
A VIGILIA BESZUGETeSf I

Borsos Miklóssal

- Utoljám 1971-ben készült beszélge
tésed a Vigiliával. 1973-ban tették be
a pacemakert, és akkor voltál Firenzé
ben, amit le is írtál a könyvedben. Mi
lyen élmények értek. azóta? A külső

vagy még inkább a belső életedben 
abban az időszakban, amelyet Illyés
szavával "az innenen túli" éveknek ne
vezel.

-.A nagy élmény részben negatív,
részben pozitív volt. Negatív volt
annyiban, hogya pacemaker be
helyezése után le kellett mondjak 
szándékosan, .nem tiltották - a kő- és
márványfaragásról. Mert az az egész
testet remegteti. De nagyon gyorsan
áttértem a fafaragás ra, rézdombori
tásra, szóval a kezdeti műfajokra.Azon
kívül annyi mindent csinálok: érmet,
rajzet. rézkarcot - így egyáltalán
nem hiányzott ez alatt a tíz-tizenegy év
alatt az, hogy márványt nem faragtam ..
Mégis fahgtam három, elég nagy mére
tüt, mert volt még márványom,és nem
bírtam nézni, hogy ott hever a kertem
ben a műhelyem udvarán. Ezeken men
tem keresztül, és ,csodálatosképpen nem
éreztem semmi olyan félelmet vagy tar
.tózkodást, ami az életem menetét be
folyásolta volna. A külfőldi. utazás sem
volt fárasztó - egyszer voltunk Firen
zében, barátnőnkvitt el kocsin. Nagyon
kellemes volt és nagyon jól éreztem
magam. Tehát kinek milyen a lelkülete,
temperamentuma vagy idegrendszere:
életmódjában aszerint gátolja vagy nem
a pacemaker behelyezése. Na, persze, az
életmódom nagyon egyszerű. Majdnem
azt mondhatnám, szerzetesi. Nincsenek
szórekozási vágyaim. Időnkéntegy~egy
hangverseny - azonkívül muzsikus ba

.rátaimmal itthon muzsikálunk. Egyfor
mán telnek a napjaim: munkában a déle
lőttök, píhenéssel.rmuzsíkával a délutá-
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nok. Es -..:... mint ez esetben is - egy-egy
vendég fogadása. Úgyhogy ebben nem

. történik zökkenő. Hetven éve ugyanúgy
korán fölkelek, mint a régi mesterembe
rek. Munkával telik a délelőtt, korán
lefekszem, hacsak nincs valami rendki
vüli vendégség, szinház vagy opera. De
ezek ritkán vannak. Tehát ez a rendsze
res életmód sokat segít abban, hogy az
embernek ne kelljen ilyen, pacemakert
elviselő életmódot folytatnia.

- Min dolgozol mostanában? Vagy
vannak-e olyeIn témák, amik egész élele
den át foglatkoztatlak és mos I újra elő

jönnek?

- Voltaképpen minden téma egész
életemben foglalkoztatott. Most írom
össze Pater Balogh Andrásnak, a Szent
István-kápolna igazgatójának a kérésé
re az egyházi, vallási, illetve biblikus té
máimnak a jegyzékét. En ugyanis soha
nem készítek jegyzetet. Nem érek- rá:
vagy dolgozik az ember, vagy könyvet
vezet. A jegyzékben most már a hatvan
nál tartok. Elképesztő, mert én nem vol
tam soha úgynevezett egyházművész.

- Ez mind szobor?

- Igen. Grafika nincsen benne -- ki
kell hagyni, mert azok ezrével vannak.
De ezek mind kis vagy nagyméretű

szobrok, hol magánember számára, hol
a magam örömére, hol pedig kápolnába,
új templomba. Most az utóbbi években
elég sokat kértek ilyesmit, például ta
bernákuluinajtókra domborításokat.
Aztán a Szent István-kápolnában az
egész szobor- és dombormű-berende

zést. Szent Ferencről kezdettől fogva
sok mindent csináltam, kisplasztikákat,
érmeket - hiszen kedvenc szentem, em
berem. Most nyáron csináltam egy Saul
megtérését. Aztán az Utolsó vacsorát 
egy most épülő nyírségi vagy bihari
templom tabernákulumajtajára. Akkor
egy Pietát, de nem a megszokott formá
ban, tehát nem ül Jézus Mária ölében,
hanem fekszik, amint a valóságban is
történhetett: ugye földre fektették, nem
pedig ölbe vette - nem vehette ölbe.
A földön fekszik és a lepellel Mária



takarja be. Itt van kicsiben, az O-Mária
siralom szövegével együtt. Nagyon szép
ez a szöveg. Tehát Jézus fölé hajol Má
ria alakja, mint egy hatalmas védő

valami. Az egész tragédiának a szorno
rúsága benne kell legyen. - Akkor
mindég foglalkoztattak a sirató
asszonyok. Körösfön láttam először va
lóságban ilyen temetési siratást. Bérelt
falusi asszonyok jajongtak-siJ;tak. De
olyan megrendítőek a koporsó mellett
ezek a jajongó-hajladozó asszonyok,
hogy azóta is hat rám. 1938-ban voltunk
ott és azóta mindég föl-fölbukkan.
A gyász, a siratás. az elvesztésnek a sira
tása - ez voltaképpen a vallási szertar
tásnak is egyik megnyilvánulása. Most
csináltam az Opera jubileumi érmét 
ezt a:z. óriási teret sikerült egy tenyérnyi
éfembe belesűríteni.

~ Azt irod a könyvedben az istenhi
ted kialakulásával kapcsolatban. hogy
a PovereJ/o hatott rád a legerösebben.
Érdekes kultusza van manapság Szent
Ferencnek.

- Igen. És mégse lehet kultusza. Ez
a varázsa, ez a csodálatos benne. Tu
lajdonképpen miért szent? Hiszen sem
mit se csinált. - Most illusztráltam
Babits novelláit. Az egyik történet a kis
mafla Leóról szól. Valahonnan elzavar
ták őket. S akkor ülnek ott (egymás
mellett, ül a két figura a rajzon is). és
teszi föl a kérdéseket a Leó. Hpgy: ezt is
el kell tűrni? Azt is el kell tűrni. És
hogyha kilöknek és hogyha kidobnak,
azt is el kell tűrni. Tehát, hogy minden
sérelmet el kell tűrni, mert az emeli
magasba, az a léleknek az ereje és a
győzelme, ha míndent eltűr. Ez a Leónak
valahogy sehogy se megy a fejébe. Elbű
völő, ahogy ezt Babits leirja, és kibonta
kozik belőle Szent Ferenc nagysága.
Nem volt mártir, nem üldözték. Sőt,

szeréttek. túlságosan is, a carcerit azért
épitették; hogy valahová meneküljenek
a tömegrajongás elől. Csodát se csinált.
Legendái is csak ezek a kedves történe
tek a vándorlásaikról, a keresztény pél
daadásró!. Es ez a legnagyobb dolog:
mert ennek nincs látszatja. Mint Somlay
Artúr, mikor az elsők között Kossuth
dijat kapott. Akkor még voltak koldu
sok, még a Ferenciek terén is. Somlay
pedig ment végig a Váci utcán, és csak
úgy osztogatta a pénzt. Elosztogatta. És

kiderült, hogy ez - tett volt, mert.
nagyon is számon kérték töle. Mert
politikai tettnek fogták föl, hogy őt nem
érdekli ez a magas kitüntetés. Es ha
elköltötte volna, elitta, eldorbézolta vol
na, akkor dicséretes. Odaadta a sze
gényeknek. SZQvalmég adakozni is
meggondoltan kell. - Szent Ferenc sem
adakozott meggondoltan. Először is
elosztotta ai apja vagyonát. Megrendítő
az, hogya kolostort nem ebből a pénzből

építette, hanem összekoldulta. Szent Fe
renc úgy volt keresztény, ahogy Jézus
a Hegyi-beszédben mondja. Istent csak
úgy emlegeti, mint a természetet, fákat,

. növényeket, madarakat.
Ne felejtsük el: a reneszánsz, Dante és

Petrarca8zent Ferenccel kezdődött. És
egyszerre virult ki ez a csodálatos euró
pai -gondolat.

- Számodra azért mindig a re
neszánsz maradt a csúcsok csúcsa. nem?

- Európa attól lett Európa. En még
Európába szűlettem bele, méghozzá egy
egészen művelt városba, mert Nagysze
ben olyan volt, mínt Frankfurt vagy
Nürnberg. A tizenkettedik, illetve tizen
harmadik századtól éltek ott a szászok,
akiket IV. Béla telepített oda. A tizen
negyedik században már állt ez a csodá
latos gótikus templom. Az első aggok
menhelye Szebenben volt Európában.
Szóval ilyen környezetben gyerekes
kedtem, nőttem.föl. Ez mind hatott rám.

- De azért a reneszénszot neked első

sorban Firenze jelentette.

.- Firenzébe csak azért mentem, hogy
megbüntessem Pestet. Nem vették észre,
csak jóval később. Nem vettek föl a Iőis

koléra. mondom: megálljatok, a lábam
ide be nem teszem. Két kofferral elmen
tem, - ott is akartam maradni végleg.
De Mussolíni elrendelte, hogy nem sza
bad idegennek munkát adni. Mert én
úgy gondoltam, hogy ott, a Ponte
Vecchión majd csak adnak valami mun
kát, vésnökséget, s igy keresek pénzt
ahhoz, hogyletelepedjek. De talán sze
rencse, hogy nem igy történt. Nagyon
tetszettek a mintáim ezeknek az arany
műveseknek,de aztán mégsem fogadtak
föl, hiszen sok volt a munkanélküli. Igy
aztán egy fél év lett ebböl a bosszúból.

Az olasz reneszánsznak a tizenhatodik
században vége, akkor átvette a zene az

. 421



értéket. Ez élteti ma is a zenét, enélkül
nincs Bach, nincs Mozart, nincs Brahms.
Chopin, a romantikus, vagy a mi Bartó
kunk, Bachot tanúlmányozta. Ez olyan,
mint Michelangelót vagy Leonardót
megkerülve nem lehet művészettörté

netröl beszélni. A reneszánsznál kötök
ki mindenben. ts arra tudok hivatkozni
a föiskolán is, a növendékeknek, mert
nem lehet eltévedni benne.

~ Es Rembrandt öregkori portréit

-- Rembrandt az életnek páratlan áb
rázolója. Nincs ~emmi köze a hollandus
zsánerhez. A szellemi, lelki mélységnek
olyan fokán jár, mint senki más. Lehet,
hogy egyéni tragédiája is befolyásolta,
nem tudom. Egyik kis rajzán például
egy utcai kofa ül, s egy háromlábú
tűzhelyen lepényt süt. Mellette egy
kölyök kotorász zsebében, hátha van
egy garasa, hogy lepényt vegyen. Meg
rendítö. Nem a ,nagy művekre hivatko
zom, hanem ezekre. Rembrandt maga
a csoda, egy külön világ. Az öregkori
arcában van egy aranyló szomorúság.
De már az ötvenévesben is, ezzel a nagy
kalappal, a bécsi önarcképen. De nem
szemrehányó, nem vádló.

- Rembrandt fiatal korod óta a ked
venceid közétartozott. Az évek, évtize
dek múltával másképpen érted-e azt a

-belső fájdalmat, megtörtséget, amit
Rembrandt átélhetett öregkorában,
meghurcoltatúsaiban?

- Természetes, hogy ez változik. fia
tal koromban is a drámaisága fogott
meg. De késöbb már magarn is megkap
tam a szükséges sérelmeket, rúgásokat, '
pofonokat. Ez - úgy látszik - kell
ahhoz, hogy az ember kicsit ma
gányosabb legyen, és ne várjon sokat az
élettöl, hanem csinálja azt, amiben
öröme van. Azért szeretem a Poverelló
kat. Egy riportban azt kérdezték, hogy
miért vonzódom én a szegény embe
rekhez, a sikertelenekhez. Talán azért,
mert azokból nem lesz hashajtó, Hogy
értem ezt? Hát úgy, hogya hösökböl
mindFerencz József keserűvíz.Hunyadi
János keserűviz lett.

ELl sokáig szegényen éltem. Nagyon
sokat számit, hogyaz ember fiatal korá
ban milyen körűlmények közott van.
Teljes elhagyatottságba kerültem.
Apám szakított velem, mert nem akarta,
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hogy festöpályára menjek. Az első VI

lágháború utáni évek voltak, sokan még
három diplomával is nyomorogtak. Egy
rendes iparosember: órás, aranyműves

ilyen éhenkórász pályára nem állt. Ak
koriban szinésznő is az lett, aki megszö
kött hazulról. Most meg háromezer [öl
vételizo van. A mamák könyörögnek:
"Az én lányomat Isten isarra teremtet
te." Az idők változnak, és nagyon nehéz
azt érzékeltetni, hogy milyen voltakkor
ugyanaz a pálya és milyen ma. Senki
a világon nem törődött akkor egy fiatal
festövei, és sokan tüdőbajt kaptak.

- Szóval a poveretloi szeJlemet ak
kor tanultad meg.

~ Az vigasz volt. Akkor még vegeta
riánus is voltam; mert ezen a koszton
olcsóbban (ehetett élni. Német orvosok
találták ki a vitaminok előfutárait. Ami
kor fölfedezték és vitaminnak nevezték,
akkor a vegetarianizmus már nem volt
többé ilyen "vallásos szekta". Addig
annak nevezték. Ez arra volt jó, hogy
egy időben, az aszkétákat utánozva,
minden pénteken teljes böjtnapot tartot
tam.

- Ezt szükségből vagy tudatosan?

- Tudatosan. Az aszkéták voltak az
ideáljaim. Olyan sovány voltam, hogy
az ijesztő.

- Es mi vonzott bennük?

- A szellemi erejük. ts azt effektive,
fizikailag is éreztem. Egy ilyen böjt után
az ember' szinte lebegett.. Szinte fel
söbbrendűhatalmatérzett. Szóval ezt én
tapasztalatból tudom: ez évek ig tartott,
egészen, mig megnősültem. Ma is isme
rek olyan embert, aki egy héten egyszer
böjtöt tart. Nyolcvanegynehány éves 
bár az kiszámithatatlan. hogy rnitől ér el
valaki magas kort. De az bizonyos, hogy
aki böjtöl, az rendkivüli ismeretlen erő

nek a birtokosává válik. Nem véletlen,
hogy szentek ,' akiknek módjukban lett
volna jól élni - mégsem éltek gasztri
kus jólétben. Tehát a fizikai lemondás,
az aszkézis a magasabb rendű -- szel
lemi téren. Ez biztos. Azok az erőmű

vészek, akik egy fél ökröt megesznek
egyszerre, hiába teszik a kezüket egy
betegnek a fejére, az nem gyógyul meg.
Hitelesnek érzem viszont a legendákat,
a gyógyító, úgynevezett csodatevő tör-



téneteket. Mai napig is, az orvos "keze
li" a beteget. Tehát a kézrátét szerepét
hangsúlyozze a magyar nyelv, de még
a német is: "handeIt". Es mondjuk azt is,
hogya jókezű orvos. Tehát a kéznek a
kisugárzása egy ilyen megtisztult szer
ve!Z.eten keresztül feltétlenül hat a beteg
re es az meggyógyulhat. Erről meg va
gyok győződve.

~ Sokak szerint a művészet transz
cendentális inspirációjú.

~ Nagyon helyesen. Legalábbis az
kene, hogy legyen.

- Meddig tud a művészet a transz
cendencia útján eljutni?

~ Amíg őszinte. Amíg a képzeletviIá
gát valóban lenyügözi. Bármilyen ábrá
zolás, bármilyen témakör lehet ~ amíg
őszintén leköti, tehát amíg nem a meg
rendelő kedvére csinálja. A legóriásibb
példa erre a Sistina. az Utolsó Itélet. Ott
minden egyes emberrel valamit és vala
kit el akart mondani Michelangelo.
Egyiken bosszút állt, a másikat fejjel
lefelé állította, saját magát megnyúzta.
Viszi a bőrét a vásárra. A barátja ott
imádkozik az Úr lábainál. Azt nem bán
totta. De a többieket, püspököket, kardí
nálisokat. a városi tanácstagokat igen.
Elképzelhető, hogy milyen düh töltötte
el ezt a dührohamos embert (mert kelle
metlen, kötekedő ember volt). Amíkor
a Dávidot megfaragta, akkor volt még
egy ugyanakkora márvány. A városi
tanács arra pályázatot hirdetett, de nem
neki adták oda, hanem Baccio Bandi
neIIinek. Tehetségtelen, dagadó, üres
izmok. Ugye, milyen a valóság. Ma
Michelangelo a mindenekfölötti. De az
életében ő is csak egyike volt a legjob
baknak. Baccio Bandínellí pedig üres,
rossz manierista szobrokat csinált.
A márványt .mégis neki adta a tanács.
Hát persze, hogy az Utolsó Itélet-en
Michelangelo beállította a píszokba,

~ A zenében is akadtak hasonló hely
zetek, mint Bach mellett Telemann.

~ Igen, pedig Telemann nagyon te
hetséges volt, Bach mellett mégis elhal
ványult. Telemann helyett inkább Co
rellit vesszük elő. Az őszinte, a,? igaz,
mint például a templomi szonátái, a so
nata da chiesák. Mondhatnám Graunt
is. Ki hallotta ezt a muzsikusnevet?

Majdnem senki. Bach kortársa, egy kri
tikus azt írja: "Ez igen, a Graun! Ez
modern, ez végre nem unalmas, ódon
zene. Ez az ígazi". Unnepelték Graunt.
En véletlenül akadtam rá, antikvárium
ban. Muzsíkus barátaim mind rádiózene
kari tagok. Megkérdeztérn tőlük, hallot
tátok ti ezt a Graun nevet? Nem. Furcsa
dolog, hogy akor valakit ünnepel és
dicsőit, és úgy tűnik el.. mint a semmi. '
Ugyanakkor pedig élt mellette valaki,
akit akkor elhallgattak valami oknál
fogva vagy beleuntak, az is lehet, hogy
már monotonná vált számukra és félre-'
tették. Utána pedig évszázadok kelle
nek. míg újra felfedezik. Ilyen volt
Vivaldi is. Huszonnyolcban tartották az
első hangversenyt a műveíből Sienában.
Ha a becsületes német Bach nem írja oda
a zongoraátirataihoz, hogya velencei
kompomsta. Antonio Vivaldi nyomán,
akkor ma sem tudunk róla.

~ Egy zenész mondta egyszer, hogy
Bach zenéje vezetle el a hithez, az sugá
rozta számára a transzcendenciát. Ha
összehasonlítást próbálunk tenni a kép
zöművészet és a zene közötl: vajon
melyik tud magasabbra vinni?,' melyik
tud Istenböl többet megsejteni?

~ Csak a zene. A képzőművészetben

maga' a látvány egészen más szellemi
élményt nyújt. A transzcéndensnek
nincs látható, fogható világa.

- Igen, a Bibliában is mindig csak
hallani lehet Istent, nem látni.

~ Csakugyan nem. A látvány maga
lenyűgözi a vele találkozót. A teljes
elmerülést az istenségbe, a világba, csak
a zene adhatja ilyen magasrendüen.
Mert a festőnek, a szobrásznak az a dol
ga, hogy megmutassa azt, amit elmorr
dani nem lehet. Itt van például az Utolsó
itélet. Ez elmondva vagy olvasva: daj
kamese, 'semmi. Megfestve pedig: az
ember tíz perc múlva úgy érzi, hogy ott
van köztük ~ szóval lenyügöző. Ami
ről a szó vagy az írás nem tudott meg
győzni, azt a kép elhiteti. Erre képes
a képzőművész. Tehát nem lehet
a mérlegre tenni sem egyiket, sem
másikat, mert mind a kettőnek megvan
a maga' hatásköre és hatóereje, de il
maga módján. Mert a zene az határtalan:
a transzcendens felé mutat. Már egy
szonáta, már egy Adagio. -- nem is
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egyházi zene, mégis olyan mélységeket,
olyan megindultságot idéz elő az ember
ben hangversenyteremben is
hányszor látni könnyező embereket.

Handel Messiás-oratóriuma olyan
megrendítő, hogy nincs ember, akit ne
emelne föl. Bach is mindig fölfelé ível.
Érdekes, Purcell mindig lefelé - hihe
tetlenül szomorú. Mindig szomorú lesz
az ember tőle. Szinte azt lehet mondani,
hogy érezte a korai halálát. Bach el
mélyedt, mélységes, de nem szornorú.
Bach Andaritél nem lehangolóak, Purcel
Iéi igen. Oriási muzsikus volt. Corelli,
a zenekirály, életének csúcsán hajóra
ült, hogy meglátogassa ezt az engolts Es
mikor kikötött ott a déli parton, hírül
vette, hogy Purcell meghalt. Visszaszállt
a hajóra:" akkor nem érdemes erre a
földre lépni - és visszament Itáliába.
Purcell egészen fiatalon lett a West
minster zenemestere, karmestere, szóval
az udvari és egyházi zene nagymestere.
Szép fejű, hatalmas, pompás ember volt,
a kor divatja szerinti haj koronával. Ha
megszólalnak a harsonák az angol him
nusz elején - azt is Purcell írta -, az
ember azt hiszi, az angyalok szállnak le
az égből. Néhány harsonával init tudott
csinálni! Mai napig is a legnagyobb
angol muzsikus.

- Bach iölfelé íveléséröl beszéltünk.
Valami hasonlót teremtett meg a gótika
is: ugyanezt a iöJielé szárnyalást 
köben.

- Igen. Az ember aztán követni sem
tudja. Mondjuk a chartres-i tornyot nem
lehet követni, csak a feléig: a tagolást,
a szobrokat, megint a tagolást, megint az

. ablakíveket. Aztán hogy följebb mi van,
arról fogalmam sincsen. Ez a valóságos
látvány. Reprodukción lehet követni,
viszont az nem hat már úgy. Agótikával
csodálatos élményem volta nyírbátori
templomban, amikor a zenei hetekre
a templombelsőről érmet csináltam. Ki
derült, hogy ezt az ágszövevényt, ahogy
megy végig, nem tudom lerajzolni. Pró
báltam, de nem tudtam, belegabalyod
tam a szövevénybe. Másként nem lehet
megcsinálni - megszerkesztettem, úgy,
mintha föl kene építeni. Érdekes élmény
volt, hogy meg kell szerkesztenem, mert
különben elvesztettem a szemem elől.

Vannak ilyen különös dolgok, hogy
olyan intenzív a szerkezeti szépsége,
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hogy az ember arra nem is gondol, ha
nézi, 5sak arra, hogy gyönyörű.

- - Térjünk vissza a képzöművészet

hez. Hogyan látod a modern művésze

tet?

- A képzőművészet Picassoval össze
foglalta és befejezte az újító lehetősége

ket. Picasso olyan új, hogya legrégibbet
vette elő: Ez minden új forrása. Az
legföljebb játék lehet, hogy ma egy zsák
krumplit kiállítanak egy kiállítóterem
ben és az' a "műalkotás". A műkercs

kedő lefényképezteti. és. az albumot
megveszik. Ezekben a "művekben" hi
ányzik a gondolati háttér, pedig a képző

művészetnek éppen olyan gondolati, ér
zelmi, tehát az egész embert, szellemet,
lelket igénybe vevő tartalma van, rnint
a zenének vagy a költészetnek -- csak
más a nyelve. Tehát gondolat és monda
nivaló nélkül nem lehet képzőművészet.

- A művészet és a műalkotás mindig
űnnep. A lélek ünnepe . . .

- Az kéne legyen. Nekem könnyü
dolgom volt. Amikor a gimnáziumból
ktmanadram, aquarellt festettem és egy
kis Krisztus-domboritást kalapáltam ki
apám műhelyében. S azt beküldtem a
győri képzőművészeti kiállitásba.
17 éves gyerek voltam. Dr. Czingraber
nevű ügyvéd írta akkoriban a művészeti

kritikákat. Azt írta rólam: a fiatal Bor
sos Miklós kiállított munkáiról csak
annyit: numen adest. Hát ezt én egész
életemre elégnek tartottam. Ha ez akkor
jelen volt, akkor az nem megy el, hacsak
el nem züllök. Ez elég volt nekem -
a lélek jelen van. Nem foglalkoztam
a különbözö irányzatoknak vagy diva
toknak a követésével, mert egyszerűen
nem tudtam lemondani a magam él
mény- és gondolátvilágáról. A festészet
nek, szobrászatnak a rnűvelőí leg
többször csak a megtanult, akadémikus
tudásanyaggal rendelkeznek, és vagy
a divatot követik, vagy pedig a tudás
anyaggal, mondjuk, nagyon jó portré
festők - de a portréikban nincs semmi
más, csak hogy az illetőre rá lehet ismer
ni. Pedig a művészet furcsa dolog. A föl
ismerés vagy hasonlóság szinte hajmad
rendű benne.

Ilyesmivel lehet megvilágitani, hogy
mi is a lényeg. Az ember ránéz egy
szoborra vagy képre - és nem a ha-



sonlóságot ellenőrzi. A laikus pedig
keresi azt a képet, amit ő ismer a való
ságban. Azzal mi kevéssé törődünk, hi-
ába is törödnénk. .

- Ezt mondtad az anyag átszellemie
sitesérol az aszkézissel kapcsolatban:'

- Ilyen aszkéta művész volt Egry is
- szerintem a legnagyobb, a legszelle-
mibb magyar festö. Voltak nagy festőink

. - Paál László, Székely Bertalan -, de ez
a fajta szellemiség csak Egryt jellemzi.
Aszkéta volt, középkori aszkéta, aIkatá
ban is (sajnos tüdőbeteg volt) - de
azelött, fiatalon is. Ránéztében is asz
kéta volt, gyönyörűen ráncos, teleraj
zolt arcával és az egész magatartásával.

- Az ö képein például szintén érezni
ezt a transzcendenciát, ez,! a sugárzásI.

- Az ő bensejében élt az. A Bala
tonban, a Balaton fölötti égben azt nem
látni. Sok évtizedes tanulmányai alapján
ezt csak kiindulópontként használta fel
ahhoz, ami benne sugárzott. Csodá
latos, pedig nem volt vallásos a szó in
tézményes értelmében. Gyönyörűek a
biblikus tárgyú képei. KeresztelőJános,
Szent Kr istóf, Krisztus a pribékek között.

- Bármelyik Balaton-képe istenhivö.

__o Az is· mind vallásos. Az a vitorlás
olyan, hogy azzal a mennybe szállhatna.
Arra oda kéne csak rajzolni a Krisztust,
mint Grünewald. A legtranszcendentáli
sabb festő, hiszen ez is volt a kr itikák
szerint is. Oltvanyí is erről írt tanul
mányában, az ö transzcendens tartásá
ról. A Rákosi-idökben ezért teljesen el is
e] tették.

- Hasonló hatásúak az. ég és föld
találkozásánál álló figuráid.

- Teljesen. Az ember" ez a kis,
nyomorult vonal, ebben a nagy ívben
áll, fölötte az ég nyomása vagy nyíltsá
ga. Erről nem tudok lemondani. Ezt Egry
mondja ki legtisztábban. Ö olyan teret
tudott megidézni, hogy sokszor félelme
tes. Hála Istenndk. hogy van Egrynk is.

__o A Bibliából ki ket ábrázolsz legszi
vesebben? Jónást?

- Istenem, hát mindannyian Jónasok
vagyunk. Az ember menekülni akar at
tól, hogy kimondja az igazat. Próbálja
elkerülni, erre pont akkor mondja ki,

amikor a legrosszabb. Nem nienekülhet
az ember. A Jónás ímája a világiroda
lomnak olyan remekműve, hogy azt
lefordítani aligha lehet.

A másik kedvencem: a Hegyi beszéd
Jézus nélkül. Van vagy ötven rajzern a
Hegyi beszédről. Jézus-ábrázolásom
nincs is, csak egy: amikor Saul előtt

megjelenik, de az is csak vonalakkal.
egy fénysugár. Nem természetábrázolás,
ahogy Saul lezuhan a lóról, és előtte le
borul. Jézust valahogy-ábrázolhatatlan
nak érzem, kivéve a Ptetat.

- Es keresztek?

- Feszületet csináltam. De teljesen
csak a tragédiát. A fej árnyékban van,
két üreg és egy vonás, Úgyhogy akár
hogyan van megvilágltva, az arc mindég
sötétben marad. A tizenkilencedik szá
zadban elkezdődő gyári giccsábrázolást
elvetem. Ez szégyene az egyházmű

vészetnek. Krisztusnak nem tudok arcot
találni, nem merek arcot adni. Remb
randt sem ábrázolta portréértelemben az
emmauszi képen., Ott is csak egy festöi
folt. A Százforintos lapon, a rézkarcon,
ifJ van egyedül megvilágítva: egy kol
dusnegyedben, viszik hozzá a betegeket.
Olyan szerény kis figura, semmi pátosz
nincs benne. Rembrandt Jézus-alakjai
biztos, hogy nem hasonlítanak .a való
sághoz. De ö tudta érzékeltetni a sze
gények között járkáló és jóra intő Em
berfiát - mert mást sem csinált: csak
jóra intett; hogy szeressük egymást,
hogy eljön a megváltás. és az szeretetből

áll. Michelangelo pogány istent festett.
Teljesen elszakadt a képzelet valóságá
tól is. ·A barokkban pedig más nem
fontos, mint hogy jó legyen a kép. Ha jó
a kép, akkor elhisszük. Sorolhatnánk
a hamis ábrázolásokat. A I~gtöbb képen
~ Az adógarason is - Péter ősz hajú
ember, s a tanítványok mind idősebbek,

mint Jézus. Pedig ő volt a legidősebb,

30-33 évesen. Ezek fiatal halászlegé
nyek voltak. Nem mondhatta volna,
hogy hagyd ott á családodat és kövess
engem. _. Ez hasonlít Szent Ferenc cso
port jához. Azok is fiatalemberek voltak.
Föllelkesedve követték és fölvették a
szerzetesi csuhát. De ott is Szent Ferenc
volt a legidősebb. A Poverello, aki a
gazdagok között is el tudta mondani az
Isten szavát.

Lukács László
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