb kvalitás veszi é5kethatalmába, ez az öntudat és gonoszság-
tudat nélküli lény annál ártalmasabb. Disztingválni egyáltalán nem tud, s már a go-
noszság sem szerez neki örömöt. Aki tudja, mi a gonosz, tudja, hogy annak ellentéte is
van: a jó. De a kezeslábas zsák-lelkekben a jó és rossz összekeveredve van jelen, a gyö-
nyöriílezabált virágok szirmai erjednek bennük, mint egy penetráns bdzo pokolban.
Testnedveik, váladékuk, összefolyó taknyuk-nyáluk ráhullik avirágokra, s elhervaszt-
ja, amit fel nem zabált.

Meg kell tehát menteni a virágokat. Mert virág nélkül nem élhet a világ. Így hát
most nincs mit tenni: rajzolok magamnak. Magunknak. Virágkötészetet: virágköltésze-
tet. Világuralmat a viráguralomnak, mert ez a szépség hatalmi rendszere. Az ember
elveszítette Istent. De megtalálhatja egyetlen szál virágban, mert a Teremté5,a Minden-
ható a virágokban alszik. Szépségének é5ka legtökéletesebb absztrakciói és szimbólu-
mai. A kinyílt szirmok közül ránk mosolyog: .jó reggelt, szép napot, egyre szebb hol-
napot, itt vagyok'.

- Terveiközt szerepeltudtommal,hogy a zarándoklatot a górébölcsóhöza karácso-
nyihoz hasonlóantavasszalis megrendezi.

- Tavaszcsengeté5Florália-ünnepet szeretnék. Virágkocsiján járna körbe tavasz
tündér - Meggyesegyházáról indulva. Kíséretében "szekérderéknyi" viráglány, költé5-
barátaim már elkészült, és kérésemre, sürgetésemre most készüléSvirágverseit szavalva.

- Virágot tehát Mihálynak - Mihálytól.Köszöntsük- a magamódján:- egyvirág-
fohásszal: .jöjjön el a Te országodvilágnak Virága,virágnak Világa.Legyen a Teakaratod:
Virágota világnak! Miképpena Mennyben úgy a földön is legyen Világossága,Virágaa vi-
lágnak!"




