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Bevezetés 

 

Szobrászként és emberként egyaránt – hiszen nem választható szét lényegileg a 

kettő – arra törekszem, hogy egy magasabb szellemi lét átélését tudjam a magaménak. 

Ezért nem a perceptuálisan, felfogható valóság érdekel elsősorban, hanem a 

megfogalmazhatatlan, kimondhatatlan, csakis elképzelhető, hamvasi értelemben vett 

esszencia. (Hamvas Béla, 1995)                                                                                                                                           

A dolgozatomban bemutatom az elmúlt majdnem tízéves időszak folyamatos és 

következetes tevékenységét, a három éves DLA program keretében elvégzett, a 

közvetlen előtte és utána folytatott kutatásomat, amelynek során létrejöttek a szellemi, 

és fizikai munkámat reprezentáló szobraim. 

Tudomásom szerint eleddig a precesszáló mozgással nem foglalkoztak a 

szobrászatban. A vizsgálódás során azokat a gondolatokat, szellemi párhuzamokat, 

problémafelvetéseket tárom fel, amelyek foglalkoztattak a munkám során, szervesen 

beépülve a gondolkodásomba kijelölték azt az utat, amelyen tovább haladtam. Azt a 

folyamatot ismertetem, amely szándékaim szerint revelatív eredményekhez vezetett. 

 

1. Témafelvetés 

 

Két fő kutatási terület érdekelt, amelyből, mint alapfelvetésből kiindultam. Az egyik 

az applikálás: a szobor több darabból való felépítése, a másik, amellyel – igazából 

nagyobb hangsúllyal – foglalkoztam: a precesszáló mozgás a szobrászatban. 

Ez a mozgásfajta azt a ferde tengely mentén történő forgást jelenti, ahol maga a 

tengely is körmozgást végez egy centrum körül, hasonlóképpen, mint ahogy a Föld 

forgástengelye bizonyos dőlésszöget (23,45 fokot) zár be a keringés során. A 

csillagászati alapfogalom szerint a precesszió: a földtengely irányának 

hozzávetőlegesen 26000 éves periódusú változása.
1
  

Ez egy olyan specifikus mozgás, ami arra ösztönzött, hogy alaposan elmélyedjek 

tanulmányozásában, és a szobrászatban való alkalmazásával annak mélységeit 

                                                           
1
 Tulajdonképpen a tavaszpont vándorlásának egy teljes ciklusához tartozó évek száma, amely 

minden kozmikus körforgás alapmértéke. Úgy is megfogalmazható, hogy 25920 év alatt futnak be a 

napfordulók pontjai egy teljes kört az állócsillagok egén. 
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boncolhassam, feltárva azokat a lehetőségeket, amik önálló szobrászi nyelvezet 

kialakításához vezettek. 

A mobil szobrok esetében azt vizsgáltam, hogy a különböző agyagokból, elemekből 

összeállított mobil rendszerekben miként megy végbe a mozgásfolyamat, hogyan 

tevődik át a mozgás egyik elemről, vagy anyagról a másikra és hogyan változik meg 

eközben a mozgás karaktere is. 

A szobrok alapvetően statikus problémákat vetnek fel, a mobilok dinamikus 

kérdéseket feszegetnek, az én mozgó szobraim egyszerre rejtenek magukban statikus és 

dinamikus rendszert, hiszen nem egy állandó energiaforrás működteti őket, hanem az, 

aki elindítja a mozgást. A befogadó aktivizálásával teljesedik be a szándékom, jön létre 

a mobil szobor.  

A mozgás magában hordozza az idő fogalmát, az önmagába visszatérő körmozgás 

pedig a véges-végtelen kérdését.  

Szobraim fő motívuma a kerék, amely formailag és szellemi tekintetben is 

meghatározó jelentőséggel bír számomra. A kör, az önmagába visszatérő jel az egység, 

az abszolútum és az eredeti tökéletesség jelképe. A teljesség az egész szimbóluma, mint 

végtelen vonal egyszerre az idő és a végtelenség. Az örök visszatérés, a ciklikus 

világszemlélet kifejezője, a szellemi tartalom, a kozmosz jelképe. 

A kerék, mint középponttal (teremtőerővel) rendelkező kör a Nap, a világ, az 

emberi élet szimbóluma, ezért egyben az elmúlást is jelenti. Maga a középpont a 

kozmikus közép, a mozdulatlan mozgató. A küllők a lelki képességek, amik a 

középpontban egyesülnek.  

Mint erőteljes megjelenésű, redukált geometrikus alakzat, amely szimbolikáját 

tekintve régóta használt és mindmáig alkalmazható mély szellemi tartalmak 

hordozására, magába sűríti a világ keletkezését: világfelfogások, világképek 

megjelenítésére alkalmas. A kerék, mint forma, jel és jelkép, és mindemellett, mint 

funkció dolgozatom részét képezi. 

A tengely, amely funkcióját vesztve különvált a keréktől, és önálló formaként 

jelenik meg szobrászatomban axis mundi, azaz világtengely is egyben, ezáltal új 

értelmet nyer.  

Továbbhaladva az egyre inkább kikristályosodó úton, eme tengely mentén végül 

eljutunk az omphaloshoz, azon keresztül a ponthoz, az Egyhez. 
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A különböző tudományágak bekapcsolása is fontos része tevékenységemnek: a 

modern fizika mellett a geometria, csillagászat, kozmológia, kozmogónia érdeklődésem 

célpontjai.  

A hit világának, a különböző kultúrák, vallások kozmogonikus elképzeléseinek 

megismerése is szorosan ide kapcsolódik, amely során megfeleltetéseket találhatok 

gondolataimhoz. 

A szent és profán tartalmi, szellemi megnyilvánulásainak ismerete iránymutató 

megközelítésül szolgálnak munkáim megértéséhez, olyan támpontokat jelentenek, 

amelyek nélkülözhetetlenek a teljes értelmezésükhöz. A deszakralizált világunkban 

egyfajta modern és személyes megfogalmazást adnak arról, hogy értékeljük újra 

spirituális kapcsolatunkat a mikro-, illetve makrokörnyezetünkkel. 

És végül, de nem utolsó sorban kifejtem az anyag determináló szerepét, az 

anyaghoz való viszonyulásomat, azt az erős kapcsolatot, amely alapvetően 

meghatározta a szobrászi nyelvezetem kialakulását. Ebből kiindulva a forma és anyag, 

esszencia és szubsztancia fogalmainak körüljárásához jutok el. 

A szakdolgozat megírásának alapját a konkrét alkotómunka során megélt 

tapasztalatok, és a kutatómunka által indukált egyéni gondolatok jelentik. Gerincét a 

féléves beszámolók alkotják, amelyek kiváló alkalmat nyújtottak tevékenységem 

időszakonkénti verbális megfogalmazására. Emellett a témámhoz kapcsolódó 

szakirodalom, elsősorban tradicionalista írásművek, másodsorban filozófiai, 

művészettörténeti és művészetelméleti írások megismerésére, feltérképezésére is 

ösztönzött, amely a másik lényeges forrást képezi. Írásomat úgy építettem fel, hogy az 

időben egymást követő, és egymásból szervesen következő munkák bemutatásán 

keresztül – amik egy következetes fejlődés mentén jöttek létre – sorra feltárom azokat a 

gondolati rétegeket, amelyek fokozatosan hozzáadódtak a szobrokhoz. 

 

1. Az anyag és a forma 

 

Habitusomnak – természetesen nem kizárólagos módon – a legmegfelelőbb anyag: a kő, 

ami az állandóság, mozdulatlanság, megbízhatóság, egyensúly matériája. Közülük is 

előnyben részesítem a kemény, vulkanikus köveket, mint az andezit, bazalt, fekete 

gránit. Maga a faragás elmélyült, meditatív folyamat, szintén egy állandósult 
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kapcsolatot jelent az anyaggal, amihez csakis alázattal, és szakmai felkészültséggel 

lehet közelíteni. 

Applikált szobraim esetében az – alkímiából egyébként jól ismert – ólmot 

használom kötőanyagként, ami rendkívül jól működik együtt az általam faragott 

andezittel.  

Néhány szobrom esetében egy újabb anyag bevonása fontos elmozdulást jelentett, 

amely szélesebb lehetőségeket teremtett meg gondolataim kifejezésére: ez pedig a víz. A 

szobrok alkotóelemeként a víz alakváltozásai kiegészítik, továbbviszik, és teljesebbé 

teszik a szilárd anyag mozgásából adódó folyamatokat. Mint szellemi tartalmakat 

hordozó, transzcendens anyag vált fontossá számomra, amelyet később az arany 

használata vitt tovább. Az isteni megnyilvánulást megtestesítő anyag és szín még 

konkrétabban fejezi ki hitbéli elkötelezettségemet.  

A kőszobrok készítése során a levágott oldalakat, síkokat nem tekintem falaknak, 

amelyek teljesen lezárják a formát; vizuálisan igen, de az anyag aurája áthatol ezeken a 

határokon, kiárad az őt körülvevő térbe, és érzékelhetővé válik. Véleményem szerint 

nem lehet külön kezelni az anyagot a magában hordozott energiától.
2
 Az átvitel 

eszköze, pedig maga a faragási művelet, a hosszú, lassú meditatív folyamat, az a 

szellemi és fizikai tevékenység, aminek eredményeképpen létrejön a szobor. Ez 

rengeteg időt és kitartást követel. Ennek a kapcsolatnak az egyik legfontosabb része az 

anyag szeretete.  

A kő erejét, fontosságát, ha általánosan vizsgáljuk, két alapvető tulajdonsága 

határozza meg: tartósság és keménység. Ez megerősíti hozzáállásomat a kőhöz, amely 

megingathatatlanul igenli elsődlegességét, mint alapanyag, amely szerintem a 

legalkalmasabb az esszencia kifejezésére.  

Szellemi szinten az anyag meghatározatlan, alaktalan, csak, mint a lehetőségeket 

magába foglaló matéria jelenik meg, míg a forma már kifejezi a dolgok valódi 

mibenlétét. Fizikai síkon a kő megmunkálása az anyagnak formává változtatása a 

felesleg eltávolításával, a tisztán mennyiségileg meghatározhatóból minőséget állít elő. 

Ilyen értelemben a körülhatároltság még nem forma, csak akkor válik azzá, ha magába 

foglalja a lényegi tulajdonságokat. A szimbólumoknak, mintaképeknek, geometrikus 

                                                           
2
 Az általam használt kövek (bazalt, andezit gránit) nagyon szilárd, feszes, masszív, időtálló és rendkívüli 

súlyosságú anyagok olyan ambivalens tulajdonságú energiával rendelkeznek, ami szinte szétfeszíti, mégis 

nyugalmat sugároz. A fekete színű, kemény anyag mindent elnyel, és magába sűrít. 
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ősformáknak ebben van döntő jelentőségük, amelyek az anyag tiszta lehetőségeit és 

természetes adottságait egyaránt kihasználják, hogy a forma kifejezésre juttathassa az 

anyag tényleges, lényegi természetét.  

Elképzelésem szerint, a szobor létrejötte során, jó esetben az történik, hogy az 

anyag formává válik, amennyiben bizonyos mértékben részesül az esszenciából. Tehát 

minőséget kezd el képviselni a mennyiségileg leírható anyag a megformálása, 

megmunkálása révén. Ez az anyag szellemi transzformációja.  

Célom, hogy minél kevesebb eszközzel, minimális jelzésekkel érjek el egy teljesség 

felé irányuló kifejezésmódot. A legegyszerűbb formákra törekszem, szinte már 

modellállás nélkül, ezért geometrikus alakzatokból indulok ki, olyan egzakt formákból, 

amikről már lehántottam minden idegen fölösleget. 

Azt, hogy nem válik üressé egy geometrikus ősforma, az magának a szimbólumnak 

köszönhető, amit az magában hordoz.
 

 Hasonlóan, ahogy a szakrális művészetben a forma a megismerés eszköze. Az 

ősképek követése révén, állandóan ismétlődő, újra és újra történő felidézése során 

kimeríthetetlenül feltöltődnek szellemi minőséggel. Jómagam emiatt fordultam a 

geometrikus formák felé, a forma principiális értelmét hangsúlyozva, amiben 

kifejeződik az isteni Valóság. Szakrális tartalmat érzek bennük, és élni kívánok jelképi 

tartalmukkal. Ahogy Titus Burckhardt fogalmaz az ikonokra vonatkozóan:  

„… egy szakrális forma mágikus körétől oltalmazva a tradicionális művész mindig 

egy időtlen középpontból indulhat ki, mégpedig könnyedén s ugyanakkor világosan.” 

(2000. 65. o.)  

 

2. A kerék és a mozgás (a DLA program) 

 

Lassan kimunkált, nyugodt, tartós minőség megvalósítására törekszem, megállítva az 

időt, az állandót ragadom meg. Személyiségem alakulásának ebben a stádiumában 

fedeztem fel magamnak a kört, mint formát, ami nagyon gazdag jelentésréteggel 

rendelkezik. A kör tematikájának feldolgozása elvezetett a kerékhez mint körforma 

továbbviteléhez és fókuszba kerülve hosszú időszakon keresztül szinte kizárólagosan ez 

a téma uralta kutatói tevékenységemet és határozta meg szobrászi gondolkodásomat. 
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A kör először is egy kiterjedéssel rendelkező pont, ezért részesül annak 

tökéletességéből. Így a pontnak és a körnek közös szimbolikus sajátosságaik vannak: 

tökéletesség, egyszerűség, a megosztottság és különbségtétel hiánya. A kör az idő 

szimbóluma is; a kerék forog. Mivel saját magába fordul vissza, nincs kezdete, sem 

vége, befejezett, tökéletes; a kör az abszolút jele. A kör szimbolikája magában foglalja 

az örökkévalóság vagy az örökös újrakezdések szimbolikáját.  

A középponttal ábrázolt kör a kiinduló mértani ábrája a keréknek, ahol: „… a 

legegyetemesebb értelemben a középpont jelképezi a mértanilag a ponttal, számtanilag 

az »egységgel« szimbolizált Princípiumot, míg a kerület a megnyilvánulást, amelyet 

ténylegesen »kimér« a Princípiumból kiterjedő sugár.” (Guénon, R. 2007. 141. o.)  

A kozmikus kerék a megnyilvánult világ egyik legfontosabb jelképe.  

A korábban készült mozdulatlan kerékszobrok után a Külön kerék I. című munkánál 

fizikailag is megjelent a mozgás, mint nagyon fontos elem. Egy sajátos szituáció jön 

létre azáltal, hogy a kereket ki lehet mozdítani nyugalmi állapotából, hiszen nincsen 

lerögzítve. Helyzete ezért instabilnak, esetlegesnek tűnik, szinte provokálja 

elmozdítását.
3
  

A körmozgás vizuális megjelenítésén kívül azt is vizsgáltam, hogy a használt 

anyagok tulajdonságainak megfelelően hogyan változik meg a mozgás karaktere és, 

hogy minél finomabb mozgást érjek el annak ellenére, hogy súlyos anyagot használok.  

A Spirál-tál I. című szobor esetén a kerék a tengelyben csak egy ponton érintkezik a 

felszínnel, így sokkal érzékenyebben reagál, ha meglökjük. A kerékszobrokban a 

mozgás fizikai megjelenítése alkalmával, az ideából kiindulva először a technikai, majd 

a transzcendens felé tartó mozgásállapot felépítése válik számomra meghatározó 

jelentőségűvé.  

A kísérletezések során eljutottam oda, hogy egymástól, tulajdonságaikban nem csak 

kis mértékben eltérő anyagokat használok a mozgás, mozgatás során. A szilárd kő és 

fém használata kiegészült egy folyékony halmazállapotú, teljesen eltérő karakterű anyag 

alkalmazásával: a vízzel.  

Míg az előző munkánál a víznek hozzáadott szerepe van csupán, a Spirál-tál II. 

című munkánál már a tárgyi lényeg alárendelődik, a forgás egyszerűen a folyamat 

                                                           
3
 Egyszerre rejt magában statikus (anyagi valóság) és dinamikus (szellemi valóság) rendszert, ami 

vizuálisan érzékelhető feszültséget hoz létre. 
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kiváltója és nem tárgyként egzisztál. A szobor mint tárgy, ennek a nagyon finom 

folyamatnak rendelődik alá: történetesen a víz alakváltozásának, helyváltoztatásának.  

A folyamat két párhuzamos síkon megy végbe egyszerre. Egyrészt fizikailag 

érzékeljük a változást, részt veszünk annak kiváltásában, megfigyelésében, esetleg 

elemzésében is. Másrészt szellemi változáson is átmegyünk, hiszen gondolati, érzelmi, 

mentális hatások érnek a vizuális észlelésen túl, tehát misztikus átélésben, 

átlényegülésben is részünk lehet, amelyet a forma, az anyag ismétlődő mozgása kelt 

bennünk. Az abszolút igazság vagy tudás keresése és átélése a tudatnak egy magasabb 

rendű, meditatívnak vagy misztikusnak mondott állapotában zajlik le, ezért nem a 

valóság intellektuális, racionális, perceptuális megtapasztalása révén foghatunk neki 

vagy juthatunk el hozzá. 

 

3. A tengely, világtengely, a mestermunka 

 

A Külön kerék III. című, hét elemből applikált szobor elkészítése során a szétszedett 

szobor tengelyének formai megszólítása arra ösztönzött, hogy mint a keréktől különvált 

jelenséget vizsgáljam meg a tengelyt; egyrészt formai, másrészt szellemi tartalmait 

boncolgatva. Ezért az említett szobor tengely alkatrészét Tengely I. címmel külön is 

megvalósítottam. 

Metamorfózisának fontos eleme az anyagában rejlik, hiszen az, hogy kőből 

(andezit) készült teljesen eltávolítja eredeti lényegétől, egy egészen új és magasabb 

dimenzióba helyeződik át. Kiragadva megszokott környezetéből mélyebb szellemi 

tartalmak hordozójává válik. Ez az új dimenzió visszahat a forma megítélésére is: már 

nem csak egy tengelyt látunk magunk előtt. Hiszen ez lehet egy keleti, kardszerű rituális 

fegyver, egy az eredetét csak sejtetni engedő kultikus tárgy, vagy a világtengelyt 

jelképező szakrális ereklye, az axis mundi. 

Számos kultúra kozmogóniájában játszott szerepet az oszlop, mint világtengely, 

világoszlop, amely körül a föld lakhatóvá, vagyis szakrális értelemben világgá válik. Ez 

az oszlop tartja az eget, és egyúttal megnyitja az utat az istenek világa, illetve a holtak 

világa felé, tehát általa lép kapcsolatba egymással a három kozmikus sík: föld, ég és 

alvilág.  
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Az universalis columna pedig a föld köldökén (omphalos), a világ középpontjában 

áll. „A világegyetem önnön központjából születik meg, a középpont pedig a »köldök« 

körül alakul ki”, írja Mircea Eliade ‚A szent és a profán’ című közismert munkájában. 

(1999. 38. o.) 

Az ezen a középponton áthaladó tengely körül forog a kerék – kozmikus szinten a 

Világ kereke, a Tan kereke, ahol a középpont a mozdulatlan mozgató.  

A Nagy tengely című munkánál a kisebb méretű tengelyszobrokhoz képest a 

léptékváltás következtében, a redukált forma rendkívüli erővel jelenik meg. 

A kemény, vulkanikus eredetű, fekete gránit súlyos, szilárd, állandóságot sugárzó 

teste hüvelyként foglalja magába a hidrargikus, transzcendens tulajdonságú vízoszlopot. 

Ez a nagyobb volumenű szobor a doktori program vizsgamunkája, amely 

szellemében és méretében méltón reprezentálja a három éves kutatómunka eredményét. 

Egyrészt összegzi a tengely és a kerék témájának, ideájának hosszas feldolgozását, 

nagyon egyszerű, tömör megfogalmazásával magába sűríti azok esszenciáját. Másrészt 

ennél a munkánál érhető leginkább tetten a két ellentétes karakterű anyag használatából 

eredő feszültség.  

A furatban lévő víznek, amely a formátlanság szimbóluma, az állandót megtestesítő 

kő ad alakot, hiszen önmagába zárva oszlopot képez belőle. Formába foglalja a 

formátlant. 

A mozdulatlan kő az időtlenséget, míg a folyton mozgásban lévő víz az időt 

reprezentálja. Eme két anyag primer minőségénél fogva, nem hordozza jobban másik 

két matéria együttese az örök és a változó, az égi és a földi szféra, a forma és formátlan 

ellentétes, mégis együvé tartozó lényegét. 

„A kő létmódjában megnyilvánuló szakralitás a kő valódi lényege.” (I.m. 108. o.) 

Nem időbeli voltát örökké-tartóssága, így örökké-valósága határozza meg. A kő maga a 

materia perennis.  

A víz éppen ellenkező tulajdonságokkal rendelkezik A víz a megformálatlant 

jelenti, a forrás és a kezdet, az abba való elmerülés visszatérés egy differenciálatlan 

megelőző állapotba, amelyben a formák feloldódnak. Ezzel ellentétben az abból való 

felmerülés megismétli a megformálás kozmogóniai aktusát, azaz a világ teremtését. 

Ezért válik a víz a halál és az élet szimbólumává 



 10 

A Nagy tengely című szobor két domináns anyagának fentebb leírt 

szimbólumrendszeréből adódóan a szobor az idő és örökkévalóság tematikáját rejti 

magában. 

4. A ponttá zsugorodott kozmosz: a centrum 

 

A geometriai pontnak nincs kiterjedése, tehát nem foglal el teret, mennyiségileg 

pedig hasonlóképpen nem jelent számértéket, tehát nulla. Ugyanakkor mérhetetlenül 

többet jelent ennél, hiszen „… ez a pont az az alapelv, ami által az egész tér létrejön. A 

tér tudniillik nem más, mint a pont virtualitásainak kibontakozása, kiterjeszkedése.” 

(Guénon, R. 1995. 119. o.) 

A világcentrumot számos formában ábrázolják, ilyenek a fa, a hegy, az oszlop. A 

legelterjedtebb és legizgalmasabb számomra: az omphalos, ami görögül köldököt jelent, 

legáltalánosabban véve minden centrális dolgot jelöl, mint például a kerékagy. 

Elsősorban az omphalos nem egy földrajzi, hanem spirituális értelemben vett hely 

középpontját jelöli.  

Tudatosult bennem, hogy a kör, a kerék, tengely után az eddigi kutatásom logikáját 

folytatva a pontra kell koncentrálnom. Ezért készítettem köldökkő változatokat, az 

Omphalos I. című munkánál az omphalos az andezit kocka tetején minden mást 

elhagyva csak egy ólom pontként jelenik meg, szinte végletekig sűrítve azt, ahol 

minden keletkezik és elnyelődik.  

„A kör vagy a gömb a Végtelenségre emlékeztet; a négyszög vagy a kocka Isten 

feltétlenségére; vagy: a kör és a gömb az oszthatatlan isteni Egységnek, a négyszög és a 

kocka pedig a Lét állandóságának felel meg.” (Burckhardt, T. 2000. 12. o.) 

Mindezekből kiderül, hogy mind a két alakzat az isteni tökéletességet jelképezi, habár 

formailag ellentétesek, metafizikai síkon a lényegük inkább komplementernek 

tekinthető, mintsem egymással szembenállónak.  

A két ősforma, ha nem is ugyanolyan hangsúllyal, de paralel jelenik meg a szobrok 

alapformáiként, amelyek közvetíteni szándékozzák azok esszenciális tartalmukat. 

 

Összefoglalás 
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Szobrászatom célja – alapvetően és tág értelemben véve – a koncepció anyagban 

való megjelenítése, a szellemi tartalom plasztikában való megformálása úgy, hogy a 

forma egy jelentős mondanivaló erőteljes hordozójává váljék. Ezt a két alapfeltételt kell 

egyszerre teljesíteni, hogy valóban szobrászi tettet hajtsunk végre, ezt kell tetten érni 

egy szobor létrejöttében. Eddigi tevékenységemben ezt tartottam szem előtt, és 

gondolataim szoborban történő megfogalmazásával revelatív eredményeket sikerült 

létrehozni.  

A precesszáló mozgás szobrászatba való átültetésével a végtelenbe nyúló 

világegyetem megragadását érem el. Eme speciális mozgásállapot szobrászi szemléletű 

alkalmazásával, az axis mundi és omphalos, a függőleges tengely és a pont plasztikai 

megformálása révén szobraim a teljesség, az abszolútum tartalmi megjelenítésére 

törekvő, jelentős művészeti eredményeket reprezentálnak.  

A bemutatott művek egymásután következő sora mutatja azt a tendenciát, amely 

egyre egyértelműbben, egyre olvashatóbban a szakralitás felé mutat. A tradicionális 

világnézet ama princípiumait ragadják meg a szobrok, amelyek egyetemes jellegüknél 

fogva képesek hordozni a metafizikai igazságokat. Ez a szimbolikus megragadás teszi 

szakrálissá a műveket.  

A művésznek önmagát aktív és tudatos eszközként kell használnia a tökéletességre 

való rátalálásban, amit elhivatottságnak lehet nevezni.  

Az idea megjelenítésénél a forma és anyag tökéletes összekapcsolása 

elengedhetetlen, ennek realizálása a művész feladata, amit akkor tud beteljesíteni, ha 

azonosul a mű mintájával, tehát ismeri azt. Ugyanis „a művészet a forma tudása”. 

(Coomaraswamy, A.K. 2000. 55. o.) 

Írásomban azokat a princípiumokat mutattam be, amelyek, nem csak a 

felsorakoztatott művek témái, hanem a világnak is kiinduló alapjait, fundamentumát 

képezik, ezért a legfontosabbaknak tartom őket. 

Hogy teljes legyen a teremtés: a rendeltetésével, funkciójával kell még a 

műalkotásoknak (artifactum) számolni, ezért egy olyan installálást tartok fontosnak, 

ahol valóban be tudja tölteni megfelelő funkcióját. Mindenképpen egyfajta szakrális 

térben való elhelyezést tartom a legmegfelelőbbnek, ahol a kontemplációt a forma által 

sugallt szimbolikus tartalom segíti elő. A világmindenség centrumára, az Egyre, a 

Teremtőre való koncentrálás perceptuálisan felfogható tárgyaiként tudom elképzelni 
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őket – kontemplációs támaszokként –, ahogyan például egy ikon tud működni a 

megfelelő környezetben.  

 Ha valóban teremtésként fogjuk fel és éljük át egy mű megalkotását – és, ha 

komolyan vesszük, nem is történik másként –, akkor ez a misztérium segít eljutni 

minket „saját isteni esszenciánkhoz”. (Schuon, F. 2005. 110. o.) 

Ez az attitűd vált egyre fontosabbá munkásságom során, amit egyre pontosabban, 

egyre tisztábban szeretnék közvetíteni a jövőben is, miközben magam megpróbálom 

követni a megismerés útjelzőjét. 
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