
A VIGILIA BESZÉLGETÉSE. I
SZÁNTÓ PIROSKÁVAL ÉS VAS ISTVÁNNAL
A festőmüvész és a költő találkozásai a Bibliával

Életrajzi Írásaikból kitetszik, hogyamegszenvedett, első ifjúság után találtak
egymásra; és a független alkotásokból össze-összevillanó hasonlóságok nemcsak az
együtt töltött éveknek az adományai, hanem annak az erkölcsi, művészi és hitbéli
eszmélődésnek is, amely a más és más környezetben eltöltött gyermeskortál, tár
sadalmi, művészi és politikai mozgalmaktól elvezette őket - egymáshoz. Mérföld
köve volt ennek az útnak mindegyikőjük életében a Biblia is. Az, ahogyan külön
külön megélték a könyvek könyvével való találkozást, ahogyan életelveikbe, majd
meg munkáikba építették ezeknek a találkozásoknak a tanulságait, az élményeit.

Vas Istvánhoz fordulok először: tniként került közel a Bibliához?

- Az Ószövetségtől jutottam el az Újszövetségig. Zsidó családból származom, a
nagyapám rabbi volt Bátaszéken, kohanitáknak, a papi rendből valóknak számítot
tunk. Az iskolai hittanórákon is tanultuk így-úgy Mózes könyveit, persze nem
töviről-hegyire,csak bizonyos részleteit. Mivel a héber nyelv nem nagyon ment
nekem, csak bevágtam a feladott részleteket. A nagy, élményszerű találkozás
azonban kilencesztendős koromban ért, amikor a Kommün idején leutazott
Pestről a család Bátaszékre, nagyapámékhoz. Bátaszék akkor szerb megszállás
alatt volt, és nagy bőségben élt Budapesthez képest. Nagyapám elvitt a bátaszéki
rétekre sétálni és ott, séta közben mondani kezdte az Otestamentum kezdő sora
it: Kezdetben ... Engem, akit addig csak a német frajlejn tanított imádkozgatni,
gyönge kis versikékkel, ott a bátaszéki réten, nagyapám mellett, a nagy költészet
varázsa kapott el. Különösen a világ teremtése volt rám nagy hatással, meg azok
a plasztikus alakok; Abrahám, Jákob, Izsák, akiket az ószövetségi történetek föl
vonultatnak. Ma már úgy gondolom, a gondolkodásom is azzal kezdődött, hogy:
rajongva hallgattam, rajongva követtem nagyapám szavait. Rajongásom egészen
addig tartott, amíg elért oda, hogy mi Isten kiválasztott népe vagyunk. Ez a kivá
Iasztottság-gondolat már gyermekkoromban is riasztott. Riasztott persze később

is, pedig akkor már tudtam, hogy az Oszövetség irodalmi megformálódása idején
minden nép valószínűlegezt mondta magáról, az asszírok, az egyiptomiak, csak
hogy ők nem írták le magukról. A zsidók - pechükre és dicsőségükre - az Irás
népe voltak.

- Tehát nagyapai útmutatásra és iskolai kötelezettség gyanánt telélkozott az
Ószövetséggel. Hát az Újszövetséggel?

- Tizennyolc éves koromban, műveltségemgyarapítására - mert az.embernek
ismerni kell ezt is, úgy gondoltam -, Bécsben kezdtem elolvasni az Ujszövetsé
get. Es nem vettem igazán komolyan. Kommunista és avantgardista voltam, szür
realista és kommunista meggyőződésemeterősítette az Ujszövetség. Ez nem ab
szurdum, André Gide azt írja naplójában, hogy ötnem Marx tette szocialistává,
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hanem az Evangélium. Engem nem szocialistává tett az Újszövetség, hanem meg
erősített a n'ieggyőződésemben. Persze, ha nem vettem is komolyan, nagy költé
szetnek tartottam.

- És mikor következett be a változás, amikor már nemcsak irodalmi érték gya-
nánt tartotta nagyra az Újszövetséget? .

- Nagyon sokára. 1933-ban Renan hatására ébredtem rá, hogy az Újszövetsé-
. get komolyan kell venni. Ebben a hitlerizmus is segített. Renan hét kötetének az
olvasásába azért kezdtem bele, hogyne kelljen odafigyelni arra, ami körülöttem
történik. Gondoltam, amíg kiolvasom ezt a hatalmas művet, elmúlik körülöttem
minden szörnyűség.A kereszténység, melyet Renan révén megismertem, szintén
menekülést jelentett a számomra kezdetben. Menekülést egy más eszmerend
szerbe, olyan valamibe, ami kiragadott abból, amit közeledni láttam..

- Egy mű, Renan~, és egy rettenetesbe forduló világ - ezek külső késztetések
arra, hogy komolyan foglalkozzék valaki az Újszövetséggel. De belső indítékok is
szükségesek ahhoz, úgy hiszem, hogy kereszténny! váljék az ember.

- Rájöttem, hogy történelemről van szó az Ujszövetségben is, eleven ember
ről, hogy' Jézus Krisztus kétségkívül létező ember, őt nem lehetett kitalálni.
Amint úgy olvastam az Ujszövetséget, mint történelmet, nem pedig, mint szür
realista költészetet, akkor vált komollyá számomra a tanítása.

- Mikortól épült be a költészetébe a Biblia?
- Amikor komolyan kezdtem elolvasni, és amikor lemondtam az avantgardiz-

musról. Ekkortól fogva egyre jobban lenyűgözötta ,Biblia-költészet páratlan vol
ta. Akkor már elég jpl ismertem Homéroszt, de az Otestamentumban volt valami
bárdolatlanabb. de hatalmasabb erő, ami fogva tartott. Olyan művész nincs, aki
ezt, ha egyszer megismerte, kihagyná .a munkáiból. A főalakok, de a mellék
alakok is foglalkoztatni kezdik az embert. Persze, ugyanez van a görögöknél is,
de a görög hősöket olyan szépen kidolgozták, hogy ember legyen a talpán, aki ott
még valamit le tud tarolni. A Biblia ráadásul sokkal régebbi, mínt a homéroszi
eposzok, ezért minden múvész igyekszik európai elképzelései szerint újrafogal
mazni a bibliai történeteket. A Biblia, ugyanis hozzátartozik ugyan az európai
kultúrához, de I}em európai mű. - Az Ujtestamentum, persze, minden szempont- ,
ból más. Szent Agostonnak igaza volt abban, hogy a kettő összetartozik, és azok
nak is igazuk van, akik azt mondták, hogy az Ujszövetség lényeges tanításainak
szinte minden szava megtalálható az Oszövetségben. Mégis, valami egészen új
az, amit az Ujtestamentum ad. Irodalomnak is más. Mint ahogyan a magyar iro
dalom is egy egységes folyamat, beletartozik Berzsenyi, Vörösmarty 8 a XX. szá
zad költdi is, de Adyval mégis valamiteljesen új kezdődik. Mint epika, mint líra,
hatalmasabb az Otestamentum az Ujtestamentumnál. Debóra éneke például,
mely kimutathatóan egyik legrégebbi darabja az ószövetségi szövegeknek, hatal
mas erejű költészet. Az Ujszövetség azonban ehhez képest is, a görögökhöz ké
pest is újjal van tele. Mi ez az új? Jézus alakja, az egyéniség szerepe. A szeretet.
L). túlemelkedés a földön. "Az én országom nem e világból való" gondolata. Az
Otestamentumban ~z egyéniség nem számí], a szeretet is minőségileg más kate
gória ott, mint az Ujtestamentumban. Az Ujtestamentum a szellemi magasabb
rendűségét hozza el újdonságként a világirodalomba.

- A műfordítóként és könyvszerkesztőként a világirodalmi értékeket hazai műve
lődésünkbe plántáló Vas István úgy gondolja tehát, hogy az olvasmányok között
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mint az irodalmi slspműveltség egyik legfontosabb művének, a Bibliának is szere
pelnie kell?

- Amikor az Európa Kiadó elkészített egy listát azokról a művekről, amelyeket
A világirodalom klasszikusai című sorozatába fölvenni szándékozott, és ezt a lis
tát elküldték néhányunkn~k, reklamáltam, hogy a Biblia miért hiányzik? (Ketten
reklamáltuk, rajtam kívül még Aczél György tette szóvá.) 1956 után első szerző

désemet az Európával egy Biblia-válogatásra kötöttem. Két vastag kötetben most
fog megjelenni a negyed százada elhatározott Biblia-válogatásom. Az eredeti mű
kétharmadát tartalmazza, az Ótestamentumból többet, az Újszövetségből keve
sebbet hagytam. A "vizsolyi" fordítást használtam föl, de a bántó félreértések,
sajtóhibák kihagyásával. Ennyire hű Károli Gáspárhoz azóta sem volt egyetlen'
kiadás sem, mint ez a mostani, mert, mint ismeretes, Károli szövegén minden új
rakiadó alakított, változtatott.

- Szántó Piroska biblikus fogantatású munkéi láthatóbban vannak jelen a Duna- .
parti lakásban, mint Vas Istvénéi. A festőállványon félig kész olajfestmény, Krisz
tus virágvasárnapi bevonulása - Toledóba. Egy spanyolországi utazás emléke és
vírágvasárnap győzedelmes ünnepe él a sötét szinek és vakító fehérek ellentétével
ható somoozicioben. Az asztalt beborítják egy misekiutyv-tervhez készült rajzok,
akvarellek. Mária arany háttér előtt, paraszt-ujjú, kék ruhában fogadja az angyali
üdvözletet, virágmotívumokból bukkannak elő az evangéliumi szövegekhez készí
tett rajzok.

- Mindent elkövetett velem az élet, hogy vallásossá tegyen. Szüleim nem vol
tak, a nagyanyám nevelt, s éreznem kellett, hogy fölösleges vagyok, voltaképpen
teher is. Nagyanyám könyvei között az ötkötetes magyar történelem, a "Gracza"
és a Pesti Napló képzőművészeti ajándékkönyvei, például az Arany-Zichy album
mellett ott volt a Biblia. Az Ószövetség is, az Ujszövetség is. Az olvasmányaim
mal nem törődött senki, azt olvastam, amit akartam, olvastam hát a Szentírást is.
Nem volt kétséges, hogy amit abban találok, az igaz, hiszen állandóan ezt hallot
tam: olyan igaz, mint a Szentírás. Mi, noha afféle "paraszt-zsidóknak" számítot
tunk - nagyapám gazdálkodó volt, földünk volt - természetesnek tartottuk, hogy
a város zárdájába járjak iskolába. Ott, sajnos, elvette a kedvemet a katolikus val
lástól egy csomó külsőséges forma szigorú betartása és megkövetelése, amit ma
gam körül láttam. De az otthoni Biblia-olvasás megvígasztalt és elragadott. El
kezdtem hát olvasni elölről és rendszeresen. Az Ószövetséget természetesen
már nagyjából ismertem, a meseszerű és szerelmes részleteket különösen. De a
rengeteg csata, dúlás, harc visszariasztott, a-győzelmek is. (Mit jelent az, hogy
győzelem? Legyilkolnak egy csomó embert.) A prófétákban és a zsoltárokban
megéreztem a nehéz veretű, nagy költészetet, kicsit féltem tőlük, de azért gyö
nyörködve olvastam őket. Az Ujszövetségben pedig szinte elkábított az, hogy
Krisztus nemcsak egy néppel, hanem az emberek egyéni bajaival is törődik, de
mennyire! Meglátja Zakeust a fügefán, feltámasztja a halott kislányt, szóval min
dig szakít időt arra, hogy az éppen bajban lévő, névtelen asszonyon vagy a guta
ütött emberen segítsen - az ő országa nem e világból való - de mindegy -, a vilá
gi bajon is segíteni akar. Hogy Isten akarata nélkül egy verebecske sem hullhat
le? Micsoda boldogság ezt tudni! Hát akkor van valaki, aki velem, személy szerint
velem is törődik, csak hinnem kell benne, engem is szeret, s ha ez így van, ne
kem is könnyebb szeretni a felebarátaimat, ha esetleg bántanak, az sem számít.
Van szeretet és van, aki segít elviselni, ha nem szeretnek, valaki, aki maga a sze
retet, aki engem is megváltott. Az ítélő, a pokolra vető Jézust akkor sem tudtam,
ma sem tudom igazán elképzelni. Mint gyermekkoromban, most is az elnéző,
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megbocsátó Krísztust látom élesebben. (Vas István közbeszól: Piroska olyan,
mint Szerit Agoston anyja, anima naturaliter Christiana, őt a természete pre
desztinálta a kereszténységre.)

- Érdekes ezt kettejüktől hallani. Ugyanis szállong egy mendemoruie, mely sze
rint Szántó Piroskát, az illegális kommunistát, Rajk László harcostársát Vas István
vezette el a valláshoz.

- Pista vezetett rá, hogy merjem vállalni tudatosan azt, ami az első biblia
olvasásaim óta titokban, de igen erősen élt bennem, és amiről senkinek sem be
széltem addig, amíg őt meg nem ismertem. O még a szabályokat is szükségesnek
tekintette, azt mondta: tartják az embert. "Megkötő szabálynak" nevezi ezt egyik
versében. Es azt is együtt "fedeztük fel", hogy annak a rengeteg szörnyűségnek,

ami velünk, szeretteinkkel, világunkkal történt, előbb-utóbb a hit megadja a ma
gyarázatát.

- Az egyházművészettelhogyankötött szövetséget a képzáművész Szántó Pi
roska?

- Csak azt mondtátok, hogy a Biblia a könyvek könyve, de azt nem, hogy a
témák témája. Nem hiszem, hogy akadna festő, akit nem vonzana egy-egy bibliai
téma. Hacsak nem mesterségesen fojtja el magában -, elég baj az neki. Nem lát
tam én érettségiig komoly képzőművészetet Félegyházán, csak a templomban
meg a zárdában. Igen élesen emlékszem egy Szent Mihály szoborra, lángoltak a
szárnyai. Később Szentendre jött, ami igazán egyházművészeti kincstár, az iko
nokkal tündöklő pestiskereszttőlkezdve, a templomkapu csudálatos vasvirágain
át, a kis fogadalmi szobrokig és az ikonosztázokig. De hát a magyar egyházművé
szet, az igazí, az nemcsak az itt-ott megmaradt építészeti emlékekben, hanem az
útszéli feszületekben jelenik meg nekem leginkább. Láttam például Szigliget kör
nyékén egy olyan korpuszt, amelyik hajszálra olyan volt, mint a helybeli kovács,
nagyon magyar testű, nagyon népi Krisztus volt. Hát elkezdtem keresni és megfes
teni az útszéli vagy egy-egy szőlőgarád menti feszületeken ábrázolt Krisztusokat.
Tizennégyet állítottam ki ezekből a munkáimból a Műcsarnokban, 1970-ben. Ak
kor még nem volt sem általános, sem divat a Krisztus-ábrázolás az akkori ma
gyar festészetben, és furcsán reagált rá a közönség. Volt, aki vallásgyalázásnak
tartotta ezeket a képeimet, és volt, aki azért orrolt meg, mert - szerinte - vallási
propagandát fejtettem ki. Olyanok is voltak, akik megértették. Ez persze azóta
megváltozott, mindenki csinálja, és senki sem ütközik meg rajta.

- Es van egy legendás bajóti keresztútja, valamint egy oktató célra készített dia-
filmsorozata, melya Bibliét ismerteti képekben. .

- A bajóti keresztútnál abból indultam ki, hogy ha Krisztus feltámadott, már
pedig feltámadott, akkor Bajóton is feltámadott. Hát akkor a bajóti asszonyok kö
vetik a keresztútján, és Veronika a "ritka" kendőjét tartja oda neki, hogy letöröl
je a verejtékét. (A bajóti népszokás szerint egy évig ritka kendőt - csipkekendőt

- viseltek a fiatalasszonyok.) Az utolsó pillanatban még láttam egy magyar falut
viseleteivel, népszokásaival, azt próbáltam rögzíteni a bajóti keresztúton. Az
csak természetes, hogy a rmívész a maga korában ábrázolja a bibliai jeleneteket.
korabeli ruhákban az Evangélium szereplóit, nem értem, miért fogadják olykor
ellenségesen, ha a ma művésze is így tesz. A gyerek-bibliasorozatnál kicsit gá
tolt, hogy volt egy vezetőm, aki előírta és megbeszélte velem az éppen sorra ke
rülő textust.Mivel gyermekeknek készült a sorozat, bizonyos általánosan elfoga
dott külső formákat meg kellett tartani.
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- Ismét előkerültek a szabályok és a normák, melyek szellemi mozgásában zavar
ják a művészt, az embert. Milyen katolikusnak tartja magát Szántó Piroska?

- De hiszen én nem vagyok katolikus. Választott vallásom a református. De
ahogy Pista azt mondja magáról, hogy ő ros~z katolikus, sajnos, én sem vagyok
jó református, mert egyedül a nagypénteki Urvacsora az, amit sosem rnulasztok
el. Pedig szoktam templomba járni, szeretek. Nekem mindegy, hogy kereszt, csil
lag vagy akár kakas van a torony tetején. Azt, amit keresek, ami megnyugtat, azt
minden templomban megtalálom. De erről sohasem vitatkozunk Pistával. Már
csak ezért is örülök neki minden áldott nap, hogy elvett feleségül.
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