Ptot

Tinidoiffiíiányegyctoni

Művészeti K a r Képzőművészeti Mesteriskola

ML E i ü l i p m

A KO

DLA é r t e k e z é s

ISalsiMyfi SIDIÍÉM
2008

Tómavmotő:

Itesacralk M v á m
szöbráa'/müvéoK. profeaaor

emeritus

Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Képzőművészeti Mesteriskola

AZ EMBER ES A KO
DLA értekezés

Balanyi Zoltán
2006

Témavezető: B e i l C S i k I s t v á n szobrászművész, professor emeritus

Bevezetés
Az ember és a kő ~ a kő, mint a teremtés emlékezete - a kőszobrászat
teleologikus volta - a „kő" ontológiája - a kő és mintakép - a mintakép emanációja
Szellemi öröklétbe ágyazottságunk igazi lényegünk,1 ebből kell fakadnia a
művészetnek, ebből kell eredeztetnünk a szobrászatot is. Mi az, ami a művészetnek
kikerülhetetlenül vallásos természete, sajátja, hogyan lehet a teremtetlen létből való
eredeztetést a szobrászatban megcélozni? Ma, amikor a formák keresése az idő
keresésének technikájává vált, nem jött-e el annak is az ideje, hogy a művészet benne a szobrászi alkotás (és minden művészeti alkotás) - , a „teremtő képzelet"
moráljává váljék. Hozzájárulás verítékes munka a teremtés realitásának,
inkarnációjának a beteljesítésére, helyreállítására. A bányanyers kő, a folyómederből
kiemelt kavics (alkotóelem), a belőle épített mű a teremtett világ szellemi arcából is
örököl. A fenti tárgykör, illetve kérdéskör, mint revelatív felismerés határozta meg
több mint egy évtizedes alkotómunkámat, személyes művészeti kutatásaim irányát.
Ez a kérdéskör határolja be disszertációm kereteit. Ezen keretek között kívánom
bizonyítani
e
felismerés
érvényességét,
alkotáslélektani
aspektusait,
művészetelméleti vonatkozásait. Meggyőződésemmé vált, hogy nem csak értelmünk
homályosult el, s nem csupán akaratunk vált hajlamossá a rosszra, de képzeletünk is
bűnbe esett. E gondolat köré íródik művészi hitvallásom. Isteni bizonyosságot kereső
szobrászként alapvető fontosságúnak tartom a vertikális irányú átszellemülést,
transzcendens kapcsolatot a Teremtővel. Azt állítom, hogy a mai világunkban
működtetett posztmodern megközelítések - annak ellenére, hogy valamennyi
irányzat új teljességkoncepcióval2 áll elő
magában kevés, és sík jellegű, mert
szellemi szinten pusztán horizontális mozgásra ad lehetőséget, és ezért nem elegendő
a szobrászi kiteljesedéshez. „Mert valóság és misztika édestestvérek, mert a valóság
túl van a tényeken, és a tények innen vannak a valóságon. "3 E dimenzióban egy
olyan principális (őseredeti) „lét-tér" jön létre, ami gazdagabb a
természettudományos dimenziónál, és egyfajta többlet születik. Ennek a
transzcendens kapcsolatnak az eredményeként utalhatok a szobor ontológiai
feltöltöttségére, szakralitására, létében való gyarapodására. Ezzel azt is állítom, hogy
ez a két sík egymásra vetíthető, fedik és nem kioltják egymást, de ami még ennél is
fontosabb, hogy ezáltal gazdagodnak. Paradigmaértékkel bírt számomra az a
felismerés, hogy míg korunk egyik leghatásosabb posztmodern gondolkodója a
francia Jean-Francois Lyotard egy „új pogányság" ideológiáját alapozta meg, addig
honfitársa Paul Virilio az „isteni örökkévalóság" és a természettudományos
időfogalom egymásra vonatkoztatásával vázolta fel „Az eltűnés esztétikáját"4 Virilio
a művészetek idővonatkozásainak átértékelésével nem csupán a művészet új
megközelítését jelentette számomra, hanem az Isteni örökkévalóság - idő - időtlenség
- (színről színre látás) problematikájának legmodernebb
'Türk Péter, (1992): Kenyér, víz; Új művészet, 92/6. 20. o.
Hegyi Lóránd, (1986): Avantgarde és transzavantgarde; Magvető Könyvkiadó (Budapest).
Avantgarde és transzavantgarde 10. o.
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megfogalmazását, és ezen időfogalom szobrászi megjelenítésének lehetőségét.
Disszertációm keretei nem nyújtanak lehetőséget arra, hogy a Virilio-i időfogalom
tükrében a hagyományos művészetek átértékelődésével foglalkozzam. Amire
szorítkozhatom: az ő esztétikájának személyes alkotómunkámra vonatkoztatása
(Engagement immobile), rendszerré formálása. Kutatásaim azt igazolják: a mű igazi
léthatalma csak vallásos mű esetén nyilatkozhat meg. Szobrászatomban arra
törekszem, hogy a befogadót túlemeljem az érzékileg felfogható kő és vésőnyomok
szintjén egy másfajta realitásba, melyben a megmunkált kő ontológiai karaktere
ugyanolyan lesz, mint általában minden szimbólumé, eggyé válik azzal, amit
szimbolizál.5 Ez a tétel számomra nem a konzervatív értelemben vett vallásosságot,
vallásos ikonográfiát (ábrázolási kánont) takar - mert ez levált jó száz éve a
művészetről6-, hanem azt a fajta szakrális feltöltöttséget, ami nem kötődik ábrázoló
jelleghez, tisztán szellemi (pneuma) üzenetet hordoz. Florenszkij azzal, hogy nagyon
kemény kritériumokkal állítja szembe a műalkotást, alátámasztja állításomat. Nézete
szerint az előbb említett ontológiai feltöltöttségnek, mind profán, mind vallásos műre
igaznak kell lennie, ha ezeknek a követelményeknek nem felel meg, nem egyéb, mint
tárgy. Coomaraswamy tradíciót előtérbe állító művészetfilozófiája7 is segített, saját
művészetelméleti gondolkodásom letisztulásában. Ezen a ponton a megértés
szempontjából egy nagyon fontos vonulatot kell felvezetnem: Aquinói Szent Tamás-,
Simoné Weil-, Edit Stein-, P. Teilhard De Chardin-, Anada Kentish Coomaraswamy, Gadamer-, Paul Virilio-féle vonulatot. A felvezetésből látható, hogy teleologikus
gondolkodási vonulatról van szó, ahol nem fogok idézni az összes szerzőtől. A
kortárs szobrászat viszonylatában sem tartottam szükségesnek feltárni annak teljes
vonatkozás rendszerét, ugyanis ez meglátásom szerint tézisem gyengülésével járt
volna. E tekintetben Andre Fusser alapállását tartottam mérvadónak.8 Leginkább a
felsorolt szerzők által képviselt művészetelméleti megközelítés áll közel, az általam
fontosnak tartott érvrendszerhez. A magam által leírt tételek, azokon az egyetemes
felismeréseken alapulnak, amelyekre a felsorolt szerzők is jutottak.
Ezek a felismerések egy olyan benső utazásra invitáltak, amely nem más,
mint a „benső csend" megközelítése, és ez a csend csak kontemplatív módon
valósulhat meg. Szobrászatom másik sarkalatos pontjának tekintem, hogy a
primordiális igazságot felfoghatóvá tegyem, és megjelenítsem az archetípust.9
Simoné Weil szakralitáselméletét alkalmazva, munkáim egyfajta „űr"
megteremtésére irányulnak. Űr, amelybe Isten behatolhat és kitölthet. A kortárs
szakrális művészet lehetősége és feladata ennek az Őrnek a létrehozása. Ez az Űr
megfeleltethető a Virilio által megfogalmazott gondolatnak, miszerint: a hiány
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lényeges.10 Az Űr kontempláció útján, csak a benső csendben valósulhat meg. A
kortárs művészetben a csend a zenével kapcsolódik össze (John Cage, Webber), de
néhány kortárs alkotó (James Turell, Van der Laan) munkái azt bizonyítják, hogy
művészetelméletileg a szobrászat is összekapcsolódhat a csenddel.
Miért éppen kő?
Ma, amikor a valóság eltűnése kapcsán az érzékelés, a dimenziók és az
ábrázolás válságáról, a szobrász-építészetet felváltó filmművészeti szemfényvesztésről (építészetmozi) beszélünk, újra előtérbe kerül a formák keresése.
Szakralitásra nyitott szobrász számára a formák keresése, az idő keresésének, a
konkrét forma újra feltalálásának technikájává vált.11 Ezáltal a szobrászat - világképi
viszonylatban - újra az ember önértelmezésévé válhat. Ki vagyok én? Ki az, aki
fontos számomra, tehát nem mi, hanem Kii
19
A műanyag végérvényesen emancipálta az embert a természettől. Ha ez így
van, és mégis a primordiális igazságot akarom kimondani, akkor egy őseredeti
anyagot kell választanom, ez számomra a kő. Az eredeztetés misztériumának
megjelenítéséhez legalkalmasabb „teremtett" anyag a kő, mely az ember
létállandóságának a jelképe, a teremtés emlékezete! A „teremtett" szón van a
hangsúly, ezért nem lehet műanyag, mert a műanyag nem teremtett, hanem emberi
okoskodás eredménye. Minden anyag múlandó, a kő is, de „teremtett", ezért léttávlatai gazdagabbak, valamint a közvetítési idő lényegesen hosszabb, mint a
műanyag esetében. Ez azt jelenti, hogy aki kővel dolgozik, valami olyan üzenetet
közvetít, ami állandó érvényű kell legyen, tanúságot kell hordozzon, vinnie kell a
maga „keresztjét". A műanyagnak már a neve is árulkodó: nem valós, mű. Ezért kell
beszélnem a kő teleologikus voltáról. Ezért éppen kő! A forma újraértelmezésének,
újrateremtésének szobrászati lehetőségeit, iskolateremtő mesteremtől Bencsik
Istvántól tanultam.
A fejezetekről. Disszertációmat három nagy fejezetre osztottam. Első fejezet:
A kőkultúra áttekintése - a szobrászat, mint az ember önértelmezésének aspektusa.
Nem törekedtem abban az értelemben teljességre, hogy minden kis mozzanatot
feldolgozzak és értelmezzek, csak a szobrászatom szempontjából fontos mozzanatokat kívánom feldolgozni. Természetesen jómagam és a kő kapcsolatáról, de
tágabb értelemben véve az egész emberiség és a kő kapcsolatáról szól. Arról a
szavakkal alig elmondható metafizikai kapcsolatról (a „kő" ontológiájateleologikussága), ami évezredek óta fenn áll a Teremtő és teremtményei, a
befogadók és a szobrászi alkotások között.
A második fejezet: A szobrászi munkám alapvetései, és művészetelméleti
háttere címet viseli. Az a művészetelmélet, amelynek vonatkozásrendszerét feltárni
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kívánom, csak az aktív és kontemplatív életet ismeri el emberinek.13 Ebben a
fejezetben a szobrászatról, mint hivatásról, hitről, Istenről, szakralitásról írok. A
hitre, mint munkám táptalajára tekintek, és rá kívánok világítani alapvető szerepére,
mely nélkül elképzelhetetlen számomra a hivatásszerű munka. Erre a tapasztalatra
épül művészetelméletem, és minden, ami a szobrászmunkához lelkileg
szükségeltetik. Ebben a fejezetben taglalom azt a különösen szoros, de pusztán
emberi logikával érthetetlen transzcendens kapcsolatot, mely az ember és a szellemi
értelemben megmunkált kő között realizálódik (szellemi értelemben a kiválasztás
pillanatától, megmunkált kőről beszélek). Behatóbban írok (kő, mint a teremtés
emlékezete - a kőszobrászat teleologikus volta — a „kő" ontológiája — a kő és
mintakép - a mintakép emanációja) a kövek „életéről", létéről, „lelkületükről" és a
szobrász életében betöltött szerepükről. Itt írok (de nem csak ebben a fejezetben) a
természettudomány és a transzcendens világ kapcsolatáról abban az értelemben,
ahogyan e kettő folyton együtt lélegzik és él, nem kizárva egymást, hanem
kiegészítve, erősítve, többletet adva. Ebben a részben fogalmazom meg, e két sík
egymásra vetülését, pontosabban - Virilio nyomán - azt a tételt, melyben a
természettudományos és a transzcendens sík egymásra vetíthető. A esetleg
megjelenő ontológiai feltöltöttséget kívántam leírni a saját munkáimra
vonatkoztatva. Disszertációmban műveim ontológiai feltöltöttségére (létében való
gyarapodására, lásd: Florenszkij) természetesen csak utalhatok, de fel nem
ruházhatom vele őket. Lényegi kérdéssé vált számomra: Florenszkij és Gadamer
műalkotásokra vonatkoztatott teleologikus gondolatmenete, és hogy ez átültethető-e
a mai kortárs közép-európai, tágabb értelemben a nyugati szobrászatra? Ebben a
fejezetben kívánom bizonyítani felismerésem érvényességét, alkotáslélektani
aspektusait, művészetelméleti hátterét.
Harmadik fejezet: Szobrászati produktumaim. Részletesen beszámolok a
DLA-program előtt, és a program alatt készült munkáimról, tehát ez idáig
megszületett szobrászati produktumaimról, és ezek tapasztalatairól, valamint
szobrászati fejlődésemről. A két fejezetnek természetszerűleg vannak átfedései,
egymásra épülnek, egyik sem áll meg magában, ezért fel-fel bukkannak ismerős
dolgok, egyikben is, másikban is.
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A kőkultúra áttekintése - a szobrászat, mint az ember
önértelmezésének aspektusa
Számomra a szobrászat - Cifka Péter szavaival élve - az ember
önértelmezésének a története.14 E megállapítás velejárója a teleologikus és
ontologikus vonatkozások feltárása. Elkerülhetetlen, hogy mérlegre ne tegyem: a mai
világunk és művészete, valamint a tradicionális társadalmi rend és művészete
egymáshoz való etikai viszonyát. Remélem mérlegem tiszta, ellentmondást nem tűrő,
„kegyetlen" szerkezet, abban az értelemben, hogy nem hagy kétséget afelől, merre
billenjen. És ha már mérek, legjobb képességeim szerint valamiféle választ is kell
hogy adjak a kérdésre: miért nem tud korunk művészete, de leginkább szobrászata
kiteljesedni?
Az ember eredete és a humán kőhasználat egyidős, a történelem előtti időkbe
nyúlik vissza. Amióta ember él a földön használja a követ, amely még nála is
idősebb, egyidős bolygónkkal, mert alkotó (szerkezeti) eleme. Sőt alkalmanként
igaz, hogy elhanyagolható mennyiségben, de a csillagászati térből is érkezett, és
érkezik ma is - egyfajta konkrét, tárgyiasult kapcsolatot jelezve a teremtett világ
egészével, a kozmosszal, nem pusztán fizikai, hanem spirituális értelemben egyfajta kézzelfogható religionális azaz vertikális kapcsolat eredményeként
megjelenve dimenziónkban. Ezek a kövek, pontosabban meteoritok, már a
történelem előtti időben is kultikus szerepet töltöttek be. Ha megtalálták, az égiek,
sőt egyenesen az istenek adományának tekintették őket. A kő alatt kizárólag a
természetes eredetű, a természetben képződött kőzeteket értem. A gondolatmenet
folytatásaként nem felejtkezhetem meg korunk vívmányáról a műkőről, melyet
szintén nem sorolok a kőzetek közé.
Értekezésem megpróbálja felölelni az emberi nem keletkezése, megteremtése
óta eltelt idők kőkultúrájának, az egyetemes kőkultúrának a történetét, megvizsgálni
jelentőségét elsősorban a szobrászat szemszögéből. Nem művészettörténeti
aspektusok vagy érdeklődés motivál, hanem az őseredeti a principális műalkotás
létrejötte és szellemisége. A művészet a teremtéssel rokon, az ember transzcendens
lehetősége az isteni teremtés modellálására, ezért szent. Szent és eredendő, amióta
ember él-létezik jelenlévő. Fentiekből következően nem művelhető akárhogyan, és
akárki által. Az ember két aspektusa közül az egyik homo intra dominum - otthon
lévő ember, a másik homo viator - úton lévő ember. Otthona egy kultúrán alapuló
civilizáció, melyet - ha ez igazi civilizáció - a metafizikai hagyomány, a kultúrák
közötti közös intellektuális alap fénye hat át. Ez a szakrális civilizáció horizontális
szellemi bázisként kiindulópontja egy vertikális religionális útnak, melyen az ember
egy belső megismerési, átalakulási folyamat révén önmagát jobban megismerheti,
visszavezetheti elveszített lényegi önmagához.15 Lényegi önmaga teremtményként
nem más, mint isteni mivolta, mert a teremtett lélekben benne lakik a teremtő maga,
már pusztán az által is, hogy saját képmására teremtette. A kortárs embernek, aki
transzcendens iránti érzékenységét szinte teljesen elvesztette, egy ilyen út bejárása
14

Cifka Péter, (1984): Az előadás elhangzott, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán (Budapest). Szabó
Pál jegyzete.
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A kiadó, (2000): Előszó a Libri Artis sorozathoz. In: A keresztény és keleti művészetfilozófia;
Arcticus Kiadó (Budapest) 5. o., 8. o., 5. o.
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szinte lehetetlen. Ami ezt igazán megnehezíti, az a szellemi alap elveszítése, a
transzcendens eredettudat hiánya, ez az eredendőhöz képest egy megfordult helyzetet
teremtett. Ennek a következménye lett, hogy az eredetét a tudatalattiban kereső
modern ember művészethez való viszonyulása diametrális, és ez ellentétben áll az
archaikus emberével.
Ma a művészet és a művészetértelmezés - Hamvas Béla gondolataival élve a „privát önkény" területére tévedt. Annak, akiben határozott affinitás ébred, hogy
életét egy olyan zarándokúttá tegye, amelyben a művészetnek kiemelt szerepet szán,
azt az egyetemes szimbolikus nyelvezetet kell elsajátítania, amit az archaikus ember
születésétől fogva a legtermészetesebb módon birtokolt. Az ehhez a tudáshoz vezető
út, az archaikus és egyben tradicionális művészet principális megismerésén keresztül
vezet. Mindenképpen az alapokhoz kell visszanyúlnunk az „első princípiumhoz", az
„első tetthez", hogy a művészet eredendő lényegét megértsük. A művészet a
teremtésből ered, és a teremtésre is utal vissza, tehát „a legmagasabb rendű művészet
maga a teremtés, melyben a „név és forma feletti Megnemnyilvánult formát ölt és
egyetemes létként megnyilvánítja önmagát".16 Ez a konkrét formában való
megnyilvánulás, szobrászatra vetítve „megtestesülés" (puritánabb módon
megfogalmazva tárgyiasulás), az isteni arculat manifesztációja, ennek egyik, igaz
nem szobrászati, de legszebb példája az ikon. Az ember Isten képmásaként nemcsak
Teremtőjét hordozza önmagában („istenarcúság"), hanem egyfajta „teremtőiséget",
inkább alkotóiságot is, mely egyedül őt teszi képessé önmaga átlényegítésére, és
létállapotának meghaladására, vagy alulmúlására. Florenszkij lényegileg ugyanezt a
gondolatot fogalmazza meg az ikon kapcsán. Az ikonfestő át kell lényegüljön, meg
kell haladja saját létállapotát, és ennek következtében „az ikon mindig több
önmagánál, s ekkor - égi látomás -, ha a tudat számára nem tárja fel az érzékfölötti
világot, kevesebb önmagánál, s ez esetben nem nevezhető másnak csak festett
táblának,"17
Míg teremtői oldalról maga a megnyilvánulás, addig teremtményi oldalról a
visszatalálás a legnagyobb művészet. Ez könnyen belátható, mert úgy tűnik, előrefelé
nem vezet út. Az első tettet a princípiumot visszafelé kell keresni. Tábor Béla írja:
„A mennyek országának keresése visszakeresés: hátrálás a végtelenbe,"18 Az
archaikus ember természetszerűleg volt birtokában e tudásnak és e szerint létezett,
tisztában volt vele, hogy az élet nem érthető meg, csak az életfelettiből, ahonnan
ered. A tradicionális civilizációkban az emberek tetteiket rítusként élték meg, és nem
pusztán munkaként. „Tettében egy magasabb rendű archetipikus tettet »utánzott«
(imitatio Dei), »megidézte« az isteneket (invocatio), ezáltal tettét megszentelve egyre
közelebb került önnön legbensőbb lényegéhez, ha úgy tetszik Istenhez",19 Aki alkot,
nem tesz mást, mint Isten teremtői arculatával azonosul, az alkotó számára ez nem
külső kényszer, hanem benső elhivatottság. Tehát azt teszi, amit benső lényege súg,
16
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ez által lényegül át és lépi át önmagát, vagyis saját létállapotát. Ezért volt a
tradicionális ember mérhetetlenül szabadabb a mai embernél. Az a probléma, hogy
olyan társadalomban élünk, ahol az emlékezet piacosítása fontosabb, mint az élet. Az
archaikus társadalomban a művészet és az élet nem vált szét, a művészet áthatotta az
egész életet. A művész azt tette, amire benső lényege inspirálta, ezáltal tudott
magasabbra emelkedni hétköznapi önmagánál, a vertikális irányba történő lelki
utazás elemi szükséglete volt, és úgy élte meg ezeket az utakat, mint a világ
legtermészetesebb dolgait.
Éppen ezért megkerülhetetlen az őskori kőkultúrák megemlítése, vizsgálata
arra összpontosítva, hogyan élte meg kultúráját, transzcendens kapcsolatát
teremtőjével, és hogyan használta az ember a követ a történelem hajnalán. Ezen kor
a történelem homályába vész, pontosan nem datálható, hiszen vannak kvarcleletek
(egyszerű pattintott kaparok) 2,5 millió évesek. A bifaciális (kétoldalt megmunkált),
sőt mesterien pattintott eszközök legkorábban 30-40 ezer ével ezelőtt jelentek meg.
Nem áll más rendelkezésünkre, mint a régészeti leletek anyaga, tudományos
dokumentációi, és alkalmanként az életmódkutató régészet tapasztalatai. Ahogy a
régészeti leletanyag gazdagodik, egyre több információt közvetít, és szépen lassan
megoldódni látszik jó néhány kérdés a kőkultúrával kapcsolatban, de továbbra is
kérdések tömkelege marad megválaszolatlan. Ahogy időben közeledünk a
jelenkorunk felé, egyre több történeti adat, leírás áll rendelkezésünkre, nem beszélve
a leletként előkerült kőmegmunkáló, és bányászó szerszámokról, valamint magáról a
produktumról.
Minden tradicionális társadalom művészete, teljes egészében a társadalomban
uralkodó ideológiát fejezi ki. A művészetnek rögzített céljai és meghatározott formái
vannak, a művészet a forma tudása ugyanúgy, ahogy a bölcsesség a helyes
magatartás tudása. Ez legkarakánabb módon az egyiptomi művészet esetében fog
elsőként világossá válni. Itt nem a kifejezendő ideákban, egyszerűbben a művek
témájában rejlik az, ami a művész intellektuális teljesítményében szabadnak
nevezhető. A művészetben kifejezendő ideák (mintaképek) lényege, hogy
transzcendentálisak, végső fokon emberfeletti eredetűek, és ellenvetés nélkül
elfogadtatnak azon tekintély által, mely szerint az ideát tisztán, ismételten, minta-, és
példaszerűen megjelenítik. A művészet általános célja az ember javának szolgálata,
ilyen értelemben csakis vallásos művészetről lehet szó, minthogy a tradicionális
társadalmakban nem igen van bármi is, ami joggal nevezhető világinak, mindennek
jelképi értelme van, hiába gondoljuk mi pl. a willendorfi Vénusz-szobrocska hajáról,
hogy díszítés, mikor annak pontos jelentése van, itt éppen nemi jelleget határoz meg,
a test további formáival együtt. Egy adott pillanatban az adott individuumok
kifejezésmódjai olyan hasonlóak lehetnek, hogy minden érdekelt számára érthetővé
válnak. Az ikonológia akár évezredeken keresztül ugyanaz marad, mégis minden
évszázad stílusa különböző, és első rápillantásra felismerhető. Az intellektuális
művelet ilyen értelemben nevezhető szabadnak, és az, amiben a művek különböznek,
90
a művész személyes természetének csalhatatlan nyoma.
Helyesen alkotni, és helyesen viselkedni csak összeszedett ember tud. A lélek
egyensúlya nélkül csak káosz van, alkotni lehetetlen. Bárki, aki a szobrászat, nyelvén
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szól - és ha ez nem magánvélemény, hanem egy tradicionális tanítás kifejezése teljes szabadsággal és eredetiséggel beszél, nem saját eszméit kifejezve, hanem
bizonyossága révén, mert a művész, ha úgy tetszik az alkotandó mű szolgája. Ebből
az következik, hogy aki értés nélkül utánoz, tehát nem a mű szolgájaként dolgozik,
plagizátor és prostituálja önmagát, gondolok itt az archaikus motívumok
ismételgetésére, illetve a klasszikus korok utánzására. Az archaikus művész, aki
évezredek óta használt motívumkincset örökölt és birtokolt, nem plagizált, mert a
saját kultúrájának művét folytatta mindaddig, amíg az alkotót a gazdasági, társadalmi
nyomás rá nem kényszerítette, hogy „megvásárolhatóvá" tegye önmagát, és olcsó
turistatermékeket gyártson.
Az elkészült művek igazságát aszerint tudom megítélni, hogy összevetem a
szobrokat azokkal a mentális képekkel, amik bennem születnek, tehát olyan
mértékben igazak szobraim amilyen mértékben tükrözik a tudatomban megfogant
spirituálisán esszenciális formát (mintaképet). A forma, amely a létező tökéletes
állapota (a mintául szolgáló „örök érvényű" forma), az a mérték, amely által a létező
aktuális formája megítéltetik, más szóval ideák alapján tudjuk, hogy a létezőnek
milyennek is kell lennie.21 Commaraswamy azt írja, A keresztény és keleti
művészetfilozófia c. könyvében:
»imitáció« egy már megfogant forma
megtestesülése az anyagban, és pontosan ez az, amit »teremtés« alatt értünk. A
művész a megalkotandó mű gondviselője."22 Én a magam részéről a teremtés szót, az
alkotás szóra cserélném, mert teremteni csak Isten képes, még akkor is, ha ez adott
esetben rajtam keresztül megy végbe, engem használ eszközül.
A kőkultúra részeként mindenképpen írnom kell a kézműves mesterek
munkájáról, és az is szóba kerül később, hogy láttam a párizsi archeológiai
múzeumban olyan használati tárgyakat, amelyekre nem tudtam azt mondani, hogy
„iparművészet", csak a „képzőművészet" fogalmával tudom őket leírni. Ezzel a
véleményemmel nem voltam egyedül. Azt is belátom, hogy egy tradicionális mester
műhelyében készült használati tárgy elsőrendű célja nem az volt, hogy szép legyen.
Ez úgymond járulékos része a munkájának, és az is belátható, hogy a hozzáállásából
eredeztethető. Ki kell mondanom, hogy mindaz ami jó, és igaz szellemben készült, a
maga nemében tökéletessége folytán szép. Az is egyértelmű, hogy az alkotó mindig a
készítendő mű minőségét szem előtt tartva dolgozik, és ha ez olyan magas
minőségben készül el, amit nem lehet „csak" a képzőművészet fogalomrendszerével
leírni, akkor képzőművészeti alkotásról van szó. Igaz ez akár egy kézimalomra, vagy
egy faragott kapura, mindenre, ami ebben a szellemben készült. Mert minden ilyen
tárgy kettős értéket képviselt; egyrészt eszköz volt, másrészt szimbólum, a tárgy
elkészítése pedig legalább annyira rítus, mint mesterség. Ugyanezt gondolom a
pattintott nyílhegyekről, és egyéb kőeszközökről, mert olyan őseredeti „principális"
tudás, azaz léteredetű tudás esszenciái, ami nélkül elődeink képtelenek lettek volna,
nem hogy kultúrát építeni, de magukat fenntartani. Ez a tétel a szobrászatra is igaz
kell legyen. A kézműves termékekre visszatérve az őskori, de a későbbi
kőfegyvereket az egész világon mindenütt „menykőnek" nevezték, már a természeti
21
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ember is a villám fénynyalábjával azonosította lesújtó fegyverét. Ez volt az a villám,
amivel a Napisten a sárkányra, vagy Mihály arkangyal a Sátánra lesújtott.23 Nagyon
érdekes az is, hogy minden tradíció megegyezik abban, hogy a kézi szőttes
láncfonalában a teremtés hajnalfényének kisugárzását látja, a keresztszálban pedig a
létsíkok reprezentációit, azaz, a megismerés szintjeit. Azt írtam, hogy a kézműves
munkája legalább annyira rítus, mint mesterség. A mestert mesterségének „kis
misztériumába" midig be kellett avatni, és azt is írtam, hogy a produktum mindig
kettős funkcióval bírt, és e funkciók elválaszthatatlanok egymástól: tárgy és
szimbólum. Ezek a feltételek az archaikus társadalmakban mindig fennálltak, és még
a középkori Európában is, a távol-keleten itt-ott nyomokban még a mai napig is
fellelhetők, de már csak olyan mértékben, amennyire a társadalmak gyökereiket,
egyszóval kultúrájukat képesek voltak megőrizni.
Ezek után érthetjük meg, hogyan készítette és használta a teljes ember a
műalkotásokat, ide értve tehát nemcsak a test emberét, hanem a spirituális lényt, a
szent embert. Az ember átlényegülése szükségszerűen magával vonta a tárgy
átlényegülését, így lett belőle mai fogalmaink szerint műalkotás.
A műalkotások befogadásáról röviden annyit, hogy az a gyűjtő, akinek
birtokában van a legszebben megmunkált feszület, de akit csupán annak szépsége
ragad meg, alapvetően más helyzetben van, mint az a hívő, aki átéli a kereszt erejét,
és kész arra, hogy a saját keresztjét felvegye. Csak az utóbbinak van esélye arra, hogy
a művet a maga teljességében megértse, ennek tükrében a gyűjtőt csak
„bálványimádónak" titulálhatjuk.24 Ez a fajta értés és átélés elengedhetetlen a művek
teljes értékű befogadásához, enélkül a legfontosabb szimbolika marad
értelmezetlenül, a mű lényege vész el a szemlélő, és nem befogadó számára. Milyen
érdekes, hogy a ma embere „primitívnek" titulálhatja azt az embert, aki rá tud
mutatni a tűzhelyére, és azt tudja mondani, itt van a „világ közepe", és mégis
teljesebb értelemben ember, mint az, akinek a háza fel van szerelve mindenféle
komforttal, nem otthon, hanem csak „lakógép".
A fentiekből az következik, hogy a komfort, még ha kényelmes is, veszélyes
dolog, eltávolítja az embert a természettől - saját valódi természetétől, azaz
önmagától - , így az élő kapcsolata szakad meg, a natúrával, a teremtett világgal,
hiszen nincsen már ráutalva, nem függ tőle abban az értelemben, mint archaikus őse,
(de nem csak a natúrával szakad meg a kapcsolata, hanem teremtetlen létével is).
Gyakorlatilag nem feltétlenül kell termelőtevékenységet végeznie, ahhoz, hogy
életben tudjon maradni. Ebből következően sem környezete értékeit nem ismeri, sem
létfontosságát nem érzi át, csak katasztrófák idején, de akkor is inkább lidércszerű
eredendő rossznak titulálja, mert nem érti, és ezért nem tiszteli. Ennek okán mai
művészetünk nem is igen használja a természetben fellelhető anyagokat, szinte
anakronisztikusnak tűnik ma szobrot faragni, vagy csak követ megmunkálni. Mert
bárki a kortárs képzőművészek, teoretikusok közül egyszerűen azt mondhatja, hogy
elavult anyag, és nem képes válaszokat adni a ma kérdéseire. Nyilván mindenki érzi,
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hogy nagyon felszínes, sőt álnaív kijelentés, de mégis gyakran előfordul, és aki ezt
mondja, lakógépben él, ez szinte biztos.
De miért ne lehetne kővel dolgozni? Ez a kérdés a személyes szabadság
hatókörében dől el, és komoly ember esetében nem önkényes választás. Az a fontos,
amit közre kell adjunk, és ha ez kőben kíván megszületni, „megtestesülni", akkor
megvan a válasz és az ok, hogy bátran kővel dolgozzon az, akinek ez a dolga. Mielőtt
bármilyen szobrot elképzelek, figyelmem a bensőm felé kell irányítanom, és csendet
kell teremtenem magamban, mert absztrakt módon formát imaginálni nem lehet,
csak valamiféle konkrét formát lehet imaginálni, tehát minden benső kép (mintakép)
csak magból sarjadhat. Ahogy Szent Bonaventúra mondja: ,Minden cselekvő, aki
ésszerűen, és nem kényszer hatására cselekszik, már megléte előtt ismeri a dolgot,
méghozzá képmása révén, mely képmás a dolog ideája (imitábilis formában), s amely
képmás révén a tárgy megismerhető és létrehozható.'"25 Ezek után a szobrásznak
nincsen más dolga, minthogy önmagát a megvalósítandó feladatnak szentelje. Ehhez
természetesen ismernie kell a metafizikai igazságot, mert a tett és a cselekvés vezérlő
princípiumait egyedül onnan lehet levezetni. Az érzékelhető formák melyekben
kezdetben a fizika, és a metafizika poláris egyensúlya fennállt, az idők során
tartalmilag egyre inkább kiüresedtek, ezért mondhatjuk, hogy puszta ornamenseké
váltak.26 Ezért a művésznek magára vonatkoztatva ki kell mondania a kötelező
életvezetési törvényeket, amelyek szerint élnie kell.
Sajnos azt is ki kell mondanom, hogy a mai körülmények között a
művészetet, mint létformát, sokan nem engedhetik meg maguknak, de nem kell
sajnálkozniuk. Az archaikus kor emberének művészete valaha annak a tudásnak volt
a princípiuma, amely az élet és a lét feltételeit produkálta, és egyben az ember
szellemi és fizikai szükségleteit biztosította. A teljes ember kontemplációra
támaszkodva cselekedett és cselekedete során nem távolodott el önmagától, azaz
benső igazságától, teremtményi voltától, és ebben a helyzetében végső soron Istentől.
Ez azt jelentette, hogy élet-és létforma volt számára a művészet.27
A művészi produktum már a kezdetekben alapvetően két ágon fejlődött. Az
egyik tevékenységi forma a kőeszközök, tárgyak, fegyverek, stb. létrehozására
irányult. Idetartozik maga a szobrászat, idolszobrocskák készítése stb. értekezésem
leglényegibb része. Lényeges, maga a kő is, mert a szobor elemi közvetítő médiuma,
mégis a leglényegesebb, maga az üzenet (mintakép), mely bennem és a kőben, de
végső soron a szoborban ölt testet. Az üzenet nem más, mint a teremtő képzelet, ez
pedig az alkotó emberi lélek sajátja, melyet a teremtésből eredeztetve kapunk a
képzeletünk odaadásával.
A másik fejlődési ág pedig az építészet, mely lényeges különbséget jelent az
előzőhöz képest, mert „lakva használja" az ember a követ. A két terület persze
átfedésben van egymással: a faragással készülő barlangtemplomok, barlanglakások,
kőbe vágott sírok, valamint a szobrászi igénnyel készült kultikus épületegyüttesek,
templomok, templomrendszerek esetében. Jó példa erre a dél-kelet ázsiai térség,
25
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közép és dél-amerikai kontinens, Észak-Afrika, Közel-Kelet, és Európa szobrászati
igényű ó- és középkori templom, palota és temetkezési építészete, de ide sorolható a
megalitikus kultúrák építészete is. Bizonyos esetekben nehezen eldönthető, hogy a
tárgyalt példa szobor vagy épület, vannak olyan épületek melyek inkább szobrok,
ugyan van ember által használható belső terük, de egészében formaviláguk és
sokszor anyaguk is szobrászati minőségű. E példák végigkísérik egész
történelmünket: ilyenek a legszebb dolmenek, a piramisok, egyes egyiptomi
templomok, Észak-Afrika koptkeresztény barlangtemplomai, az újkorból például
Gaudi építészetének jó része, és még számos példa, amit most hely hiányában nem
áll módomban felsorolni.
A szobrászat szerves része építészeti kultúránknak, koroktól, stílusoktól
függően, hol teljesen önálló művészeti ágként, hol egyenrangú partnerként az
építészeti produktummal együtt, illetve egyes esetekben alárendelve az építészetnek.
Azt gondolom, hogy az esetek legnagyobb részében a szobrászati produktum
minőségétől függ, hogy az előbb említett viszonyrendszerben hol helyezkedik el.
Ha azt kutatom, hogy hol van a karakteres pont a kőkultúra történetében, ahol
a szobor, mint önálló művészeti alkotás megjelenik, akár az alkotó akaratától
függetlenül, akkor majdnem lehetetlenre vállalkozom. A másik nem elhanyagolható
szempont, hogy ezt a kérdést csak jelen korunk, műveltségem, kultúránk szemüvegén
keresztül tudom vizsgálni. Abban persze biztos vagyok, hogy a művészet, mint
fogalom, jóval fiatalabb, mint az első művészi igényű pattintott kőeszközök, zsírkő,
mészkő vagy homokkő idolok, szikla- és barlangkarcok, vésetek, de ettől még az
előbb említett korok kőmunkái számos esetben csak a képzőművészet fogalmával
írhatók le, egész egyszerűen azért, mert olyan magas művészi színvonalon készültek,
hogy nem nevezhetők sem kézművességnek, sem iparművészetnek. Már említettem,
hogy Keserű Ilona tanárnővel volt egy tanulságos beszélgetésünk, még párizsi (a
DLA-keretében szervezett) csoportos tanulmányutunkon. Az archeológiai múzeum
kiállításáról a következőket mondta: olyan magas művészi színvonalon elkészített
tárgyakat, eszközöket látott az őskortól a középkorig, hogy nem nevezhetők
iparművészetnek csak képzőművészetnek. Ezzel nem kevesebbet állított, mint azt,
hogy nem pusztán az által válik valami művészeti produktummá, mert az alkotója ezt
szeretné, hanem az által is, hogy olyan magas művészeti színvonalon van elkészítve,
hogy nem lehet más. Ezért fordulhat elő, hogy az őskor óta maradtak ránk
képzőművészeti alkotások, tehát a művészet egyidős az emberiséggel.
Nem megkerülhető a kőkultúra és a hit kapcsolata. Ezt a kérdést már a fejezet
első részében el kezdtem kibontani, és végig fogja kísérni az egész értekezést.
Egyszerűen azért, mert amióta ember él a földön van valamiféle hite, hit nélkül
ember nem él, mert nem képes élni, még az sem, akiben nem tudatosul a hite, vagy
tagadja, hogy egyáltalán bármiben is hinne. Az őskor embere is hitt valamiben,
leginkább a természet teremtő és romboló erejében, de volt hite ez biztos,
rendelkezett a vertikális dimenzióval. Mai fogalmaink szerinti képzőművészeti
produktumainak is ez volt a mozgatórugója, arra gondolok elsősorban, hogy a hite
motiválta a homokkőből, zsírkőből készült kis termékenységistennő-szobrocskák,
fallikus szimbólum szobrocskák, mészkőből faragott megalitok, kovakőből pattintott
bölény vagy őstulok szobrocskák készítésében. Nagyon konkrét céllal készültek,
termékenységkultusz, egyszerűen a szentként tisztelt, vagy csak elejteni vágyott állat,
kisméretű szobrocskájaként. Az őskorban a kultikus tárgyak oly fontosak voltak,
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hogy amikor a technikai fejlődés lehetővé tette a csiszolt kőszerszámok elterjedését,
még számos esetben pattintott kőszerszámokkal végeztek bizonyos kultikus
szertartásokat. Ilyen volt például a körülmetélésé. Az első tetthez, a teremtéshez való
visszanyúlás - már amennyire ez lehetséges volt - és az ősök tisztelete olyan erős
volt, hogy továbbra is használatban maradtak eszközeik.
Szisztematikusan gondolnám feldolgozni a kőkultúra történetét egészen
napjainkig, nem koncentrálva egyes helyi eredményekre, hanem globális
„fejlődésére", a fejlődés szót nem véletlenül tettem idézőjelek közé, mert
hagyományos művészetelméleti értelmében ez a fogalom nem állja meg a helyét,
ezért átvitt értelemben használom, hiszen nem jobb vagy rosszabb az őskor
művészete, mint akár az ókoré. Azért írom ezt, mert a föld egyes vidékein egészen az
újkorig „eltartott a kőkor", tehát lényegesen később érkeztek meg, a technikai és a
társadalmi „fejlődés" vívmányai. A történelmi korok előrehaladtával egyre nagyobb
figyelmet kívánok szentelni a szobrászatnak, mely vezérfonala értekezésemnek, és
erre fűzöm fel mondandómat. Az őskor esetében meglehetősen szűk keresztmetszet
áll rendelkezésemre a szobrászati vonatkozások tekintetében, de semmiképpen nem
hagyható figyelmen kívül.
A legkorábbi hominidák Afrikában
Az emberiség bölcsőjeként számon tartott őskontinens Afrika, így a kőkultúra
bölcsője is egyben. Az emberős bizonyítható módon itt jelent meg először, és
elkezdődött a ma is tartó folyamat, melynek akarva akaratlan részese mindenki, aki a
földön valaha létezett, aki ma is él, és mindazok, akik majd élni fognak, és részévé
válnak majdan nagy közös történetünknek. A legkorábbi homidák által készített és
megtalált kőeszközök lelőhelye az etiópiai Hadar, ezek az eszközök Kr. e. 2,5 millió
évvel készültek. Ennél a kornál régebbi „ősember" által készített kőeszközöket ez
idáig még nem találtak. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak vagy nincsenek ilyenek,
csak annyit jelent, hogy 2,5 millió évvel Krisztus előtt már készítettek őseink kőből
való eszközöket. Ezek az eszközök egyszerű kvarckavicsból pattintott eszközök
voltak. Tulajdonképpen szabálytalan élű kavicsokról beszélhetünk, amelyek úgy
keletkeztek, hogy az egyik követ kalapácsként használva szilánkokat pattintottak le a
másikról. Többféle nyersanyag volt forgalomban (bazalt és más lávakőzetek, kvarc,
kvarcit) és mind a pattintott köveket, mind a szilánkokat szerszámként lehetett
használni. Ezeket az éles szilánkokat elsősorban állatok feldarabolására
hasznosították. Néhány korai lelőhelyen talált csontokon látható sérülések vizsgálata
kimutatta, hogy ezeket kőszilánkok okozták, a csontokon talált egyéb sérülések pedig
azt mutatták, hogy összetörték őket a bennük található velőért. Kelet-Afrikában:
Tanzániában hasonló kőeszközök kerültek elő, jól datálhatóak, de kicsit fiatalabbak
a hadari kultúra eszközeinél, ezek az tárgyak a híres Olduvai-szurdokból származnak,
így ezek, mint az olduvan ipar darabjai lettek közismertek. Formailag kevés
különbség mutatkozik a fent említett két kultúra leletanyaga között. Kr. e. 1,5 millió
évvel Afrikában jelentős változás történt a szerszámtípusok terén. Ez egybeesett egy
új hominida a homo erectus fejlődésével, amely felváltotta a korábbi kisebb
agytérfogatú homo habilist. A kőeszközkészítő technológia leglényegesebb változása
ekkor az acheuléen ipar kifejlődése volt, amit a mindkét oldalán megmunkált
(bifaciális) szakócák és hasítok jellemeztek.
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Az acheuléen nem az egyetlen ekkor feltűnt ipar volt; a korszak egyik jelentős
vonása az előállított kőeszköztípusok sokfélesége volt. A kenyai Koobi Fora
területén fejlődött ki a karari ipar, melyet a nagy magkő technológiával készített
kaparok jellemeztek. Ugyanekkor Olduvaiban a korábbi olduvant egy új ipar, a
fejlett olduvan váltotta fel. Változatosabbá válnak a kőeszközök: balták, kaparok,
hasogatok. Az acheuléen ipar eszközei használatban maradtak az elkövetkező több
mint egymillió évben, és Afrikán kívül Európában és Ázsiában is elteijedtek. A
szakócák minden bizonnyal jobb vágóeszközöknek bizonyultak, mint az egyszerű
szilánkok, és több mindenre használhatóak voltak. Afrikában bizonyíték van rá, hogy
az acheuléen időszak alatt nagyvadat is ejtettek (Olduvai-szurdokban egy elefánt
feldarabolásának a helyét találták meg régészek). Valamint famegmunkálásra is
használták a kőeszközeiket, ennek bizonyítéka a Kaambo-vízesés mellett talált késő
acheuléen lelőhely, ahol a folyó hordalékával takart területen megtalálták a faragott
faeszközöket, melyeket kőszerszámokkal faragtak, a fa felületén jól láthatók a
kőszerszámok nyomai. Afrikában az acheuléen időszak vége körülbelül 120 000
évvel ezelőttre tehető, az emberi viselkedés sok jellegzetes vonása jelen lehetett már,
pl.: a vadászat, mint eredményes életforma, a tűz használata és az egyszerű, de
használható kő-és famegmunkálási technikák kifejlesztése és használata.
Korai hominidák Kelet-Ázsiában
A legkorábbi hominidák Afrikában fejlődtek ki. Afrikán kívüli megjelenésük
pedig a homo erectus megjelenése után, valamikor 1,7 millió évvel ezelőtt
következett be. A hominidák alkalmazkodóképessége megnövekedett és eljutottak a
Közel-Keletre, Ázsiába és Európába. Kevés a tárgyi lelet ebből a korból, így egy
távol-keleti, egy kínai lelőhely adataira támaszkodhatunk. Az elődeikhez képest
fejlődést mutattak a finomabb kőeszközök használatában. Az itt talált kőeszközök
többségéhez olyan kemény kőzeteket használtak mint a kvarc és kvarcit, a
szilánkokból készült különböző csákányokat, hegyeket és kaparókat is ezekből
pattintották. Koreában szintén ismert néhány e korból való lelőhely. A koreai
eszközök jellegzetesebben formáltak mint a délkelet-ázsiaiak, és található közöttük
mindkét élén megmunkált (bifaciális) szakóca, hegy és kaparó.
Korai hominidák Európában
A legkorábbi hominidák kevéssel egymillió évvel ezelőtt Afrikából érkeztek
Európába. Ezzel kezdetét vette az alsó paleolitikumként ismert időszak, amely kb.
200 000 évvel ezelőttig, azaz a középső paleolitikumig tartott. Az elsődlegesen ránk
maradt emlékanyag főleg kőeszközökből, leginkább szakócákból áll. Ebben a
periódusban használták Európában az első szakócát. Idővel a szakócák finomodtak
és különböző formájú változatokat is fel lehetett ismerni. Az eszközegyütteseket,
melyekben szakócát is találni, a franciaországi St. Acheul nevű lelőhely után
acheuléennek nevezzük. A 400 000 és 120 000 évvel ezelőtti időszak között új
megmunkálási módszer terjedt el, amelyet előmunkált magkő (preparált magkő)
technikának nevezünk.
A kőtömböcskéket megformálták, és oly módon pattintották le, hogy az
eszköz végső formája könnyebben kialakítható legyen. Ez a fejlődés a meghatározott
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munkára szolgáló specializált eszközök igényét mutatja, és ez maradt a
kőeszközkészítés legfontosabb jellegzetessége az alsó paleolitikumban, és az azt, kb.
200 000 évvel ezelőtt felváltó középső paleolitikumban is.
A kőpattintás technológiájáról
Néhány mondatban a kőpattintás technológiájáról. Nem volt egyszerű, már
csak azért sem, mert sok esetben egészen messziről kellett beszerezni a megfelelő
minőségű alapanyagot: legtöbbször kovát, néha obszidiánt, esetleg féldrágaköveket.
Ezeket ki kellett bányászni és el kellett szállítani. A megfelelő minőségű kő nagyon
nagy érték volt, csak lábon tudták szállítani. Az útvonalak hossza a kovabányák és a
felhasználási helyek között gyakran több száz kilométer volt. Az előre elkészített
magkőtechnikáról röviden. Megfelelő méretű és minőségű kova- vagy
obszidiántömböcskét kerestek, amelynek az egyik végét leütötték kvarckaviccsal
úgy, hogy lehetőleg síkfelületet kapjanak, erre a sík felületre a magkő oldalai körben
körülbelül merőlegesek voltak. Erről a sík felületről agancs-szerszámmal, akár
nyomással akár a szerszámba ültetett fabetét megütésével hasítottak le pengéket. Az
így nyert lapos, hosszúkás pengéket retustechnikával dolgozták tovább. Ezek után a
pengét bőrbe ágyazva, kézben tartva pattintották tovább szintén agancsszerszámmal,
így nyertek pontos formát és élet az eszközök.28
A Neander-völgyi ember
A Neander-völgyi ember maradványai 120 000 évvel ezelőttről ismertek, és
35 000 évvel ezelőttig lakták Európát és Nyugat-Eurázsiát. A Neander-völgyi
emberek elsősorban a szilánkokból készített, többnyire nagyszámú kaparót és hegyet
magában foglaló, mousterien kőeszközök készítőiként ismertek. A mousteriennel
egyidős a micoquien ipar, melyre a finoman megmunkált hegyes szakócák és a
szilánk alakú eszközök széles skálája a jellemző. Ezeket az iparokat összefoglaló
néven középső paleolit (200 000-30 000 évvel ezelőtt) iparoknak nevezzük.
Az első mai ember
Az afrikai középső kőkor kétségkívül legfontosabb eredménye az, hogy a
kontinens déli részén kb. 100 000 évvel ezelőtt megjelent az anatómiailag
egyértelműen mai ember, a Homo sapiens sapiens. A középső kőkort a korábbi
időszakoktól elsősorban a kőeszközök készítésében elért jelentős fejlődés alapján
lehet elkülöníteni. Az egyik ilyen előrelépés a magkőnek a szerszám elkészítése
előtti megmunkálása. Ez az úgynevezett előkészített (preparált) magkőtechnika tette
lehetővé a szabályosabb szilánkok, például háromszögletű (trianguláris) hegyek vagy
párhuzamos élű pengék elkészítését. Ezeket az eszközöket, hasznosabb és
összetettebb szerszámokat készítve, már csont- vagy fanyélbe lehetett foglalni. Ezek
olyan összetett eszközök voltak, melyek éle kőből, a többi része pedig valamilyen
szerves anyagból készült, például fa, csont, szaru. Ezen időszak előttről nem
28
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ismertek hasonló eszközök, így ezek az ember technológiai fejlődésének fontos
előrelépését jelentik. A szaharai aterien ipar nyélnyújtványos hegyei, kaparói jó
példái az ilyen módon nyéllel ellátott szerszámoknak. Ezen időszak emberőse (homo
sapiens sapiens), bizonyítottan a középső kőkorban jelenik meg, és vele egy időben
az elvont emberi gondolkodás.
Az emberiség története, és így a kőkultúra története szempontjából is a
középső kőkor volt a legjelentősebb periódus. Körülbelül 100 000 évvel ezelőtt, DélAfrikában mind anatómiailag, mind szellemileg kialakult a mai értelemben vett
modern ember, agytérfogata teljesen megegyezett a mai emberével. Innen vándorolt
szét a többi kontinensre, először Eurázsiába, majd Európába és Ázsiába, Ázsiából
Ausztráliába, végül pedig szintén Ázsiából az amerikai kontinensre.
Ausztrália betelepülése
Ausztráliát csak tengeri úton lehetett elérni, ezért betelepülés valamiféle
tengeri jármű létét feltételezi, ezek elkészítéséhez komoly szerszámokra volt
szükség, nagy valószínűséggel ezek is kőből készültek. Sajnos a leletanyag nagyon
szegényes, mert a mai tengerszint körülbelül 100 m-rel magasabban van, mint az
akkori, így a leletek legnagyobb része a tenger alatt található, vagy már széthordták
az áramlások.
Az amerikai kontinens betelepülése
Igazán fontos számomra, hogy egészen különleges minőségű kő leletanyag
került elő a kontinensről. Az alaszkai lelőhelyeken mikropengéket is tartalmazott a
leletanyag nagy része, melyeket nagyon kicsi magkövekről pattintottak le, és
csonthegyek oldalába illesztve lándzsahegyként használták. Ez a technológia
mintegy 30 000 évvel ezelőttről, Szibériából származik, és jelenléte ÉszakAmerikában egy nyugat-kelet irányú, Berringián keresztüli népvándorlás bizonyítéka.
Régészeti leletanyagban Amerika csak az utolsó jégkorszak vége után, 11 500 évvel
ezelőtt lesz igazán gazdag. Ez egybeesik az úgynevezett clovis hagyományú
eszközkészítés feltűnésével, ami arra utal, hogy ezeknek a jellegzetes kőhegyeknek a
készítői voltak a Beringiától délre eső területek első meghódítói. A clovis ipar volt a
legfejlettebb, technikailag legtökéletesebb. Igazi mesterművek a termékei a késő
őskori kőpattintás csúcsát képviseli, a legfinomabb formák itt születtek. A nyíl és
lándzsahegyeik bifaciális (kétoldalt megmunkált) precíz, visszanyilazott formák, a
beültetés helye is tökéletesen megmunkált, semmi esetleges forma nem található
rajtuk.
Anyagukat tekintve a legjobb minőségű kovát és obszidiánt használták, a
bazalt és a folyami kavics már alkalmatlan az ilyen minőségű kőmunkához.
Mindegyik hegy pengéből lett továbbpattintva, az előre elkészített
magkőtechnológiával, az egyik oldalt már a magkövön kialakítják, tehát amikor a
pengét lepattintják, már készen van a magkőtől kifelé eső oldal, a lepattintott pengét
retustechnológiával dolgozzák tovább, ez igen precíz tevékenység, a legfinomabb
része a munkának. A kőpattintáshoz segítségül hívhatjuk az életmódkutató régészet
tapasztalatait.
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Európa a felső paleolitikumban
A 35 000 és 12 000 közötti időszakot felső paleolitikumnak nevezzük. A mai
ember anatómiailag körülbelül 100 000 évvel ezelőtt alakult ki, és 35 000 évvel
ezelőtt váltotta fel a Neander-völgyi embert Európában. A felső paleolitikumot már a
hivatalos művészettörténet-szemlélet is elismeri, mint az első kort, ahol megjelenik a
művészeti alkotás, mint produktum. A plasztika régebb óta létezik, mint az építészet.
A paleolitikumból: festett reliefek,29 reliefszerű szerszámplasztikák, sőt igazi teljes
plasztikák is származnak. Ebben a korban az állatábrázolások dominálnak, az
emberábrázolás viszonylag ritkább. A saját lábán megálló, égre néző, öntudattal
rendelkező ember csak később jelenik meg a plasztikában.30 Konkrétan
termékenységszimbólum-szobrocskák (Vénusz-szobrocskák), jó példa erre a lausseli
Vénusz, amely egy dombormű, egy tülköt tart a kezében, vagy a willendorfí Vénusz,
a mentoni Vénusz31 amelyek viszont körplasztikák.32 A falvésetek fémjelzik ezt a
kort, több mint valószínű a művészeti alkotások fontos szerepet töltöttek be a
közösségek vallási rítusaiban, ilyenek lehettek a termékenységkultusz jegyében
faragott szobrocskák, sziklavésetek. A Vénusz-szobrocskáknál mindenképpen meg
kell említenem a befoglaló magformát, amely a tojásformával együtt a születés
szimbóluma. Bráncu§i ugyanerre jutott több ezer évvel később, több mint valószínű
tehát, hogy örök igazsággal állunk szemben. Érdekes, hogy a Vénusz-szobrocskák
esetében nem fontos a felismerhető arc, a cselekvő, és mozgásképesség, a
személyiség, csak a nőiesség, ezért van megfaragva a hajfonat, és az erős zsírfarúság
is a nőiesség túlhangsúlyozását szolgálja. Mindenképpen figyelemre méltó, hogy
konkrét módon próbált kapcsolódni a szoborfaragó ember a mindenséghez, a
teremtéshez, és ezt kőszobor formájában tette meg. A csoda, hogy születünk, élünk,
meghalunk, és nem hiába születünk, élünk már erőteljesen foglalkoztatta. Ezekre az
örök kérdésekre a lelkében megszülető válaszokat maradandó anyagban formálta
meg. Az igazi csoda az, hogy 10 000 évvel később sem lehet jobb válaszokat adni a
már akkor is felmerült kérdésekre. Ebből egy következtetést mindenképpen le kell
vonnunk: a művészet örök, a léttel van közvetlen kapcsolatban.
A felső paleolitikum a gyors technikai fejlődés korszaka volt. Azt
mondhatjuk, hogy a felső paleolitikum kőiparai inkább a pengéken, mint a
szilánkokon (a penge olyan szilánk, amelynek hossza nagyobb, mint a szélesség
kétszerese), kaparok nagy választékán és árvésőkön (elsősorban vésésre használt
eszköz) alapultak. A pengetechnológia a nagybani termelés első formája, hiszen egy
magkőről több, többnyire teljesen egyforma penge pattintható le. A nagyszámú
árvésőt csont és agancs megmunkálásánál használták. A 20 000 és 16 000 évvel
ezelőtti időszak az utolsó jégkorszak csúcsa, e kor vége felé meg növekedett a
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viszonylag kis eszközök (mikrolitok), a csonteszközök, fegyverek száma. Ennek oka
a nyersanyagokhoz való hozzáférés nehézségeibe, és a hideg időjárásban keresendő,
hiszen a kovaeszközök a nagy hidegben könnyen elpattannak, míg a csonteszközök
jobban viselik a nagy hőingadozásokat. A leletek között szerepelnek franciaországi
lelőhelyekről, Laugerie Haute-ból, valamint La Madeleine-ből gyönyörű vésők, levél
alakú nyílhegyek, penge pattintására alkalmas magkövek stb. Az előbb említett
eszközök ezekben a formákban különösen az utolsó eljegesedés időszakára
jellemzőek.
A mezolitikum kezdete
E kor nagy változásokat hozott a kőkultúra területén. A fejlődés kezdeti
stádiuma a vad gabonafélék intenzív gyűjtögetése volt. A gabonából őrlőkővel lisztet
őröltek. A csontvázak szolgáltattak bizonyítékot erre, a fogak erős kopása, amelyet
az okozott, hogy őrlés közben apró kőporszemcsék kerültek a lisztbe. Tehát új
kőeszközzel bővült a kőkultúra, ez pedig az őrlőkő volt, mely nélkül lehetetlen lett
volna nagy mennyiségű (élelem számára alkalmas finomságú) gabona megőrlése. Ez
a mezolitikum kezdetének legnagyobb horderejű változása volt, megsokszorozódott a
megtermelhető élelem mennyisége, így a korai populációk emberlétszáma is
gyarapodott. Ez a folyamat őrlőkövek nélkül nem mehetett volna végbe. Az
őrlőköveket először nagyon egyszerű formában használták, alig megmunkált
felületük volt, és egyáltalán nem hasonlítottak a ma ismert malomkövekre. Lapos,
enyhén ívelt felülettel rendelkezetek, nem túl nagyok voltak, azért mert ülve lábközé
szorítva őröltek velük úgy, hogy a kő is a földön feküdt. Valamiféle egyszerű
szőttesre helyezték az alsó követ, arra ült az őrlést végző ember is, és a lapos, enyhén
ívelt kőre szórta a magokat, egy másik tömör kis rúdra emlékeztető őrlőkövet
hengergetett a magokon, így történt az őrlés.
Európa a mezolitikum korában
A mezolitikum legfontosabb technikai változása a mikrolit kőpengék fokozott
használata volt, melyeket gyakran csont, vagy fanyélbe foglaltak, és nyílhegyként,
késként vagy más összetett szerszámként használtak. A nagyobb fázisok új
szerszámtípusai gyorsan elteijedtek, és ahol jellegzetes nyersanyagot, például
obszidiánt használtak ott a lelőhelytől nagy távolságokra is nyomon követhető.
Lepinszki Vir egy Duna menti mezolit falu. Közel 100 ember lakta, a K. e.
6000 körüli települést, mely már állandó lakhelyül szolgált. Azért emeltem ki ezt a
települést, mert számos házban a központi helyen a tűzhely mellett, nagyon szépen
faragott halfej szobrocskákat találtak, világosan látszik, hogy folyó menti faluként,
domináns élelemforrás kellett, hogy legyen a hal. Ez a természettudományos
magyarázat, de mégis volt valami más magyarázat is, hogy ezt így fejezték ki.
Szobrot faragtak nem is akármilyet, amit az előbb írtam a Vénusz-szobrocska
minőségéről az ezekre a halszobrocskákra természetszerűleg ugyanúgy vonatkozik.
Gyönyörűen tömör, letisztultán egyszerű emberarcú (antropomorf) halfej szobrocska,
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ami már régen nem halfej, sokkal több annál, valami megfejthetetlen benső vágynak,
késztetésnek a lenyomata, megtestesült valósága, amely kortól függetlenül
mindannyiunknak mond valamit. Egyfajta kultikus tisztelet tárgyai voltak ezek a
szobrok Varga Ferenc barátom szavával élve tekintetük van, amely független
magától a kifaragott szemtől, tehát jelen esetben a hal szemének képétől.
A Kr. e. 6500-ra tehető az európai neolitikum kialakulása, tökéjre emelkedett
a kőcsiszolás technológiája, erre nem volt más eszköz, mint a kő, tehát követ kővel
csiszoltak tökéletes minőségben. Az előbb említett időszak a legszebb csiszolt balták
elkészítésének a kora. A formák olyan gazdagok voltak, és szobrászszemmel is olyan
tökéletesek, hogy rekonstrukciók elkészítésére inspiráltak. Készítettem beültethető
betétbaltát, féldrágakőből (egy őskori baltatöredéket felhasználva), illetve köpűs
nyéltámaszos, köpűs nyéltámasz nélküli kivitelben, ezek mind eredetik másolatai
voltak.34 A baltafejek átfúrásáról néhány szóban (köpűs balták). Rekonstruált
egyszerű őskori fúrószerkezettel, bodzafa fúrószárral, kvarchomok csiszolóanyaggal,
vízzel, és egy íj as fúró segítségével történik. A bodzafa rúd felső végét egy faállvány
feszíti a kőre, és a fa, csont csúszócsapágyon forog. Az íj-szerkezet oda-vissza
húzásával működtethető a szerkezet. Egy-két nap alatt kifúrható vele egy baltafej.
A korai földművesek Európája, a neolitikum kezdete
A mezőgazdaság meghonosodásával a Kr. e. 7. évezredben, a kőkultúra
szempontjából a fent említett lényeges változások következtek be. Érdekességként
ide kívánkozik, hogy az első koponya preparációkat bizonyíthatóan ebben a korban
végezték. Mi mással hajtották volna végre, mint kovapengékkel, olyan pontos precíz
munkát végeztek, hogy a betegek 95% élte túl a komoly műtétet, mert behegedt a
csont, körben a vágás mentén. Fontos változást jelentett a nyugat-európai
halottkultusz megváltozása, hatalmas megalitokat emeltek, szinte hihetetlen méretű
és tömegű kövekből. Az állókövekről, mint a felegyenesedett ember szimbólumáról
részletesebben a görög építőművészet kapcsán fogok írni, de már az első
megalitokkal kezdődik e szimbolika a kőkultúrára vonatkozó története. Másrészt a
halott lelkének útját is szemlélteti a felállított kőszál, mert temetéssel kapcsolatban
állították. Mi mozgatta azoknak az embereknek a fantáziáját, mi hajtotta őket, hogy
hihetetlen erőfeszítések árán, képesek voltak ekkora építményeket létrehozni? Ha
logikus ésszel végiggondoljuk ezeket a teljesítményeket, semmi gazdasági hasznuk
nem volt. A faragott halfejeknek sem, a Vénusz-szobrocskáknak sem. Sírokról lévén
szó a túlvilági életbe vetett hitük mozgathatta ezeket a közösségeket, mert nem
egyedi produktumokról van szó, hanem nagyon jól szervezett közösségi munkáról.
Ez a munka szervezés nélkül nem jöhetett volna létre. Ez azt is jelenti, hogy
kénytelenek voltak mindent közösen, társadalmi hierarchia szerint végezni, különben
életképtelenek lettek volna. Nem volt lehetőségük kivonulni a társadalomból, illetve
ha valaki ezt megtette belepusztult. Ezek a megalitok Európa nyugati, északnyugati
partvidékén terjedtek el Pireneusi-félsziget, Bretagne, Brit-szigetek, DélSkandinávia. Közösségek sírjai voltak az
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említett megalitok, közös temetkezések helyei, a közösség nem csak életében, de
halálában, sőt túlvilági életében is együtt maradt, karakteresen szép kifejezése az
összetartozásnak. A neolitikum kezdete abból a szempontból átmeneti időszaknak
tekinthető, hogy a korábbi korok eszközei használatban maradtak. Bizonyos kultikus
szertartásokra is meghagyták az ősök eszközeit, ilyen volt például a körülmetélés,
amit továbbra is pattintott pengékkel végeztek, holott megvoltak a modernebb
eszközeik.
Egy példa Indiából, a Mehrgarhban feltárt számos sír szolgáltatta a neolit
periódus eszközeinek legjobb példatárát. Nézzük meg egy sír leletanyagát. A tárgyalt
sír egy csiszolt kőbaltát, három kova magkövet, kilenc geometrikus mikrolitot,33
tizenhat retusálatlan kőpengét tartalmazott, a Kr.e. 6. évezredből (csak a kő
leletanyagot soroltam fel, mert a dolgozat szempontjából ez fontos). Kelet-Ázsiában
ebben a periódusban (Kr. e. 9000 és 5500 között) a pattintott kőeszközök
dominanciája a leletanyag tanúsága szerint teljes körű. A kép csak a Kr. e. 4.
évezredtől változik, megjelennek Kínában a finoman faragott jade-eszközök,szobrocskák és kultikus faragványok. A jade egy faragás szempontjából nagyon
kemény féldrágakő, mellyel a munka igen nagy technikai tudást feltételez. Nem
véletlenül választották a jade-ot, hiszen a többi eddig faragásra használt kőnél jóval
keményebb, és nagyon szép a zöld-barna közötti árnyalatokat felölelő színskála
jellemző rá.
Európa a megalitok korában
A korai földműves temetkezések igen figyelemreméltó és érdekes
kőépítmények. Szárazon rakott kőmegalitok (nagy kőtömbök) bejárati folyosókból és
sírkamrákból álltak, amelyeket földből, vagy törmelékből összehordott dombok
fedtek. Ezeket a sírokat közösségi használatra szánták. A temetkezések közösségi
jellege és az ilyen építmények készítéséhez szükséges munkamegosztás, a társadalmi
rétegzettség mind magasabb fokára utal. Nem intézhető el a kérdés pusztán annyival,
hogy féltek a természet erőitől, és csak a kiszolgáltatottság mozgatta őket e hatalmas
volumenű alkotások létrehozásában. Ma sem születnek léptékében fontosabb
műalkotások, nagyobb technikai tudást felvonultatok igen, de ez sem emeli őket a
kőkor alkotásai fölé. E fejlődés csúcsaként a legfontosabb dél-angliai központok
először Avebury, majd Stonehenge megépítése volt, melyek mindegyike munkaórák
millióit igényelte. A kovakő és más kemény kövek nélkülözhetetlenek voltak a
baltákhoz és más mezőgazdasági szerszámokhoz, pl. sarló, ezért bányajáratokat
ástak, hogy kiaknázzák a gazdag vagy jó minőségű rétegeket. A norfolki Grimes
Graves bányának több mint 360 járata van. A kova utóvulkanikus tevékenység révén
kovasavból cementálódik ki a mészkőüregekben, tehát mészkő a hordozó kőzete.
Mivel az ilyen jó minőségű nyersanyagok ritkák voltak a jól művelhető síkságokon,
ezért nagy távolságokból kereskedtek velük. A nyugat-franciaországi Gran
Pressignyből származó kovakövet találtak a mai Hollandia és Belgium területén
feltárt sírokban is.
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Állókövek
A körökbe rendezett vagy sorokba állított állókövek Északnyugat-Európa
őskorának legmélyebb benyomást keltő emlékei közé tartoznak. Nem véletlen, hogy
ilyen mély benyomást keltenek, hiszen az emberi lét megtestesítői, mert állnak, mint
az emberek, ez különbözteti meg őket az állatoktól, a felegyenesedett testtartás. Sőt a
későbbi oszlopok előképei is egyben, majd az oszlopok végigkísérik történetünket
egészen a modern korig, amikor majd felváltja őket a pillér. A 3. évezred folyamán,
de Kr. e. 3200-ra a különféle kőkörök megjelenésével a rituális orientáció egy új
formája fejlődött ki, amely az ég felé fordulás hangsúlyozásával már nem kötődött
szorosan a halottkultuszhoz. Az állókövek szimbolikáját már érintettem, ennek a
legszebb példái a körökbe rendezett állókövek, itt találkozunk a kőkor végén a
legszembetűnőbb módon az említett szimbolikával, itt tisztult le igazán. Az álló
kőszálat az univerzum tengelyével lehet azonosítani, ahol pedig a földből
kiemelkedik, az a világ közepe. Ezek a kövek szent kövek lehettek, tehát „szakrális"
helyeket jelölnek, ezért nem mindegy hol állnak. A kőkörök rendszerint egy vagy
több sorba rendezett nagy kövek gyűrűjéből állnak. Ezek az árokkal kerített sánc
gyűrűkkel (heng-ek) és menhirként ismert, magukban álló kövekkel együtt a rituális
emlékek olyan (megalit) állóköveket tartalmazó csoportját alkotják, amelyeket
nagyszámban építettek Kr. e. 3200-1500 között a Brit-szigeteken és ÉszaknyugatFranciaországban. Csak a Brit-szigeteken 1000 különböző típusú kőkör, és több mint
80 henge, míg a csatorna túloldalán Bretagne-ban és a környező területeken további
körök, sorok és további 1200 menhir található. Valószínűnek tűnik, hogy a Britszigetek és Északnyugat-Franciaország hasonló vallási gyakorlatával egy kultúrkört
alkotott. Spanyolországban (Barcelona körzetében) a híres Piedra Gentil-i dolmen,
de még Észak-Afrikában is található egy-egy példányuk.36
Bár nagyon keveset tudunk az ilyen építményeket inspiráló vallási
képzetekről, az asztronómiai és évszakonként ismétlődő események kétségkívül
fontosak voltak. Az írországi Newgrange-ben a napfény csak a téli napéjegyenlőség
idején hatolt be a kőkörben álló kőfolyosós sírba. Nyári napforduló idején a felkelő
nap sugarai egybeesnek a Stonehenge tengelyével, míg a Ballochroynál a tengely
központi állóköve kijelöli a horizonton azt a pontot, ahol a nyári napforduló idején a
nap lenyugszik. Sok további és nemcsak a Napra és a Holdra (amelyek e korai
földművelő közösségek számára vallási jelentősége lehetett), hanem a csillagokra
különösen pedig a Kutya csillagra, a Szíriuszra vonatkozó csillagászati megfigyelés
is végezhető ezekből az építményekből. Felmerül annak a lehetősége is, hogy a
kőköröket, amelyek némelyike igazi kör, püthagóraszi háromszögek használatával
szerkesztették ki, azt viszont bebizonyították, hogy az ilyen emlékek építésénél
Orkney-től Bretagne-ig ugyanazt a hosszmértéket, a megalit yardot (0, 83 m)
használták. A Kr. e. 2. évezred táján a Brit-szigeteken és ÉszaknyugatFranciaországban a kőkörök és-sorok építése megszűnt, és a hatalmi, illetve vallási
központok Dél-Bretagne-bol és Wessexből a nagy folyóvölgyek - különösen a Szajna
és a Temze völgye - mezőgazdaságilag előnyösebb területeire kerültek. Ebben a
korban az ég felé törő kőkörök feledésbe merültek.
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Stonehenge
Úgy tűnik, hogy a Kr. e. 3. évezred végén, 2. évezred elején Wessex volt DélAnglia vallási központja. Itt tárták fel a legnagyobb építmények és leggazdagabb
sírok nagy részét. Kr. e. 2100-ra Stonehenge - amely eredetileg egy egyszerű,
körárokból és egy körsáncból álló henge volt - átvette Avebury-től37 a Brit-szigetek
déli része vezető vallási központjának szerepét. A korai, több mint 100 m átmérőjű
henge sáncán és árkán belül rituális gödrök, elhagyott kőlyukak, kékkő és homokkő
körök egy sugárúthoz kapcsolódó bonyolult rendszert hozták létre. Az átlagosan 26
tonna súlyú homokkő tömböket a 29 km-re északra fekvő Marlborough Downsból,
görgők és kötelek segítségével szánokon szállították ide. A becslések szerint 1000
ember kellett egy kő elszállításához. A kék köveket a 217 km-re fekvő Prescellihegységben bányászták. A származási helynek jelentősége lehetett, hiszen ez a
távolság a munkaerő szempontjából igen jelentős. A korabeli kőszállításról tudnuk
kell, hogy a mai szállításról alkotott képünk nem nyújt segítséget abban, hogy
valamennyire is, eltudjuk képzelni milyen is lehetett. Egy 26 tonna súlyú homokkő
tömb körülbelül 8 m3 térfogatú, a mérete is lenyűgöző, hát még a súlya. Csak fából
készült szerkezeteket, emberi erőt és leleményességet kellett segítségül hívniuk
ahhoz, hogy megmozdítható legyen egy ekkora kőtömb. A kibányászásáról még nem
is beszéltünk, ki kellett hasítani a hegyből, hiszen szerves része a bányának, nem
csak el kell onnan vinni - aki már látott kézi fejtést kőbányában, az tudja, miről
beszélek - a bányászás módját csak faékekkel történő hasítással tartom
elképzelhetőnek, illetve réz, vagy bronz is rendelkezésre állt már akkoriban. Az is
valószínű, hogy erre a célra nem felelt meg minden kőtömb a bányában, esetleg
tisztítófejtéssel kellett kezdeniük. Lefejteni a repedezett, sérült kőrétegeket, és csak
utána fértek hozzá az egészséges kőhöz.
•5 0

A Stonehenge kövei valószínűleg egy rituális építmény részét képezték,
amelyet szétbontottak és Wessexbe szállítottak, a kövek forrása a bánya valószínűleg
szent hegy volt. A Stonhenge kövei faragottak, megmunkáltak többé-kevésbé konkrét
formára faragva készültek el, legalábbis a két centrikus kör. A köveket úgy állították
fel, hogy alsó végüket a gerendákkal megerősített alapozógödör fölé húzták, majd
kötelek és támaszok segítségével emelték fel a köveket, ez a kor technikai
fejlettségének ismeretében hatalmas teljesítmény volt. Saját tapasztalatom csak 5
tonna körüli kövek mozgatásában van, és elmondhatom nem kis erőfeszítés
szükséges ekkora kövek mozgatásához sem, de télvíz idején, ha van, mondjuk 30-40
cm hó, még az egy tonna súlyú tömbök mozgatása sem egyszerű, csörlővel,
szánkóval és kötelekkel. Ezeket a tapasztalatokat a villányi szoborparkbeli munkám
során és Japánban egy ösztöndíjból megvalósult utam során szereztem. A
Stonehenge-et úgy építették meg, hogy a nyári napforduló idején a napkelte az
építmény tengelyének meghosszabbításában látható, mégis keveset tudunk az itt
lezajlott szertartásokról.
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Kőkörök és kősorok
Kr. e. 3200 és 1500 között Északnyugat-Európában épült állókő rendszerek
nagy változatosságot mutatnak. A Stonehenge és Avebury nagyhatású kőkörei mellet
kisebb kőkörök, mint például el T Uchaf is épültek melyeknél egyetlen állókő sem
volt 1 m-nél magasabb. Más részről Callanishnál a kör átmérője ugyan szerény (11,313,1 m), de mindössze 1,6 km-re északkeletre fejtett gneiszből készült állókövek
magasak és vékonyak, a kör központi köve eléri a 4,5 m-t. A Callanish-kör fő égtájai
közeléből kősorok indulnak, közülük az északi vonal megkettőződve egy sugárutat
vagy szertartási utat alkot. A kősorok közül azonban a bretagne-i Carnachoz közeli a
leglátványosabb. A Le Menec-sorok nem kevesebb, mint 12 közel párhuzamosan
futó, 950 m hosszú sorból állnak, és két töredékes kőkört kötnek össze.39 Az argylli
Balloehory együttese mindössze három magas állókőből, és egy kőlapokból épült
sírkamrából áll. Sok kőkörhöz kapcsolódik temetkezés is, ami jól illusztrálja a
temetkezési szertartások és az állókövek között, a Brit-szigetek északi és nyugati
részével fennállt szoros kapcsolatát az akkori bretagne-i népességnek.
A rézkori Európa
A kor legfontosabb vívmánya a réz bányászata és feldolgozása. A
fémművesség kialakulása az ember és környezete közötti viszonynak egy új szintjét
jelentette. A fémöntés technikájának feltalálása: a fémet olvadáspontjára hevítették
majd öntőmintába öntötték. A kővel való közvetlen kapcsolatot maga a homokkőből
készült öntőminta testesítette meg, amely két szimmetrikus darabból állt, és a
belsejében ki volt faragva az önteni kívánt egyszerű tárgy két félformája és pontosan
össze volt illesztve és az öntés idejére összeerősítve. Az öntő tölcséren keresztül
öntötték be a folyékony rezet, kihűlés után pedig szétszedték a két félformát és
megszületett a nyersöntvény. A nyesöntvényt kövekkel csiszolták tovább. A legszebb
csiszolt kőbalták kora ez Európában, a kőmegmunkálás elérte a tökéletes csiszolás,
mai nyelven polírozás színvonalát. A legkeményebb féldrágakövekből készültek
reprezentatív nagyméretű nyéllyukas (köpűs) balták, a méretük alapján egynémely
balta alkalmatlan volt a használatra. Ezért azt feltételezik róluk, hogy szertartási
balták lehettek valamiféle kultikus szereppel, a használható társaik még sokáig
használatban maradtak effektív munkavégzésre. Sőt a temetők tanúsága szerint, még
a pattintott kovapengék is használatban voltak: kések, gyönyörűen megmunkált
visszanyilazott nyílhegyek. Az első rézbalták formavilága is a csiszolt kőbalták
formavilágából táplálkozott, jóval tömörebbek, nehezebbek voltak mintsem azt az új
anyag igényelte volna. A fémek felfedezése és használata a későbbiekben
forradalmasította a kőmegmunkálást.
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A mediterrán civilizációk
A Kr. e. 3. évezredben a mai Görögország déli területén és a szigeteken
virágzó városok jöttek létre, ezt a populáció növekedése, és az erős társadalmi
rétegzettség indokolta. Ezek a városok fokozottan ki voltak téve a támadásoknak,
ezért komoly kőfalakkal vették őket körül, innentől kezdve a kő, mint
nélkülözhetetlen építőanyag is bekerül a világ és a kőkultúra történetébe. A követ
szilárdsága, időt állósága tette alkalmassá az építészeti hasznosításra, ha erős
szerkezetet, vagy igényes építészetet kívánt a mecénás ez volt a legmegfelelőbb
anyag. így városfalak, erődök, paloták, templomok, szentélyek épültek kőből, a
korabeli elvárásoknak meg is felelt, hiszen ma is, állnak 3-4-5 ezer éves
kőépítmények is, sőt még régebbiek is. A vezető réteg nem csak építészeti céllal
használta fel a követ. Reprezentációs célokat is szolgált, még az építészetben is, és
külön önálló műként pl.: szobrok, domborművek, faragások. Sőt a kövek egy
speciális fajtáját a féldrága-, és drágaköveket szintén reprezentációs céllal használták
ékszereknek. A kőmegmunkálást forradalmasították a fémszerszámok, rézvésők,
csákányok stb. Majd a kicsit később a bronz megjelenésével ez a folyamat
folytatódott, már olyan pontosan munkálták meg a követ, hogy tökéletes illesztéseket
tudtak faragni (építészeti, szobrászati felhasználás esetén), hogy egy késpengét sem
lehetett a tömbök közé becsúsztatni. A plasztikák finom megmunkálása is tanújele az
előbb leírtaknak, ez forradalmi változást jelentett a kőmegmunkálásban.
Az első civilizációk
Az első civilizációk a nagy folyamok mentén alakultak ki, Dél-Mezopotámia,
azután néhány évszázaddal később Egyiptom, Indus menti, észak-szíriai, ez volt az
óvilág négy nagy civilizációja. A kőkultúrában betöltött szerepük jelentős még annak
ellenére is, hogy a társadalmaik legnépesebb rétege földfalazatú építőtechnikát
használta, de hivatali, kultikus, illetve reprezentációs, védelmi, folyamszabályozási
célokat szolgáló építményeik legnagyobb része szintén kőből készült. Törvényeik
leghíresebb passzusait is kőbe, méghozzá keménykőbe vésték (így a felirat a kő
helyén, de mégis a kőben keletkezik, egyfajta litográfia eredményeként), szobrokat,
domborműveket faragtak. A sumer szobrászat legfigyelemreméltóbb alkotásai a
Gudeaszobrok40, melyek ülő helyzetben ábrázolják az uralkodót. Ha megfigyeljük a
kéztartást, érdekes eredményre jutunk. Kiderül, hogy imádkozó kezet ábrázoltak így,
ez a szimbólum erőteljes transzcendentális jel. A nagyon egyszerűen és tömören
megfogalmazott kezeken csak a visszafeszítő inak vannak megfaragva, így teszik
félreérthetetlenné a kéztartást. A kéztartás végigvonul szinte az egész kőkultúrán,
változik, alakul, kifejezéstelenné válik, vagy aktív munkavégzővé, éppen annak
megfelelően, ahogy az aktuális kor társadalmi igénye megkívánja.
Mezopotámiából talán a leghíresebb Hammurapi babiloni király dioritsztélére
vésett ítéletgyűjteménye. A sztélé tetején látható jelenet Hammurapit ábrázolja,
amint Samastól a Nap és a törvénykezés istenétől átveszi a törvénykódex
összeállítására szóló megbízást.
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Egyiptom, a piramisok kora
Kr. e. 6. évezredben földműves falvak jelentek meg a Nílus völgyében,
ismerték az árpát, búzát és kecskét, juhot tartottak. A következő kétezer év az
egyesített egyiptomi állam kialakulását hozta. E változás oka, a kézművesség, és a
technológia fejlettségben keresendő. E technológiai fejlettség a rézművességben, a
szertartási kőbuzogányok, palapaletták gyártásában csúcsosodott ki. Az Obirodalom
idején Kr. e. 2650 környékén jelent meg az első magas lépcsőzetes kőpiramis (62 m
magas) szakkarai nekropoliszban, Dzsószer41 temetkezési helyeként. Ez a
legfontosabb kőépítmény a korai Óbirodalomból. Ettől fogva végig az ókori
Egyiptom történetében nélkülözhetetlen anyaggá lép elő a kő, mint szobrászati, és
mint építőanyag egyaránt.
Fogalomértelmezés a szobrászatról, az én nézőpontomból
Az én fogalmaim szerint az egyiptomi épületek nagy része szobor inkább,
mint épület. Itt hivatkozom Hans Sedlmayr-ra, aki azt írta: Építészet és plasztika
már az első magas kultúra óta szorosan egybefonódik, s így van ez az egész világon.
Számos formájuk ugyanabból a közös gyökérből saijadt ki: a menhirből keletkezett a
szabadon álló monumentális szobor, a techtonikus obeliszk, sőt talán az oszlop is. Az
igazi oszlop az emberi szellem egyik legnagyszerűbb találmánya, egyszerre
techtonikus és plasztikai is. Nagyon erőteljes fizikai szimbólum is egyben, támasztás,
teherhordás.42 A fentiekre alapozva felsorolom az általam fontosnak tartott
szempontokat, a szoborrá válás kritériumaiként:
- Elsősorban azért, mert teljes térfogatuk nagy része maga a szerkezet, és
csak kisebb része, vagy körülbelül 50%-a használható belső tér, konkrétan a
piramisoknál ez az arány 1-1,5%. Ezek az építmények elsősorban kultikus, birodalmi
reprezentációs, temetkezési célokat szolgáltak. Cifka Péter szerint a piramis nem
más, mint akaratszimbólum43.
- Másodsorban azért, mert olyan magas minőségben készítették (faragták)
őket, ami számomra szobrászati minőséget, ennek következményeként, pedig szobrot
jelent. Ez akkor is így van, ha magából a hegy sziklájából vágták ki, mint egy
barlangot, vagy nagyméretű kőtömbökből rakták össze.
- Harmadsorban azért, mert kőből készültek annak ellenére, hogy a kor
szerszámai, emelési, mozgatási technikája ezt még nehezen tette megoldhatóvá.
Mindenképpen időtállóság volt a céljuk, ennek csak szellemi, spirituális oka lehetett:
túlvilági életre való megtartás, a nagyság megörökítése az utókor számára.
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A magas minőségű kőmunkáról: számomra a szobor alapvető minőségi
követelménye, ezt a követelményt nem én állítom magam számára, hanem a szobor
állítja a szobrásszal szemben, vagy inkább mellette, pont azért, mert szobor létéhez
elengedhetetlenül szükséges, és így a szobrász létéhez is, ez az ok okozati
összefüggés, talán nem szorul külön magyarázatra.
A piramis formáját jel mivolta határozza meg, emberfeletti nagysága jeleníti
meg a hatalom emberfelettiségét, a piramisok csúcsának gránitburkolatán megcsillan
a nap fénye, napkultusz karakteres megfogalmazásaként. A piramisforma erős
jelkép, jelenti a fölemelkedést a teremtés szintjéről, az őshegynek, a világ
kezdetének a jelképe „legyen és lőn", Mózes is a hegyre ment fel. Másik fontos
napkultuszjelkép maga az obeliszk, amely egyetlen hatalmas gránitoszlop, az ég felé
törés formai megfogalmazása, egyszersmind napóra, mint egy hatalmas kőszál mered
az ég felé, egyben a naptemplom központi jele. Az ember vertikalitás iránti vágyát
szemlélteti, és erős fallikus szimbólum.
A piramisok
A szakkarai lépcsős piramis volt az első, Dzsószer fáraó piramisa. A III.
dinasztia beköszöntével a királysír a fáraó isteni lényének, és égi hatalmának
szimbólumává vált. Mely legyőzte a halált, és így az egész birodalom
boldogulásának a záloga is lett egyben. A király híres építésze Imenhotep ezt a
gondolatot fejezte ki, amikor egy egyszerű masztabát, több egymásra helyezett
masztabával megnagyobbított, megemelt, és ennek következtében jött létre a lépcsős
építmény, melynek az ég felé vezető lépcsőin a fáraó az égbe emelkedett, tehát a
lépcsők és maga a piramis a király „menybemenetelét" is szolgálta. A IV. dinasztia
idején a lépcsős piramisból kialakul az igazi piramisforma. Ebben a korban épültek a
legnagyobb piramisok Hufu (görögül: Kheopsz) nagy piramisa is Kr. e. 2530 körül
147 m magas, és körülbelül 2, 3 millió, átlagosan 2500 kg súlyú kőtömbből készült.
Gíza piramisai: az előbb említett Kheopsz-piramis mellett, a piramisegyüttes
magában foglalja még Khephrén, és Mükerénos piramisait. Ha a teljesítményt
szemügyre vesszük akkor kiderül, hogy csak szervezett, erős állam esetén volt ez
lehetséges, és már el is jutottunk a birodalmi szobrászatig, építészetig, amit itt én
csak a szobrászat fogalmával tudok értelmezni. Volt szerencsém személyesen is
látni, tapintani ezeket a piramisokat, és részévé válni annak az egészen furcsa,
szavakkal elmondhatatlan élménynek, amit a piramisok köveinek látványa, de
kiváltképpen érintése okoz. Szobrászként a technikai megvalósítás mikéntje is
nagyon érdekelt, ezért hát jól szemügyre vettem az ott található, még a piramis részét
képező, illetve már lehullott köveket. Tudomásom volt róla, de ott személyesen meg
is győződtem arról, hogy a nagyméretű mészkő (építőköveket) kemény
gránitburkolattal fedték be - a burkolat szó alatt nem a mai fogalmaink szerinti
burkolatot kell érteni, mert lényegileg tömbökről van szó
a lehullott és
befejezetlen köveken, jól meglehet figyelni a hasítás módját. Nem egyszerű
ékfészkeket vágtak a kőbe, hanem hosszan, szinte árokszerűen körbefutó módon
készítették el az ékek feszítőfelületeit. Ennek a munkametódusnak több oka is lehet,
az egyik, hogy nagyon homogén és szívós volt a kő abban az értelemben, hogy nem
nagyon volt neki „szála", tehát olyan hasítási iránya, mely mentén könnyebb lett
volna hasítani. Ebben az asszuáni vörös gránitban nagyon egységes a
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kristályszerkezet, szinte minden irányban egyforma kitérj edésűek, az
ásványtársulások. A másik ok, amire gondolni tudok, hogy maximum réz-, de lehet,
hogy csak faékekkel tudták megoldani a hasítást, és ezért volt szükség olyan nagy
hasítási támasztófelületre. A faék működőképes, de csak úgy, hogy beütik és nem
feszítenek vele akkorát, hogy elrepedjen a kő, hanem meglocsolják és körülbelül
másnapra, vagy amikorra megdagad, elhasítja a követ. Az ékeket érdemes
folyamatosan nedvesen tartani, pl.: letakarni valami vizes ronggyal, vagy valami
vizes növényi rostokkal, így folyamatosan fel tudja venni a vizet egészen addig, amíg
telítődik vízzel és feldagad.
A mészkő és a homokkő általában helyben lett bányászva, illetve kisebb
távolságokból szállítva, a gránit messziről érkezett Asszuán volt a kitermelés helye.
Az asszuáni gránitbányában szintén volt szerencsém megfordulni, a bánya egyébként
még ma is folyamatosan működik, sőt a termelés technológiája sem sokat változott.
Éppen szemtanúja voltam egy körülbelül 10 m3-es gránittömb fejtésének, amely
teljesen kézi erővel történt, négy-öt ember három-négy napi munkája kellett hozzá.
Ha belegondolunk abba, hogy a XXI. század elején lényegileg ugyanúgy fejtik a
követ ugyanabban a bányában, mint mondjuk 5000 évvel ezelőtt, akkor
megdöbbentő gondolattal állunk szemben. Nevezetesen mindent tudtak már akkor a
kőről, sőt még talán többet is, mint ma. Ez azt is jelenti, illetve jelentheti, hogy a ma
szobrásza, építésze sem jutott messzebbre, mint 5000 évvel ezelőtt. Már az őskor
végén a nagy hengek korában is tökéletesen ki tudta fejezni az alkotó lélek a kőben,
amit ki kellett mondania. Azzal, hogy eltelt 5-7 ezer év lényegileg nem változott
semmi, csak a kifejezésmód és ennek formája, hiszek benne, hogy a szobrászati
minőség megmaradt - most a technokultúra korában, szinte teljességgel
anakronisztikussá vált a szoborfaragó ember léte. A szobrász dolga az, hogy ezt az
ellentmondásnak tűnő gondolatot feloldja. Az én meglátásom szerint, az egyik létező
megoldás az lehet, hogy nem a médium (kő) igazán a fontos, hanem az isteni idea, a
mintakép, amely az alkotó lélekben kristályosodik ki, ez a mű végső formája,
megtestesült valósága. A szobrász szempontjából persze a médium, a kő is fontos.
A Gíza-i piramisokhoz visszatérve. A nagy piramisok a IV. dinasztia
monumentális építészetének legnagyszerűbb alkotásai. Az építményekben az
egyiptomi vallás és gondolkodás, napkultusz és az istenkirály tisztelete egyesült és
fejeződött ki. A gúla formában a napsugarakat kőben jelenítették meg, rajtuk
emelkedhet a király lelke az égbe és egyesülhet Re napistennel.44
Istenszobrok, a szobor „mágikus" valóság
A piramisok mellett nem feledkezhetünk meg a szobrászati produktumról
sem, mely a világ nagy birodalmi szobrászati produktumai közül is kiemelkedik,
mind méretben, mind darabszámban, de ennél is fontosabb, hogy minőségben.
Számomra az egyiptomi szobrászat varázsát leginkább a megismételhetetlen
tömörsége, nemessége, életbölcsessége, komolysága, előkelősége a minden
modorosságot, fennköltséget nélkülöző egyszerűsége, anyaghoz való hűsége adja.
Még itt az elején a tisztánlátás kedvéért helyére kell tennem, miért olyanok az
44
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egyiptomi szobrok amilyenek. Egyrészt ábrázoló) ellegűek, mert meg kellett mutatni
azokat a típusokat, amelyekre az egyiptomi birodalomnak, mint társadalomnak,
gazdasági rendszernek szüksége volt. Mire is volt szüksége pontosan? Nézzük meg
konkrétan a képmást. Ez a kérdés nyilvánvalóan a patrónusra (megrendelőre)
vonatkozik igazán, ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk, ha nem akarjuk
félreérteni tradicionális művészetük célját. Láthatóvá válik az egyiptomi, de a többi
tradicionális kultúra esetében is a későbbiekben, hogy a képmás nagyon ritkán a mai
fogalmaink szerinti képmást jelenti, ami hasonlít emberi értelemben az ábrázolt
személyre, sokkal inkább egy típus megtestesítője. Az embernek inkább rendeltetése,
mint megjelenése ábrázoltatik, a szoborképmás a királyt, a katonát stb. ábrázolja és
nem a konkrét személyt. Mindezeknek semmi köze sincs a művész technikai
képességeihez, vagy megfigyelő, elemző képességének tökéletlenségéhez. Ez az
egész hozzáállás kifejeződik abban a tradicionális nézetben, melynek értelmében a
karakter és a funkció pusztán örökletes átvitelében is kifejezőerőt talál, mert az
ember békében halhat meg, ha tudja, hogy útódai majd folytatják művét. Amit, mai
emberek személyiségnek neveznek, azt a tradicionális ember átmeneti funkciónak
tekinti. Tehát a képmás esetében az elhunyttal való azonosságot, hivatali jelvényei,
ruházata, leírt neve képviselik. Amit ideális képmásnak nevezünk, az formailag,
individuálisan meghatározhatatlan típus. Ezért az e módon megfogalmazott szobor
gazdagabb, mint egy naturalisztikus megoldás, mert az ábrázolt embernek mindkét
énje képviseltetik, az, amit örökül kell hagynia, és az, ami annak a benső formának
felel meg, amit élete során felépített magának, egy a halálával befejeződő áldozati
műveletként.
Mert egész életének az volt a célja, hogy „önmagát" ebben az szubsztanciális
formában valósítsa meg, abban az egyben, amelyben az istenség megfelelően
tükröződhet.45 Nagyon fontos megjegyeznem, hogy az egyiptomi szobrászat esetében
az álló-, de az ülőszobroknál is, nem azért nem faragták ki a tömböt a szobrok
mögül, mert technikailag nem voltak rá képesek. Azért nem faragták ki, mert hitük
szerint az ember magában nem képes megállni, tehát isteni támogatás nélkül nem
lehet ember. A lényeges különbség a későbbi görög szobrászat esetében, az
egyiptomival összevetve éppen az lesz, hogy a görög filozófia eljutott (milétoszi
iskola) az anyagelvűségig, amely kimondja, a dialektika tételét. Az ellentétek harcát
a világban, ezért áll az ember egyedül szemben a világgal. Ezen a ponton válik egy új
módon, az emberi lét szimbólumává az állás, egyfajta individuális metódusként, sőt
talán nem túlzok, ha a korai materializmus csíráját vélem felfedezni benne.
Minden korban az emberi állás, az ember önértelmezésének a története,46
mert csak az ember képes értelmezni és értékelni önmagát, még ha töredékesen is.
így az egyiptomi művészet is értelmezi önmagát, és oda jut, hogy az ember Isten
nélkül nem létezhet. Ezért nem véletlen, hogy szobraik frontális komponálásuk, de
merevségük ellenére elevenebbek az élő alakoknál. Megoldották az egyik
legnehezebb szobrászi problémát, nevezetesen miként ötvözhető a formai erő,
egyszerűség, tömörség, a jelentéssel, és az emberi érzékenységgel. Vagyis, hogyan

45

Coomaraswamy, C. K. A. (2000): A keresztény és keleti művészetfilozófia; Arcticus Kiadó
(Budapest). A keresztény és keleti művészetfilozófia 95. o.
46
Cifka Péter, (1986): ABudapasti Képzőművészeti Főiskolán elhangzott előadásból. Szabó Pál
jegyzete alapján.

27

tudunk egy erőteljes, elemien egyszerű formába emberi tartalmat töltekezni, vagy
isteni spirituális töltést plántálni. Fontosnak tartom a szobrok esetében a kéztartást itt
is megvizsgálni. Kijelenthető, hogy szimbolikailag a testhez simuló, kéz is az
imádság jele. Ebben a formavilágban nélkülöz a kéztartás minden mozgásra való
hajlandóságot, és meditatív jelleget kölcsönöz a szobornak. Ez teljesen logikus, mert
az egész szobor mozdulatlan, merev, pontosan azért, mert állandóságot kell
sugároznia. Nincsenek megfaragva az ízületek a kézen, mert nincs rájuk szükség,
csak a legfontosabb formai elemek vannak kimunkálva.
Nem utolsó szempont az sem, hogy az anyag, a kő lényege, hogyan bontakozhat ki magában a kész szoborban, hogy soha ne legyen kétségünk a felől, hogy ez
a mű csak kőből készülhetett el. Az a belső energia, az a sajátos intenzitású élet,
amelyet ezek a műalkotások sugározni képesek, szinte függetlenek az ábrázolás
tárgyától, tehát mindem mű, így az egyiptomi szobrok is, absztrakt alkotások bizonyos értelemben. Ha szigorúan fogalmazok, csak a tradicionális művészet produktumai igazán absztrakt alkotások. Azok a formák, amelyeket az ember saját belső
képességeinek, habitusának megfelelően hoz létre, túllépik a látott világ fogalmát,
mint minden igazi műalkotás. Ez ontológiai többletet jelent, ettől megismételhetetlen, egyedi minden műalkotás. A formákhoz mindig egyenrangú félként kell
társulnia a kőnek. A történeti időben teljesen más dimenzióban realizálódtak,
testesültek meg a szobrok, faragványok. A technikai lehetőségek, amik rendelkezésükre álltak, lényegesen több időt igényeltek, mint a mai technokultúránk korában.
Ebből az következik, hogy sokkal több időt kellett eltölteni magával a munkával. Az
egyiptomi szobrászatra első ránézésre, könnyen rásüthetnénk, hogy birodalmi
szobrászat, királyok, uralkodók kénye-kedve határozta meg, mit is lehet faragni,
ráadásul kötött témákban és szűk keretek között. Ez bizonyos szempontból így van,
de semmiképpen nem a kényük-kedvük, mert akkor minden fáraónak más lehetett
volna a kénye-kedve. De a szobrászat mégis egységes képet mutat, illetve nagyobb
távlatba szemlélve folyamatosan, logikusan változik, nem egyik pillanatról a
másikra. Attól csodálatos, hogy mindezek ellenére függetlenedni tudott a művészi
minőség ezektől a kötött keretektől, és maradandót alkotni. Persze látnunk kell, hogy
nem 20-30 év alatt alakult ki, érett igazi művészetté, ami mellett nem lehet szó
nélkül elmenni, lehet szeretni, nem szeretni, de közömbösnek lenni hozzá
szobrászként lehetetlen. Az ember a világból értelmezi önmagát, azzal, ahogyan áll,
a statikus forma az örök, a változatlan, természet feletti létet hivatott hangsúlyozni.
Az ember a világban felfedezett törvényszerűségeket önmagán keresztül fejezi ki.
Egyiptomban a frontális szerkesztés, statikus állás és ülőpózok uralkodtak az
ábrázolásban. Az ülés uralkodó esetében mindig trónuson, ha a földön, akkor
alattvalóról van szó, az írnok szobra.
Óbirodalom Kr. e. 2650-2150 a székhely továbbra is Menphisz. Khephrén fáraó ülő
életnagyságú dioritszobra47 kétségkívül az óbirodalom szobrászatának egyik
remekműve Kr. e. 2520-2490. Idealizált tökéletes arányú alakja szigorú ülő tartásban
ábrázolja a királyt. A szobor az istenkirályság szimbóluma. A trónon ülő Khephrén a
rövid redős, a királyokat megillető sendzsit kötényt visel, a trónját két oroszlán tartja,
fején nemezkendő, mellyel a fejet hátulról átölelő sólyom szárnyai összeolvadnak,
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egyfelől oltalmazza a fáraót, másfelől ezzel is kifejezve sólyomisten és az élő király
szoros kapcsolatát. A fáraószobroknak csak az arca kellett hogy „hasonlítson" a
fáraóra, a testet nem mindig ideális életkorúnak faragták, hanem amilyennek a
túlvilágon képzelték. Amit az egyiptomi szobrászatról írtam, az mind igaz a
Khephrén-szoborra. A nagyon kötött keretek, melyek meg voltak határozva mind
tartásban, formában, szimbólumokban, méretben egyaránt. A kompozíció frontális
nézetű, igazából egy irányra komponált, de ez a szobrászati minőséget nem
csökkenti, sőt olyan különös megmagyarázhatatlan tömörséget ad neki, ami talán
más módon nem lett volna elérhető. A kő anyaga a diorit, természetesen hozzájárul
ehhez. A diorit talán az egyik legkeményebb, még szoborfaragásra alkalmas anyag,
amelyet viszonylag nagy mennyiségben tudtak bányászni. Annyi nincs belőle, mint
gránitból, de azért van bőven. A gránitnál nehezebben megmunkálható, valamivel
tartósabb, és a Khephrén-szoborhoz felhasznált még ráadásul különleges ásványösszetételű tömbből lett kifaragva.
A kő csodálatos rajzolata, ami valójában nem rajzolat, mert a kő terében fut
teljes mélységében, még emeli is a szobor minőségét. Nem kiszámítható a kőben
rejlő erek színe, de ebben az esetben szerencséje volt a szobrásznak, ha ezt a
fogalmat egyáltalán van értelme használni. Egy ilyen szobornak a munkaideje
becslésem szerint akár két év is lehetett, az odaadott munka teljességgel átsugárzik a
szobron. A faragás csak az egyik lényeges része egy ilyen léptékű szobor
elkészítésének, körülbelül ugyanennyi időt vesz igénybe a csiszolás, de az is lehet,
hogy többet. Értelemszerűen, csak természetes kövek álltak rendelkezésre a csiszolás
folyamatának elvégzéséhez, ez azt jelenti, hogy körülbelül ugyanannyi csiszolókövet
használtak el, mint amennyi követ lecsiszoltak a szoborról. Nem nagyon tudok más
anyagot csiszolóanyagként elképzelni, mint a kvarcot, esetleg apróra zúzott kovát,
vagy kvarcitot, homokkövet. De ezek közül se mind alkalmas erre a feladatra, és
nagyon sok időt vesz igénybe. A csiszolt forma sem egyszerű sík felület, hanem egy
szobor bonyolult formája. Azt a csiszolási finomságot, amit már akkor el tudtak érni,
ma sem igazán tudjuk túlszárnyalni. A mai technikával is 8-10 lépcsőben egyre
finomabb kövekkel, gyémánttal stb. érhető csak el. Mind a technikai tudásukat, mind
a szobrászatra teremtett hihetetlen érzékenységüket arra használták fel, hogy olyan
szobrot faragjanak, amely egyetemes értéket jelent minden időben a művészet
történetében. Példa lesz minden ezután következő nemzedéknek, olyan igazodási
pont, amely stílusokat túlél, ami megkerülhetetlen lesz mindenki számára, aki valaha
is szoborfaragásra adja a fejét. A szobor tekintetéről, arckifejezéséről még szó sem
esett, azt az erőt, magabiztosságot, nyugalmat, amit ez az arc sugároz, egyetlen más
kultúra szobrászatában sem tudtam ez idáig felfedezni. Nyilván idealizált portréról
van szó, de nem elképzelhetetlen számomra, hogy nagyon is felfedezhetők lennének
az arc vonásai, ha még élne a fáraó. Arra gondolok, olyan magas szinten tudtak
idealizálni, hogy nagyon egyedi karaktereket is ki tudtak fejezni. Az emberi
anatómiát idealizálva, megtudták tartani a nagyon egyedi karaktereket is. Ehhez arra
volt szükség, hogy formailag sokkal összefogottabban fogalmazzanak, és némiképp
egyszerűsítsenek, csak a jelentés és az ideális forma szempontjából fontos dolgokra
koncentráltak.
A jelentés és az ideális forma azért olyan amilyen, mert fontos üzenetet
közvetít. Az üzenet, a kő, a forma olyan kölcsönhatásban vannak egymással, hogy ez
a különleges feszültségektől sem mentes egyensúly létrejöhessen. Khephrén-szobor

29

tekintete, formailag nagyon egyszerű, tömör fogalmazás nem is eredményezhetett
volna más tekintetet, mint a tömör jelöletlen szivárványhártyáét. Ebben az esetben
nincs rá szükség, hogy a szobrász a szem részleteit kidolgozza. A szobor tekintete
egyszerre figyel befelé, és árad belőle kifelé az a nyugodt erő, amely annyira
jellemző az egész szoborra. Ez az ok okozati összefüggés végigvezethető az egész
szobron, sőt, tágabb értelemben az egész egyiptomi szobrászaton. A kifejező erő
tökéjre vitele persze nem ment az egyik pillanatról a másikra, szobrászgenerációk
követték egymást, évszázadokon keresztül. Az a „tökély", amit a Khephrén-szobron
is felfedezhetünk, ennek a felhalmozódott, kikristályosodott, generációkon átívelő
tudásnak az eredménye. Ma ugye erre nincs lehetőségünk, hogy ilyetén módon
jussunk tapasztalatokhoz, hiszen az izmusok, stílusok olyan gyorsan, már-már
követhetetlen tempóban rohannak el mellettünk, hogy az is megkérdőjeleződik, hogy
egyáltalán van-e értelme követ faragni, szobrot készíteni.
Amikor Dali elkészítette az Andalúziai kutyát, hatalmas sikert aratott, amikor
egy évvel később debütált az Aranykorral már elavultnak számított, eljárt felette az
idő. Ezt a példát csak azért hoztam fel, hogy szemléltessem a tempót, amellyel a
világ rohan, sőt ezek a filmek nem is ma születtek, azóta a helyzet tovább változott,
oly felületessé, kapkodóvá vált a világunk, hogy szinte nem is lehet meditatív módon
dolgozni. Sokan azt mondják ez a világ rendje, felesleges is ellene harcolni, de egy
szobrásznak nem az a dolga, hogy teljesítse amit a világ kíván tőle, hanem az, hogy
véghezvigye azt, ami rá van bízva. Rám a kő van bízva. Értelmét látom, sőt igazán
csak ennek látom értelmét, ebből következően örömet is okoz a munka. A jól végzett
munka alatt azt értem, hogy nyugodt vagyok felőle, tehát a lelkiismeretem, segít ki.
A jól végzett munkához szükségem van arra is, hogy amennyit csak lehetséges kézi
munkával dolgozzak. Csak a kéz képes egyedit és megismételhetetlent alkotni, a
gépek csak kópiákat tudnak létrehozni. Ez még akkor is így van, ha első ránézésre
nagyon hasonló dolgokat faragok, pl.: egy sorozatot, mert mindegyik szobor más
időben, lelkiállapotban a pillanat megismételhetetlen voltában születik, ezért egyedi.
Még említést szeretnék tenni, a Gízában található szfinxről, amelynek
elkészülési ideje Kr. e. 2500 környéke. Egy nagy tömbből faragták, méretei
impozánsak 60 m hosszú és 20 m magas. A szfinx név maga görög, eredetű és az
egyiptomi sezep ankh, azaz élő képmás kifejezésből származik, mellyel a király vagy
egy oltalmazó isten szobrát illették. Az élő képmás kifejezés már magában
figyelemre méltó, teljességgel absztrakt. Az istenképmás-problematika a későbbi
keresztény ikonnál lesz kitapintható igazán, hiszen az ikon nem kép csupán, hanem
az élő Isten képmása, ez minőségi különbséget jelent, mindem más ábrázolójelleget
követő képhez, szoborhoz és bármiféle műalkotáshoz képest. Az én kultúrám, hitem
keresztény, de mély tisztelettel viseltetek minden kultúra iránt, ezért tartom
fontosnak hangsúlyt helyezni, a szfinx istenkirály mivoltára, mint gyökérre, amivel
kitéphetetlenül kötődik, a régi egyiptomi hitvilághoz. Nem szabad megfeledkeznünk
arról sem, hogy a szfinx abból a kőből van faragva, ami ott helyben megteremtetett.
Nem odahurcolt, nem idegen, hanem a hely specifikus szobrászat egyik legtisztább
gyökerű alkotása, mint a sziklatemplomok Etiópiában, de ezzel a témával még
foglalkozni fogok, most csak a párhuzam kedvéért említettem meg.
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Mükerinosz-szoborkompozíció
Mükerinosz fáraó híres háromalakos szobra, tipikus példája a frontális
egynézetű kompozíciónak, hiszen még a háttértömböt is meghagyta a szobrász,
lényegileg a magas dombormű, és a szobor karakteres átmenetét képezi, magyarul
egyik sem igazából, mert szobornak a plasztika túl lapos, domborműnek meg túl
magas. Egyedül a fáraó előrelépő bal lába töri meg ezt a nagyon merev, statikus pózt,
ha még ez sem lépne ki, akkor tisztán magas domborműről beszélhetnénk.
Dzsószer portréja
Számomra szobrászként az egyik legfontosabb szobor Dzsószer fáraó
életnagyságú ülőszobra. A szobor mészkőből készült, a szobrászi minőség, ahogyan
meg van faragva az szinte megismételhetetlen.48 Egy festett mészkő szoborról van
szó, amely ráadásul töredékes, sérült mindkét szemöldöke, orra, szája, szakálla,
nemezkendője, de ez nem von le értékéből. Olyan tekintete van a szobornak, amely
belülről sugárzik. Ez teljesen természetes számomra. Ez a fajta szobrászi minőség és
mélység természetesen nem sajátja minden egyiptomi szobornak, úgy, mint más
korok szobrászatának sem, csak kivételes esetekben. Ritkán adatik meg, sőt nem
csak adatik, hanem a szobrász, aki erre képes, ritkán is születik. A teremtő lélek
lenyomatai ezek a szobrok, nem is fontos itt már igazán a szobrász személye, itt már
csak a szobrászi minőség számít, és a gondolat, amely testet ölt a szoborban.
Obszidiánportré
Még egy hasonló szobor élményem volt, Kairóban, az Egyiptom Múzeumban,
egy eldugott folyosó üvegvitrinében felfedeztem egy „névtelen" szobrocskát, egy
portrét, egy obszidiánportrét, (amarna kor) még a nevét sem tudtam kideríteni az
ábrázolt személynek, de nem is ez a lényeg. Egy 5/4-es portréról van szó, amely
szintén némileg töredékes, mint az előbb tárgyalt Dzsószer-szobor. Amit a gránit
tömörségéről el lehet mondani, azaz obszidiánra fokozottan igaz. Féldrágakő révén
nagyon tömör és kemény, szinte már faraghatatlan. Nagyon vigyázni kell vele, mert
keménysége és homogén szerkezete révén rideg, és könnyen pattan, reped, ezért csak
kicsi ütésekkel lehet vele dolgozni, és rengeteget kell csiszolni. Megmunkálásának
pontos technikáját, ahogyan megfaragták, nem tudom, de maximum bronzvésőkkel
tudták megfaragni, de ezt én is csak gondolom, semmi bizonyítékot nem ismerek
ezzel kapcsolatban.
Az obszidiánról néhány szóban: vulkanikus kőzet, mint a bazalt, vagy a diorit,
de azzal a különbséggel, hogy a magma közvetlenül vízbe, tóba vagy tengerbe ömlik,
és ezért nagyon gyorsan szilárdul meg az olvadék. Ez az oka, hogy nincs idő az
azonos ásványoknak a kohézió révén egymáshoz vándorolni az olvadékban, ezért
nem láthatók a kristályok, szerkezetileg szinte teljesen homogén a kő. Ez
természetesen olyan tömörséget kölcsönöz a szobornak, amelyet más kő nem tud
nyújtani, ehhez társul még a legfontosabb dolog, hogy úgy van megfaragva, mint egy
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istenszobor. Döbbenetes élmény volt látni, amikor ez a kicsi szobor a nagyobb társai
közül kiemelkedett, fantasztikus tekintete, benső szépsége van. Egészen finom
gyengéd mosoly a szája sarkaiban, a szeme is mosolyog, valahogy a tökéletesség
állandóságát sugározza, ez is lehetett a célja a szobrásznak, aki faragta.
Természetesen idealizált szépségről van szó. Az benne a csodálatos, hogy túlmutat a
feladaton, amit a szobrász kapott. Tisztában vagyok vele, hogy százával faragták a
szobrokat udvari megrendelésre, melyek között, még ha oly becsületes munka is,
azért elég sok a sablonos és csak az egykori elvárásoknak megfelelő. Tényleg kevés
mutat túl ezen a feladaton, a szobrászat szempontjából, pedig pont ezek a
legfontosabbak. A feladat nyilván az örökkévalóság az időn túli szépség
megfogalmazása volt, ehhez még sikerült a szobrásznak hozzá tennie valami
földöntúli bájt. A szobor homloka szinte teljesen hiányzik, a nyak sincs meg, szinte
csak az arcra kell koncentrálnunk, ez utólagos sérülés eredménye, de nem vagyok
róla meggyőződve, hogy erőtlenebb, mint amikor „ép" volt, egészen különös így a
hatása. El is tettem egy obszidiántömböt, hogy ha megérek rá, faragjak belőle valami
maradandót.
A templomépítészetről, mint szobrászatról
Az én fogalmaim szerint legalább annyira szobor, mint épület. A szobrászi
minőséget, amiről már beszéltem, természetesen az egyiptomi templomok
maximálisan beteljesítik. Minden részletükben kiforrott, nagyon finom
arányérzékkel megalkotott templomokról van szó. Ennek oka: az egységes
világszemléletük, vallásuk, nagyon erős központi hatalmuk, valamint, de nem
utolsósorban a rengeteg idő, ameddig fejlődött a templomépítészetük. Luxor és
Karnak templomai (a régi Théba).49 A 250 m hosszú luxori templomot III.
Amenhotep egy korábbi, Hapsepszut királynő által építetett templom helyére
építtette. A luxori templom fő ékessége az a fenséges kettős oszlopsor, amely ül.
Amenhotep korában épült, és amelyet 14 hatalmas, 18 m magas és 10 m kerületű,
papiruszvirág-fejezetű oszlop alkot. Az oszlopsort a keleti és a nyugati oldalán fal
zárja le, melyet domborművek borítanak. Az építés és a díszítés Tutankhamon és
Horemheb fáraók idejében fejeződött be. Innen nyílik a lenyűgöző szépségű udvar,
melyet körben kettős oszlopsor szegélyez, s melynek déli oldalán a hüposztil csarnok
áll. Itt lehet belépni a templom belsejébe, ahol négy szentély és a csatlakozó
helyiségek sorakoznak. A legbelső teremben, pedig az isteni bárkaszentély áll. Az
épületet II. Ramszesz megnagyobbíttatta, megépíttette az első kaputornyot a híres
kadesi csata (Kr. e. 1274) domborműves jeleneteivel.
Tipikusan szobrászi megformálásról van szó, az oszlopok zárt virágzata
nagyon szép, tömör fogalmazás, míg a kinyílt virágzatból mintegy a templom teteje
nő ki szimbolikusan, ettől szinte lebeg a födém, holott súlyos kőgerendákkal fedett,
itt már elérték az anyagszerűséget szinte meghazudtoló, könnyed érzetet keltő
formavilágot. Szemből nézve a templomot, feltűnik, hogy a két kaputorony közötti
viszonylag szűk bejárat emberléptékű, evilági építészetet rejt. Míg a kaputornyok, és
a két fáraószobor, valamint a megmaradt keleti obeliszk emberfeletti, másvilági,
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isteni építészet megfogalmazása, a mindenek felett állás formai megfogalmazása. így
találkozik a koncepció, az anyag és a forma tökéletes összhangban.
Karnak, Luxortól északra terül el, az ókori Egyiptom vallásos építészetének
leghatalmasabb és legbonyolultabb együttese. Három részből, illetve szent kerületből
áll. A fő helyen az Ámon-templom áll, melynek építését, még a középbirodalom
idején kezdték meg, de legnagyobb kiterjedését az újbirodalom korában érte el. Majd
minden fáraó meg akarta szépíteni, nagyobbítani, ezért a templomegyüttes nagyon
bonyolult építészeti térszervezést mutat. Az Ámon-templom körül négy udvar, tíz
kaputorony, a szent tó, és sok egyéb épület helyezkedett el. A legfontosabb épületek
kelet-nyugati, és észak-déli tájolásúak. Kelet-nyugati tengelyben áll a négy korai
kaputorony, követve a nap járását: ez volt az égi tengely. Észak-déli vonulat, a
nyolcadik, kilencedik és a tizedik kaputorony tengelye párhuzamos a Nílussal, ez
tehát a földi tengely.
Az első udvar keleti oldalán, a második kaputorony bejáratánál II. Ramszesz
szoborkolosszusai állnak. A legnagyobb közülük az északi. Innen a kerület
leglátványosabb részébe, a nagy hüposztil csarnokba vezet az út, melynek 134 óriási
oszlopa 20 m magasan emelkedik zárt papiruszvirág formájú oszlopfőkkel az ég felé,
építésük közel száz évig tartott. A harmadik kaputorony egy különös helyre vezet, a
földi és az égi tengely találkozási pontjához, itt négy obeliszk áll, de csak egy ép
közülük, a többi töredékes. A negyedik és az ötödik kaputorony között két obeliszk
állt, mindkettőt Hapsepszut királynő állíttatta, rózsaszín gránitból készültek, és 30 m
magasak voltak, de ezek közül már csak az egyik látható. A legjelentősebb építmény
a nagy hüposztil csarnok, ez a gigantikus oszloprengeteg az egyiptomi építészet
egyedülálló grandiózus alkotása. Mindenképpen a későbbi bazilikák előképének
számít, még akkor is, ha térszervezési szempontból a különbségek jelentősek a két
épülettípus között, a hosszanti hajókra emlékeztető rendszer oszlopokra támaszkodik
- igaz ugyan, hogy sík áthidalásokkal dogozik a födémszerkezet - ezért a korai
bazilikák elődje.
A Királyok Völgye
A Királyok Völgyéről csak röviden, helyspecifikus szobrászatról már szóltam
röviden, de mi is lehetne egy a hegybe faragott teremsír, ha nem a helyspecifikus
szobrászat legtisztább változata. A völgy maga egy mély szurdok a thébai hegység
mészkősziklái között. A temetkezéseket a XVIII. dinasztia első fáraói kezdték, I.
Thotmesz előtt még nem temetkeztek a Királyok Völgyébe. Általában elmondható,
hogy a sír helyét, már a király uralkodásának első évében kijelölték, szerkezetét
megrajzolták. A sírok szerkezete sokszor igen bonyolult, lépcsőkön keresztül lehet
lejutni mindegyikbe, folyosókból, termekből, aknákból, melléktermekből állnak
melyek közül jó néhány terem mennyezete faragott oszlopokra támaszkodik. A sírok
mészkőbe vannak faragva. A faragás technikáját csak úgy tudom elképzelni, hogy
sámolták a követ. Ez annyit jelent, hogy ékekkel termelik ki a követ úgy, hogy az
első kitermelésre szánt tömböt körbefaragják négy oldalról, és alulról ékekkel
hasítják ki a hegyből, így lényegileg szabályos kőtömböket nyernek, amelyek építési
kőnek esetleg szoboralapanyagnak is megfeleltek. Ezen feltevésemet - amelyre
szobrászati tapasztalatom révén jutottam - alátámasztani látszik az asszuani
gránitbányában otthagyott nagy obeliszk kitermelési technikája, illetve a kitermelt
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obeliszkek helyein ottmaradt nagy ékfészkek alsó fele, a felső felek ugye az
obeliszkekkel együtt elszállításra kerültek, de az alsók ottmaradtak és bizonyítékaivá
váltak a kitermelési technikának. Egyiptomban a kőhasításnak e módját már a
kezdetektől fogva, a predinasztikus korban is jól ismerték, és használták. Az benne a
csodálatos, hogy a technika ismeretén alapuló tudásanyag, a világ szinte minden
részén, ahol kővel dolga volt az embernek egymástól függetlenül és párhuzamosan
tapasztalati úton kialakultak, kikristályosodtak.
Hapsepszut temploma
A Királyok Völgye és a Nílus között Karnakkal egy magasságban tárul ki a
völgy Deil-er-Baharinál, majd a thébai sziklafalba fúródva 2 km-en át egy délkelt és
északnyugat irányú, természet alkotta, hatalmas amfiteátrummá tágul. Hapsepszut
temploma50 a romos állapotban megmaradt Mentuhotep halotti temploma mellett
található. A királynő Mentuhotep után mintegy 500 évvel emeltette templomát,
amely Théba nyugati részének leggrandiózusabb építménye, melyet maguk az
egyiptomiak is Dzseszer-dzseszeru, az az fenségek fensége néven emlegettek. Ezt az
építészeti remekművet a híres építész, Szenenmut tervezte. Valószínűleg a
Mentuhotep templom ihlette a lépcsőzetes teraszok megépítését, és a lejtős feljárót,
mely a már elpusztult völgytemplomból indult ki, ez az építészeti megoldás tette
lehetővé, hogy a templom belesimuljon a környezetébe. Ez nagyon közel áll a
helyspecifikus szobrászat irányelveihez. Az építészetnek mindig, a szobrászattal
együtt helyspecifikusnak kell lennie, de itt az arányrendek, a méretek a mélységek is
úgy lettek megalkotva, hogy egészen különös szobrászati élményt nyújt a templom.
Ahogy az elpusztult völgytemplom felől, körülbelül két kilométer távolságból
közelítjük meg, a hatalmas sziklafalak alatt szinte megbúvó, ámde hatalmas
építményt. Az út elejéről mindhárom szint látható, a hatalmas rámpával együtt, mert
pontosan a templom tengelyében fut az út. Ahogy közeledünk a templomhoz, egyre
nőnek a sziklák és a templom is, közben eltűnik a szemünk elől a második szint
oszlopsora, mert a terep természetes lejtéséből következően az első szint jóval
előrébb épült, mint a második-harmadik egymáshoz képest. Sőt az első rámpa
elejétől már csak a harmadik szint felső fele látható, igazán grandiózus látványt
messzebbről nyújt az építmény.
A legszebben megfaragott oszlopfőket és mennyezetet az esznai templomban
láttam, a templom a Ptolemaiosz-korban épült, és a Kr. e. I. században fejezték be. A
hüposztil csarnokának mennyezetét 24 oszlop tartja, magán a mennyezeten
asztrológiai jelenetek és a zodiákus található. A mennyezet szimbolikája egyértelmű,
maga a csillagos ég. Ebben az esetben nagyon tisztán találta meg a helyét a
szimbolika az építőművészetben. A mennyezet szó is a menyboltból ered, még
fogalomkészletében is rímel az előbbiekben leírtakra. Az oszlopfők mindegyike más
formában van kifaragva, de tökéletesen egységes stílusban, ettől különlegesen
finommá válik a templom belsőszerkezete. Szellemi értelemben tényleg szoborrá
válik a templom.
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Mezopotámia kőkultúrája
A fent nevezett kőkultúráról is mindenképpen említést kell tennem.
Egyiptomhoz képest jóval kisebb léptékben használták a követ, ez nem azt jelenti,
hogy ne lenne számottevő kőproduktum, mert nagyon magas szintre fejlődött a
szobrászatuk, és így fontos részévé vált a világ kőkultúrájának. Leginkább az
úgynevezett újsumer korszak produktuma fontos számomra, ez a Kr. e. 2285 és a Kr.
e. 2015 közé tehető időszak. A nagy múltú sumer városok Uruk, Ur, Lagas nagyfokú
autonómiára tettek szert, ez csaknem az akkád uralmat megelőző függetlenségükkel
volt egyenlő. Ebből a korszakból a Gudea-szobrok fontosak igazán, negyven darab
maradt belőlük, a világ múzeumaiban. A Gudea uralkodót ábrázoló szobrok
tömörsége egyszerűsége az egyiptomi szobrászattal való rokonságot, kapcsolatot
sejtet. Mindegyik tömör formában fogalmaz, statikusak és egynézetűek. Feltűnő a
nagyon finoman, lényegretörően megfaragott kéztartás, csak a legfontosabb formák
kapnak szót, az imádkozó kéztartás, tökéletes formai megfogalmazása, nem bontja
meg formailag az ujjakat az ízületek kifaragásával, csak a feszítőinak vonalvezetése
fontos, ez magyarázza a legjobban az imádkozó kezet. A fej aránya feltűnően nagy a
testhez, a szemek is túlhangsúlyozottak, a kaftánjára, könyörgéseket véstek, a fején a
vallási szertartásokon használt, geometrikus díszítésű szalagot visel. A szobor
határozott erős izomzatot formáz Gudeának.
Babiloni és Asszír művészet
A Kr. e. 3. évezred utolsó évszázadában az új sumér állam megdőlt, a
széttagolt Mezopotámiát, Hammurápi babiloni uralkodó egyesítette újra. A térség
már évszázadokkal az asszírok előtt magas kultúrával, fejlett kereskedelemmel
rendelkezett, hiszen számos nyersanyagban hiányt szenvedett, fémek, kő, drágakövek
stb. Ez magyarázza, hogy mennyiségében jóval elmarad a kőproduktum az
egyiptomihoz képest, ez természetes, de nem jelenti azt, hogy a minőség ne lenne
nagyon magas. Ahhoz képest, hogy kevesebb alkalmuk volt kővel dolgozni, egészen
lenyűgöző teljesítményként kell értékelnünk. A szobrászati produktum megoszlása
alapvetően két nagy csoportra bontható. Az egyik a domborművek (reliefek), a másik
a kapuőrző szobrok, amelyek valójában relief jelleget is mutatnak.
Az asszír relief
Az asszír kultúrát, az egész Mezopotámiát leigázó monarchia hatalma alá
rendelt kőkemény militáris szervezet jellemezte. Legfőbb törekvése az isteni akarat
által oltalmazott hatalom gyakorlásának megszilárdítása volt. A sumer korszaktól
kezdve a dombormű, az események vizuális megjelenítésére szolgált, amikor az
asszírok választották kifejezőeszközül, teljesen új törekvésük öltött benne testet.
Konkrét időben akartak ábrázolni egy konkrét történést. A sumer, akkád, de még az
egyiptomi relieffel szemben is, melyek inkább szimbolikus jelentéstartalmat
hordoztak, s nem követtek időrendi sorrendet, míg az asszír képekben alig marad
hely a szimbolika számára, hiszen elsősorban a részlet által kínált valószerűség
megmutatásában rejlik a legfőbb cél. Ebből következően egy igen nagy
dokumentatív értékű elbeszélés, egy új műfaj, amely első megnyilvánulási formájától
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érett korszakáig a Kr. e. 9-8. századot öleli fel. A domborművek képi fogalmazása
rokon az egyiptomi társaiéval, hiszen a legnagyobb felületek módszerével dolgozik,
meg akar mindent mutatni, ami csak fontos, és magyarázza a történést. A
domborművek paloták, templomok, egyéb szakrális helyek fontos elemei voltak,
valamint sztéléken, útjelző köveken (kudurru) is megtalálhatók. A domborművek és
a szobrok felületét ugyanúgy használták írásra is, mint az egyiptomiak. Figyelemre
méltó dombormű H Assur-nászir-apli nimrúdi palotájának trónterméből származik,51
melyen egy harci jelenet látható, és már figurák térbeliségét hangsúlyozandó,
egymást részlegesen takaró harcosok jelennek meg rajta. Az arcok és a ruhák
részletgazdagok, míg a háttér elnagyolt, feltűnően sok az íjászjelenet a
domborműveken, a harcmodorról így meglehetősen pontos információt kapunk.
Zseniális lovasíjász jelenetek figyelhetők meg Assur-ban-apli ninivei domborművein,
a szobrász nagyon pontosan ábrázolja a dinamikát a lovasok mozdulataiban. A
figurák részletgazdagok, a ruházatuk, páncélzatuk szinte tökéletesen rekonstruálható
a képekről. Az asszír relief professzionális szobrászmunka, hiszen a tér illúziójának
ilyen magas fokú érzékeltetése, csak majd a római korban jelenik meg
domborműveken.
Az asszír szobrászat kapuőrző szoboralkotásai talán a legfontosabbak az
asszír plasztikai alakítás vizsgálatánál. Mindenképpen első helyen kell említeni a
jamasszukat, a kapuőrző bikatestű, emberfejű, szárnyas ötlábú figurákat,52 melyek
közül előfordul oroszlántestű is, a sokat emlegetett nimrúdi palotából származó
például oroszlántestű. Ezek a szobrok valójában inkább reliefábrázolású testek, mint
igazi körplasztikák. Ennek alapvető oka, hogy a kapunyílás felé eső részük nem
bomlik ki a tömbből, mert ott a kapuzat belső kerete található, azaz összesen két
nézetük van, egy szemből, és egy oldalról, tehát tényleg nem körplasztikák. Ami
viszont fontos és érdekes megoldás, hogy külön-külön mindkét frontális nézetből is
látható a csodalényünk minden lába, ezért öt lábat faragtak neki, ettől aztán még
mesebelibb, varázslatosabb lett a plasztika. Ami első ránézésre a mi kultúránkból
nézve kicsit furcsa, mert szinte mindig látszik mind az öt láb, csak ha teljesen
sarkított elöl, és oldalnézetből nézünk rá külön-külön akkor nem. Ez a szituáció a
szobor szemlélésénél elég ritka és életszerűtlen, szinte tudatosan kell rá törekedni,
hogy bekövetkezzen. Ezek a figurák a tekintetük révén világosan kapcsolódnak a
külvilághoz, kifinomult kánon szerint nagyon erős formáktól duzzadó arcokat
faragtak nekik a szobrászok. A tekintet különös módon kifejezővé válik, a mélyen
ülő erősen kidomborodó szemek fölött határozott ívű, erősen kidomborodó
szemöldökív fut végig, a két szemöldökív szét sincs választva. Mívesen faragott
szakáll jellemző szinte minden asszír szobor,- és dombormű-alkotásra, nyilván erőt,
hatalmat és gazdagságot hirdet A szobrok testén minden kicsi részlet ki van faragva,
főleg a szárnyak tollazata igen részletgazdag. A fejükön szarvval együtt tiara van,
amely az istenség jelképe. A szobrok rendeltetése szimbolikus értelmű, hiszen a
palotát őrizték. Mint a palota őrzője emberfeletti hatalom szimbólumaival
rendelkezik, ilyen a már említett tiara, valamint az isteni öv.
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A görög szobrászat és építészet
A görög művészet esetében hasonló helyzettel állok szemben, mint Egyiptom
esetében, hiszen nem pusztán a szorosan vett szobrászi produktumról kell csak
beszélnem, hanem az építészetről is, mert sokszor a szobrászat fogalmával tudom
leírni, amit „építészetként" műveltek. Ezért azokat a fő épülettípusokat, amelyekről
én azt gondolom, hogy az építészet és a szobrászat határmezsgyéjén vannak, vagy
egyszerűen már a szobrászat fogalomrendszerével írhatók le, feldolgozom a
szobrászat szempontjából. Ha a két előbb említett művészeti ág egyszerre jelen van
egy produktumban, akkor egy különös sűrűsödésről kell beszélnünk, ezt a fajta
különös sűrűsödést, tömörödést igen izgalmas területnek tartom. Ez a szobrászi
minőség szellemi funkciót kelt életre, egy transzcendens minőséget, ezért nevezem
én ezeket az „épületeket" szobrászati alkotásoknak. Ez a helyzet legtöbbször
birodalmi korok, stílusok esetében áll fenn, Egyiptom, Mezopotámia, Görög ókor,
stb.
A görög művészet gyors fejlődésnek indult a Kr. e. 8. századtól kezdve,53 és
sajátos összetéveszthetetlen jelleget kezdett ölteni. A kő, mint anyag, nem a
kezdetektől fogva volt jelen a görög építészetben, használtak vertfalat, vályogot összefoglaló néven földfalazatokat- valamint a tetőszerkezetekhez fát, a fedéshez
égetett kerámiát, magyarul cserepet. Ezt azért volt fontos az elején megjegyeznem,
mert ez a hatás végig látható lesz az egész görög építőművészeten. A kőé lett az
uralkodó szerep, sőt az egész görög architektúra a kőépítészetben csúcsosodott ki. Az
építőmesterek a legkülönbözőbb alaprajzok és felületek alkalmazásával sikeresen
aknázták ki a kő esztétikai lehetőségeit.54 Ami a felületeket illeti, a templomok és
más előkelő épületek esetében a köveket gondosan megcsiszolták, aminek a célja az
volt, hogy a fény-árnyék hatást teljesen kiküszöböljék, és a különböző elemek közötti
fugák észrevétlenekké váljanak. A tetőszerkezetekkel kapcsolatban meg kell
jegyezzem, hogy a görög architektúra leggyakrabban a szemöldökkövet használta, ez
egyenes áthidalást tett lehetővé,33 ennek következménye pedig, a szabad fesztáv erős
behatároltsága, valamint az oszloperdő jellegű architektúra, pl.: templomok esetében.
Az arányrendek szépen igazodnak a kőhöz, mint anyaghoz, így az oszlop
vastagságok és-magasságok, a triglifek, a szemöldökkövek magassága szélessége. Az
egyik fontos szobrászati kritérium tehát teljesül, az anyag és forma összhangja.
Menjünk tovább a másik már általam a dolgozatban megfogalmazott kritérium az
„épületen" található szabad nyílások és terek aránya a szerkezet vastagságához
képest. Azt fogalmaztam meg, hogy ha a nyílások mérete körülbelül megegyezik a
szerkezeti vastagságokkal, és ezáltal megfelelően szoborszerű, tömör összképet
kapunk, akkor szobrászatról kell beszélnünk, ez a feltétel is teljesülni látszik.
Becsléseim szerint, a homlokzatok 40% tömör kő, és csak a többi nyitott szerkezet.
A következő általam szabott feltétel az a szobrászati minőség volt, ezt mindenképpen
teljesülni látom, még akkor is, ha az előző feltétellel vitatkozni lehet. A negyedik
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legyen az, hogy kőből készültek, holott a kor technikai színvonalán igen nehezen
kivitelezhető ez a fajta architektúra, lásd manuális emelési technikák. A
kőmegmunkálás szintén csak manuális, a szállítás is nehézkes, de nem is annyira a
munka heroikus volta a fontos, hanem a minősége és a szellemisége a döntő.
A görög oszlop, mint plasztikai forma, és az oszloprendek
A templomépítészetük sarkalatos pontja az oszlopok használata, már az
egyiptomi építőművészetnél kitértem az oszlop fontosságára. Az oszlop már a
kezdetektől fogva méltóságteljes formája és valódi szimbóluma annak, hogy az
ember szellemileg viszonyul a világhoz, az ember is oszlophoz hasonlóan egyenesen
áll a világban, s ez az, ami őt az állatok felé emeli. A tiszta oszlop azonban, a görög
szellem alkotása a techtonikus és a plasztikai értékeknek, a szellemnek és a testnek,
a lógósnak és a mythonak olyan fennkölt egyesülése, amilyet csak egyáltalán el lehet
képzelni. E kapcsolat révén az oszlopot mély értelmű vonatkozások fűzik az ember
szférájához. Az, hogy arányai az emberi test ideális arányai, hogy ennek folytán az
oszlopok helyett emberi alakok szerepelhetnek, ezek a benne rejlő emberi jelleg
legkézenfekvőbb vonásai. Erőteljesen kapcsolódik a plasztika területéhez, törzs
keresztmetszetének nem egyenletes változása, alapzatának és fejezetének kiképzése
révén.56 Majd később az Erekhtheionnál fogjuk látni az előbb leírtakra a példát, a
legkarakteresebb példát.
A „templomépítészet", mint a görög építőművészet legemblematikusabb
alkotása. A görög templom szerkezetét nem dolgozom fel, mert nem tartozik
szorosan a témához, ezért csak érintőlegesen foglalkozom vele. Az oszloprendek
viszont plasztikai alakításuk révén közvetlenül kapcsolódnak a feldolgozott témához.
Dór oszloprend
A kannelúrák fény-árnyék játéka egészen érdekes hatást kelt, és ez mindig
változik annak függvényében, milyen napszakban vagyunk. A kannelúrákkal faragott
dór oszlop igazi formai csemege, hiszen pozitív tömeget alkot, de negatív formákból
építkezik, ez a kontraszt teszi igazán érdekessé. A dór oszloprendet masszív oszlopok
jellemzik, melyeknek magassága az alsó átmérőnek csupán a 4-6, 5 szerese, amelyek
közvetlenül az oszlopsor alépítményére támaszkodnak. A törzs húsz függőleges
vájata élben metsződik, felső vége felé pedig három vízszintes bevésés ékesíti. Az
oszlopok bekarcsúsodnak a felső négyötödüknél, nagyjából ott, ahol az ember válla
megrogyik. Az élek enyhén domború vonala entázis látásunknak azt a tévképzetét
hivatott ellensúlyozni, hogy egy teljesen egyenes oldalú törzset domborúnak
érzékelünk (belép a függőleges irányú rövidülés, ez csak karcsú, magas
szerkezeteknél látható). Az oszlopfők alját kerek párnatag, echinus képezi, melyen
négyszögletes fej lemez, abakusz helyezkedik el. A dór oszlopfő a lenyűgözően
nagyvonalú és egyszerű, tömör formájával igazi szobrászati alkotás.
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Jón oszloprend
A jón stílus is végigvonul az archaikus koron, és a klasszikus koron. A jón
oszloprendet nagyobb ornamentális gazdagság, karcsúbb arányok jellemzik. Az
oszlopok magassága eléri az alapátmérő nyolc-tízszeresét, huszonnégy kannelúráját
sima felületű csíkok választják el egymástól. Barázdált lábazaton nyugszanak,
melyek gyakran plintoszokra nehézkednek. A rendszerint entázis nélküli oszlopok
fölül domború párkányban végződnek. A jón oszlopfő három részből tevődik össze: a
különleges echinus általában indák díszítik, a párnatag két oldalsó volutája lefelé
csavarodó csigavonalat formáz, a négyszögletes lapított abakuszát gyakorta indák
díszítik, vagy egyéb motívumok ékesítik. A jón oszlopfőt kizárólag frontális nézetre
tervezték, ami a sarkon álló oszlopok esetében problémát vet fel, ezt úgy küszöbölték
ki, hogy a sarokoszlopokra, két egymásra merőleges volutát faragtak, így négy
oldalról volutásak a sarokoszlopok. A jón oszlopfő lapos, de organikus formát idéz,
szinte rugózva tartja az architrávot.
Korinthoszi oszloprend
A korinthoszi oszloprend a jón egyik variánsa, attól csak oszlopfője
különbözteti meg.57 Az oszlopfő alsó részén akantuszlevelek futnak körbe, fölül
központi pálmatest foglal helyet, s az abakusz sarkait csigavonalak díszítik.
A templomokon megjelenő szobrok, faragványok
A görög templom építészeti díszítéséből csak azokat fogom tárgyalni,
amelyek szobrászathoz köthetők, tehát szobrok faragványok. Bármelyik építészeti
rendről is legyen szó a templom két oromzatán a tető egy-egy timpanont mutat, tehát
klasszikus nyeregtetőről beszélünk. A dór rendű templomnál a timpanont
faragásokkal látták el, a dór architektonikus rend esetében mindig azokat az
elemeket látták el faragványokkal, amelyeknek statikai funkciójuk nincs,
timpanonok, metopék. A jón rend ezzel szemben az oszlopfőket és a párkányzatot
díszíti, sőt esetenként a két funkció össze is fonódhat, például amikor az oszlop
emberi alakot ábrázoló szobor kariatida. Oszlop-ember erős jelkép. Az épületszobrok
másik fajtája az úgynevezett akrotérion, a timpanon sarkait uraló különálló emberi,
vagy állati alakot formázó szobor.
Még egy fontos szobrászati alkotása van a görög építészetnek, amiről nem
szabad megfeledkeznem, az a színház. A színház, azért mert még egy fontos feltételt
is teljesít a többihez képest, még pedig azt, hogy helyspecifikus, nem építhető
máshova csak abba a bizonyos hegyhajlatba, mert ott olyanok az adottságok,
legtöbbször faragták és nem építették, tehát még egy ok arra, hogy szobrászati
alkotásnak tituláljam. Nagyon jó állapotban maradt meg az epidauroszi,58 és a
delphoi színház is, a delphoit volt szerencsém látni. A szerkezetük a
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következőképpen néz ki: kiválasztottak egy megfelelő adottságú hegyhajlatot,
amelybe kifaragtak egy valamivel nagyobb, mint fél tölcsér formájú teret, a tölcsér
fala maga nézőtér, a tölcsér alja pedig maga a színpad. A tölcsér fala lépcsőzetesre
van kialakítva, ez az ülőhely a nézők számára. Összegészében lenyűgöző szobrászati
téralakítással állunk szemben, minden feltételnek megfelel, amit én a szobrászati
alkotásokkal szemben támasztok. Azt gondolom, hogy a megmaradt színházak közül
a delphoi a legszebb, mert egy lenyűgözően hatalmas hegy oldalába faragták bele, és
szintén hatalmas hegyekre lehet látni, és egy gyönyörű völgyre, kicsit odébbsétálva
még a tenger is megcsillan.
Görög szobrászat
A szobrászatuk alkotásait bizonyos értelemben az ókori Görögország
legnagyobb eredményének tekinthetjük. Ez az a művészeti ág, ahol a görögök
végérvényesen szakítottak a plasztikai ábrázolás ősi konvencióival, sőt az antik világ
történetében először kíséreltek meg a természet utánzása révén műalkotásokat
létrehozni. A régebbi és a korabeli keleti szobrászatból kiindulva, és a
hagyományokkal való szakítás révén, a görögök idővel különösen élethű
ábrázolásmódra tettek szert, és ezzel sajátos egyedi művészeti stílust hoztak létre. A
szobrászati alkotásaik már az ókorban is másolás tárgyát képezték. A római
szobrászat is nagy részben a görögök másolására épült. A reneszánsz művészeket is
megihlette a klasszikus örökség, mely a 18. században, a neoklasszicista stílusokban
élt tovább. A másik fontos dolog, hogy mindig a klasszikus, és a hellenisztikus stílust
másolták, és ez oda vezetett, hogy Európa azt hitte csak ez létezett. Ráadásul még
nem is értette, hogy miért nem leli az előzményeit, pedig voltak, sőt el sem juthatott
volna oda a szobrászatuk, ahova eljutott, az archaikus előzmények nélkül. A
fejlődésben a döntő jelentőségű az archaikus korszak volt. Ehhez a hamis képhez
hozzájárul az időbeni távolságon kívül, az a romantikus látásmód, amely átszövi a
18-19. század művészeti és művészettörténeti szemléletmódot. Végül ne felejtsük el,
hogy az ókori görögöknek a hellenizmus korára jellemző legeredetibb, legrealistább
alkotásai közül sok csupán azért merült feledésbe, mert a későbbi korok nem
tartották utánzásra méltónak. Sőt mi több a megelőző korok alkotásait hovatovább
barbárnak minősítették. Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a görög
szobrászatról bizonyos értelemben olyan hamis kép alakult ki, amit a későbbi korok
csak elmélyítettek. Az archaikus görög szobrok csak az utóbbi száz év régészeti
ásatásainak során kerültek napvilágra, hozzájárulva ezzel az antik görög
szobrászatról való ismereteink bővítéséhez.
A görög szobrászatban, tendenciaként figyelhető meg, a figurák realista
ábrázolásmódjára való törekvés. Bár ennek igazi eredménye csak a klasszikus, a
hellenisztikus korban valósul meg, de ez a törekvés már az archaikus korban
megfigyelhető, és ez teszi lehetővé, hogy a görög szobrászat ebbe az irányba
fejlődjön tovább. A realizmus kapcsán nem szabad abba a hibába esnünk, hogy a
művészet annál értékesebb, minél hűbben tükrözi a valóságot, sőt még nagyobb hiba
lenne azt hinni, hogy erre az archaikuskor szobrászai ne lettek volna képesek, persze,
hogy képesek voltak csak nem ez volt a céljuk. Ugyanakkor az a tény, hogy az
ábrázolt figurák nagymértékben valósághűek, még nem azt jelenti, hogy a konkrét
valóságot akarnák utánozni. Ez egészen a hellenizmus koráig nem fog bekövetkezni,
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miközben a klasszikus szobrászatuk is a természet adta formákból indul ki, de annak
elemeit a kor ízlésének megfelelően rendezi újra.
Három nagy korszakot kell megkülönböztetnünk a görög szobrászatban: az
archaikust, a klasszikust és a hellenisztikust. Nem tartom indokoltnak feldolgozni
mind a három nagy korszakot, csak az eszenciájukat, végeredményüket kívánom
leszűrni, az egyiptomi szobrászattal való összevetésben.
Az egyiptomi és a görög szobrászat összehasonlító elemzése
szószedetszerűen. Azért az egyiptomi és a görög összehasonlítását bontom ki, mert
itt fog a legtisztábban láthatóvá válni a szellemi, és társadalmi változások mibenléte.
Azért a görögöt választottam, mert az első nagy korszak, ahol a matérialista
világnézet gyökere megfogható, az első általam igazán „hit" nélkülinek tartott kor,
ezért nagy kontrasztot mutat, mind az előtte és az utána következő korok művészetértelmezésével.
Az egyiptomi művészetet formai értelemben a frontalítás fogalmával lehetne
a legegyszerűbben leírni. Ugyanez a görög szobrászat esetében a ponderáció
(kontraposzt) fogalmával írható le. Egyiptom esetében a makrokozmoszba
ágyazottság nagyon fontos, ez azt jelenti, hogy nem egyedül áll az ember, hanem a
teremtett világ részeként, a teremtőjétől függ. A görög szobrászat esetében a
makrokozmoszba beépítik a saját kis mikrokozmoszukat, bennem rejlik az egyedi lét.
Az entudat megjelenése és hangsúlyossá fokozódása. A görögök előtt nem létezett, a
magamra maradtam dilemmája. A görög szobrászat esetében az ember önmagában
oldja meg az élete kérdéseit (mikrokozmosz), ez az éntudat határozott megerősödését
jelenti. Egyiptom esetében van mögöttem valaki, tart valaki, nem vagyok egyedül. Ez
formailag is nagyon szépen megjelenik, az ülő fáraószobrok mögött meghagyják a
gránittömböt, nem azért, mert nem tudták volna kifaragni, hanem így jelenik meg a
támasz. Szobrászatuk az időtlenség és az öröklét megfogalmazása. A görög
szobrászat esetében a figura függőleges, de részleteit külön szemlélve nem. Az
egyiptomi figura függőleges és részleteiben szemlélve is az, ezért mondhatom ki,
hogy vertikális szemléletmódot tükröz. A görög szobrászatban megjelenik a negyedik
dimenzió az idő, az egyedi lét múló időbeni volta, változás egyenlő idő. Egyiptom
esetében a frontális gondolkodás azt mondja, az ember kiszolgáltatott, az embernél
hatalmasabb erők határozzák meg a sorsát, de a kiszolgáltatottság védettséget is
jelent. A görög szobor súlypontja a kompozíció közepére esik, nem külső erők
tartják, filozofikus értelemben önmagát tartja, megáll a lábán. Ezért faragja ki a
görög szobrász az álló alak lábai közül a követ, mert nincs szükség külső támaszra,
megjelenik a negatív forma, ez az egyiptomi szobrászatban nem jellemző. A görög
szobrászat a rész egész ellentétére épül, az egész a részek ellentétéből következik.
Tehát a görög kultúra más szemmel nézi a világot mint az egyiptomi, és ezt a test
ábrázolásába is belevetítik. Itt tapintható ki a heirakleitoszi gondolat (dialektika)
megjelenése, semmi sem örök, csak a változás. A lét a múlandó létek egészéből áll
össze. Az egyiptomi és a görög kor közötti, művészetértelmezési különbség az
emberi gondolkodás alapvető változását mutatja. A szobrászat az emberi
önértelmezés egyik formája, nem mindegy, hogy valaki tart engem, vagy magamra
maradtam.59
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Újítás a római szobrászatban
Kevesebb újítás figyelhető meg a szorosan vett szobrászatban, akár az
alapanyagot akár a technikát illetőleg, a felhasznált anyag rendszerint a márvány,
illetve a mészkő. A megfogalmazott témák viszont adtak egyéni jelleget a római
szobrászatnak, különösképp a történelmi dombormű és a portré. A történelmi
domborművek jelentős személyiségeket, és fontos eseményeket örökítettek meg. A
történelmi dombormű természetesen nem római találmány, mert már az egyiptomiak
is alkalmazták, hogy megörökítsék uralkodóik dicső tetteit.
A portré a római szobrászat egyik legjellegzetesebb műfaja. Sokáig úgy
tartották, hogy a római portré kiváltképp realista jellege nem annyira esztétikai
igényből fakad, mint inkább az ősök arcvonásainak minél pontosabb
megörökítésében. Ezt a tradíciót a patríciusok gyakorolhatták, és ők szabályozták,
mert ez szigorúan a nemesség előjoga volt. Eredendőleg nem márványportrék
készültek, csak viaszmaszkok, de idővel a márvány dominált, mert maradandóbb, és
nemesebb, nehezebben szállítható ugyan, de a reprezentatív igényeknek jobban
megfelelt a viasznál. Mint említettem nemesi előjog volt a portrékészíttetés. A
nemesi házak átriumaiban helyezték el őket, valamint ünnepi alkalmakkor
közösségüknek mutatták be. Két stílusirányzatot különböztethetünk meg: az egyik a
közép-itáliai, amit nagy kifejezőerő jellemez, a másik a hellenisztikus, de a
hellenisztikus hatás az arcképszobrászatban csak stilisztikai jellegű maradt. Ezeknek
a hatásoknak az együtteséből a Kr. e. I. században két, elég jól körvonalazható
portré-típus alakul ki. Az első portréváltozat általában ismeretlen, magánembereket
ábrázol. Ezen portrék fő jellegzetessége, hogy kíméletlen realizmussal formálja meg
az ábrázolt személyt, még akkor is, ha ez hátrányára válik. Általában a legnagyobb
valósághűségre törekedtek a szobrászok, nem annyira a jellemvonások visszaadására,
ezért kicsit halotti maszk érzetet keltenek, szinte fotó realista hűséggel
szisztematikusan dolgoztak. A másik letisztult változat nagyon eltér ettől az elsőtől,
ezeket az ábrázolt személy tiszteletére készítették. Általában ismert köztiszteletnek
örvendő, vagy híres emberekről készültek ezek a portrék és többé-kevésbé ismert az
ábrázolt személye is. Ebbe a típusba tartoznak Sulla, Pompeius és Caesar képmásai.
Különösképpen Pompeius fejszobra mutat olyan jellegzetességeket amely miatt egy
görög szobrász munkájára lehet következtetni. Ezek a hellenisztikus jelleget mutató
portrék nagyobb súlyt helyeznek általában az ábrázolt személyiségének
megragadására, mint egyéni arcvonásainak megformálására, és végül ez a típus lett
az, amely tovább élt a köztársasági időszakban is.
Klasszicizmus Augustus idejében a szobrászatban
A klasszicizmus térhódítása hatást gyakorol a portrészobrászatra is. A
köztársaság korának realista stílusa visszaszorul a klasszicistával szemben, a magán
megrendelők is a hivatalos klasszicista stílust kezdik igényelni. Augustus számos
fennmaradt portréja közül kettő érdemel különös figyelmet. Ezek két eltérő típushoz
tartoznak, de mégis a klasszicista stílus mintapéldáinak tekinthetők. A Príma Porta-i
Augustus-szobor a katona császárt ábrázolja felemelt jobbal, szónoki pózban,
mellvértjét gazdagon díszítik a birodalom megteremtésére és felvirágoztatására utaló
jelképek. A tökéletesen megformált fej mégis kissé
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kifejezéstelen, túl merev és hideg, valamint hiányzik belőle a hellenisztikus portrékra
jellemző pszichológiai mélység. A másik szoborban, amit a Via Labicanán találtak, a
császár, mint pontifex jelenik meg tógában, a mű stílusát tekintve mindenképpen
római, de mint az előző esetben is, görög szobrász keze munkájáról árulkodik.60
A császárkor szobrászata
Augustus korának klasszicizmusa tovább él az őt követő császárok
portréiban, így például Tibériuszéban is, akinek portréja a legtisztább augustusi
klasszicizmus jegyében fogant. Viszont, míg a hivatalos portrék őrzik a klasszicista
hatást, addig a magánemberekről készült portrékról ez már nem mondható el. Ezek
bizony veszítenek akadémikus feszességükből, és sokkal expresszívebb formákat
kezdenek ölteni.
r

Uj kifejezési formák a szobrászatban
A hivatalos portré előbb tárgyalt változatai csak Caligula utolsó
ábrázolásaiban kezdenek erejükből veszíteni. Claudius koráig kellett várni, hogy a
jellemrajz megerősödjön, a megformálás pedig gazdagabbá és egyedibbé váljon.
Néró szobrai hűen követik a claudiusi portrészobrok új iránymutatásait.
Ragaszkodnak a részletek egyre határozottabb, pontosabb megfaragásához, az
ábrázolásmód lehető legnagyobb valósághűségéhez, ezzel már egy új irány felé
mutatva, amelyre kitűnő példa Nérónak a Capitoliumi Múzeumokban látható szobra.
Claudius idején a domborműszobrászat is új irányt vesz. A domborműveken ábrázolt
alakok testtartása természetesebb lesz, a térmélység jelentősen megnő a háttérben
megjelenő városkép által. A dombormű-ábrázolások már realistán jelennek meg,
elveszítik a klasszicista vonásaikat. A mélység kifejezésére komoly kísérleteket
tesznek, és ezzel mintegy előre vetítik az elkövetkező korok alkotásainak azt a
képességét, mellyel a teret érzékeltetik domborműveiken.61
Portrészobrászat a Flaviusok korában
A korszak portrészobrászata a köztársaságkori hagyományokhoz nyúl vissza,
de míg a köztársaságkori hagyomány spontán módon alakult ki, addig a flavius kori
tudatos törekvés eredménye. Ezek a jellegzetességek figyelhetők meg abban a
természetes egyszerűségben, melyet Vespasianus és Titus portréi közvetítenek. Ettől
a portréformától kicsit eltávolodnak a Domitianusról készült szobrok melyek
hellenisztikus hatást mutatnak, és kissé idealizáltan formálják meg a császárt.
Újdonságnak tekinthető az oldalra fordított fej, mely oldja a szobrok merevségét, és
emberibbé teszi a portrét. Emellet még meg is nyúlnak a szobrok, és így lehetőség
nyílik a mellkas megformálására, és a ruha részleteinek kidolgozására. Technikai
fejlődésnek kell tekintenünk a haj faragásánál a kőfuró használatát, mert további
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formai lehetőségek nyílnak meg a szobrász előtt, például a női portréknál a
haj díszek, -tincsek pontos megfaragása. Jó példája ezeknek a szobroknak a flaviusi
hölgy portréja.
Antoniusok portrészobrászata
A portrészobrászat szintén megajándékozott bennünket mesterművekkel.
Ezeket a portrékat a klasszicizmus és a naturalizmus harmonikus egyensúlya
jellemzi. Jó példa erre a császár Ostiában talált szobra. Ide kell felsorakoztatnom a
Louvre-ban található 55 cm magas mellszobrát is, melynek alkotója az érett korú
uralkodót faragta meg oly módon, hogy abban a császár legkiemelkedőbb vonásai
tükröződnek úgy, mint éleslátás és energikus karakter. A határozottságot sugárzó fej
vaskos, erős nyakon nyugszik. Ha eltekintünk az arc enyhe petyhüdtségétől, akkor
nem találjuk az öregségnek és a fáradtságnak azokat a nyomait, melyek az uralkodó
életében készült portrékat általában jellemzik. A homlok és az arc sima felületei alatt
az izmok szép, diszkrét mozgása érzékelhető, finoman játszva a fény-árnyék
viszonyokkal, amelyek csak a száj szögletben válnak élessé.
Hadrianus korának szobrászata
A korszak portrészobrászata két újítást hozott: az egyik képi jellegű, a szakáll
ábrázolása, mely egy évszázadon keresztül jellemző marad, a másik újítás technikai
jellegű, mégpedig a tekintet ábrázolása, az írisz és a pupilla plasztikussá tételéről van
szó. Általában megfigyelhető a portrékon, de különösképpen a nőportrékon, hogy a
hajkorona egyszerűsödik, a középen elválasztott, diadémmal ékesített hajak jelennek
meg, jelentősen eltávolodva a flaviusi és traianusi korok bonyolult formavilágától.
Szobrászat az utolsó császárok idején
A portrészobrászatban is több különböző irányzat létezett, kezdetben a fejeket
nagyon leegyszerűsítve alakították ki, tömbszerűen, pusztán dekorációs elemként
szolgáló arcvonásokkal, rövid hajjal és pontozott szakállal. Idővel a fej formája
gömbölyűbbé válik, visszanyeri plasztikusságát, és a stílus kezd megint
klasszicistává válni, és érezhető az augustusi művészet felé fordulás.
Konstantinápoly megalapítása után a klasszicista irányzat határozottan megerősödik.
Jó példa erre Nagy Constantin márványból készült hatalmas fejszobra, mely
eredetileg egy gigantikus ülőszobor része volt. A szobrász a nyitott szemekbe
pupillákat vésett, ami kihangsúlyozta a portré emberfeletti expresszionizmusát. A fej,
melyet óriási mérete miatt emberfelettinek érzünk, világosan tükrözi a császár
tekintélyét, és fenségét. Szép lassan el is értünk a bizánci arcvonásokhoz, ahol egy
klasszicista hagyományokra épülő, elvont arckifejezés jön létre, mely képes kifejezni
a császár földi hatalmának és egyben isteni fenségének dicsőségét.
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Népvándorlás korának kó'kultúrája
Belső-Ázsia pusztai nomád kőkultúrája
Számomra igen izgalmas területre fogok vándorolni, mégpedig BelsőÁzsiába, mert nagyon érdekes szobrok tömkelege található hihetetlen nagy területen
szétszórva. Ezek a kőemberek mintegy másfélezer éve ácsorognak a végeláthatatlan
pusztákon szétszórva, de mindig oda állítva, ahol a helyük van. A kőembereken kívül
a szarvasos kövekről is szólnom kell, amelyek akár három és fél ezer évesek is
lehetnek, de vannak ötezer évnél is öregebb faragott menhirek. Tehát ezen a
kontinensméretű pusztaságon egészen Észak-Kínától a mai ukrajnai pusztavidékekig
terjed a hatalmas szoborpark, amely nem egységes egész, de mégis a pusztai népek
produktuma, és több ezer év alatt született, ismeretlen szobrászok keze munkája.
Csak a legnagyobb jelzőkkel illethető ez a felfoghatatlan méretű, és felfoghatatlan
minőségű produktum, amely mégis egységes. A helyük különösen érdekes, hiszen
kilométerekről meglátni őket, „Egyvalaki ott áll a síkság közepén, s nem mozdul.
Nem mozdul már másfél ezer esztendeje, hiszen ő a kőember, a kőős. Pásztázó
szemünk rajta áll meg, hiszen nincs más látnivaló"62 Még nem is szóltam a
sziklavésetekről Tuvában. Ez a hatalmas ősi könyvtár tudásunk jó részének őrzője,
de ezekbe a lapokba alig néztünk bele. A legeltető, állattartó társadalmakkal mindig
mostohán bánik a kultúrtörténet, mert nem hagytak maguk után városokat, de ez
lehetetlen is, hiszen állandóan mozogniuk kellett, és ami helyhez kötött,
mozdíthatatlan, az lehetetlenné teszi ezt a fajta életet. Ezért tudjuk, hogy e nomád
társadalmak műveltségét, kultúráját másban kell keresnünk. Ezekben a maradandó
kőbálványokban, amiket ezeréveken keresztül faragtak és hagytak maguk után. A
szomorú az, hogy Ukrajna területén ma már kevés található ezekből, mert
begyűjtötték őket, vagy építkezések alapzatául használták fel, mit sem tudva
jelentésükről, jelentőségükről, vagy csak egyszerűen elsüllyedtek a földben.
Ember alakú kőszálakat már az őskorban állítottak, de ilyen nagy területen
szétszórva és ilyen mennyiségben nem. A szobortermés lényegét, a kora középkortól
hagyták hátra az ótörök (türk) népek, ez a szokás a népvándorlás korával, de
pontosabban a kunok megérkezésével marad abba. Kelet-Európában, a legnyugatibb
szobor Bulgáriából származik. Nem konkrét embereket ábrázolnak portrészerűen.
Ebben a tárgyalt korban nem az egyén volt fontos az ábrázolásban, ezért rokon az ősi
plasztikákkal, lényegesen archaikusabbak, mint bármelyik római portré vagy
klasszikus görög szobor. Tehát nem valakinek a portréi, hanem egy emelkedettebb
szférába vezetnek elvont ősök, igazi szellemlények, ezért olyan erőteljesen
szuggesztívek. Általában áldozati helyeket jelöltek ezek a kőemberek, illetve
áldozati hely lett egy-egy szobor közvetlen környezete, az ősökkel való
kapcsolattartás szent helye. „Ezek voltak a fűtenger templomai",63 a nomádok
szertartásai ezeken a helyeken zajlottak. így válik érthetővé, miért nem hiányzik a
nomád kőős kezéből az ivóedény, mert ő is részese volt a tornak, sőt ő is ivott, mert
megitatták, meg is etették. Tuvában van olyan szikla, aminek vízszintes repedését
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- mai is használt áldozóhely - a hegy szájának minősítve, azt körbevésték egy
szellemlény fejének ábrázolásával, és a hegy száját a mai napig etetik az őslakosok.
A szobrok fele gránitból van faragva, a többi homokkőből, palából. A gránit
anyagúak jól megmaradtak a legapróbb részleteikben is, a puhább kőből faragottak
formái legömbölyödtek. A Belső-Ázsiában talált szobrok csak combközépig vannak
megfaragva, kevésbé részletesek mint a kunok későbbi faragványai, ezért
monumentálisabbak, nagyvonalúbbak. A feketetenger északi részén találtakat
kunbabáknak hívjuk. A mai Ukrajna területén a sztyeppei nemzeti park területén
állnak még eredeti helyükön. A belső-ázsiai pusztákon több maradt az eredeti
helyükön, és kevesebbet őriznek múzeumokban. Mindegyik kőember egyedi darab.
Az eurázsiai sztyeppén vannak igazi remekművek és elnagyoltak, alkalmi kőfaragók
munkái. Ami igazán érdekes számomra ezekben a szobrokban, hogy soha nem
tudnak unalmassá válni, holott mindig ugyanazt ábrázolják, feszesen komolyan áll
valaki és csészét tart a kezében. Az emberi tartás szimbóluma a felegyenesedett állás,
egyben transzcendens kapcsolat kifejezése, nagyon szép tiszta szimbolika, ezért
döntötték le egymás szobrait a különböző pusztai népek. Megigézve áll előttük az
ember, mert időtlenséget sugároznak. Ez az, ami a szobrászatban lenyűgöző, mert a
kő erre alkalmas, optikailag lebegővé, könnyűvé lehet tenni, bármit lehet vele
csinálni, de az én nézeteim szerint, a lehető legmesszebbmenőkig tiszteletben kell
tartani a természetét. Márpedig a kő természete ezt az időtlenséget sugározza
leginkább. Nem azt akarom ezzel mondani, hogy bizonyos esetekben nem lehet
elmenni a kő természetének a határáig, mert igenis el lehet, sőt el is kell, de ezeket a
határokat tiszteletben kell tartani. Ha nem tartanám tiszteletbe, elvenném a szobortól
azt az erőt, természetességet, időtlenséget, tartást, amit sugározni képes, ezzel a
szobrászat lényegétől fosztanám meg magam. Ezt természetesen, amit a fentiekben
megfogalmaztam, saját magamra vonatkoztatom teljes érvénnyel, de vannak benne
olyan általánosan igaz megfogalmazások, amelyek a kőmunkára vonatkoznak, mint
például az anyag természetének tisztelete, és az ebből következő munkához való
hozzáállás.
Ezeket a szobrokat az az igény hozta létre, hogy üzenetük a távoli kornak is
szóljon, ez az igény be is teljesedett, hiszen itt állnak még ma is. Eredendően
áldozóhelyeken állnak, álltak ezek a szobrok. Mégsem igazán síremlékek, olyan
életöröm, életigenlés sugárzik belőlük, hogy igazán távol állnak a temetés komor
világától. Olyan csodás az emberi természet, hogy a halotti tor résztvevői a harmadik
napon már vigassággal töltik az együttlétüket, a nomádok halotti ünnepe a harmadik
napon már lovasversenybe torkollik. Furcsa érzés fog el, amikor jobban megnézek
egy ilyen szobrot. Mintha a megrendelő kifejezetten kérte volna, hogy a halotthoz
illő komolysággal legyen megfaragva a szobor, de mégse vegye el a vendégek
kedvét. Ha a feladat valóban ez volt, akkor teljesítették a szobrászok, nem is
akárhogy, nemes többértelműséggel. A szobrászat, de általában a művészet
odaszólítja, bevonja, és döntéshozóvá teszi a befogadót, magyarul aktív szerepet szán
neki, ezért van szükség az általam sokat emlegetett szellemi energiabefektetésre a
befogadó részéről is. Az ábrázoló jelleget követő szobrok a tradicionális portrék
ideális formáját testesítik meg, hiszen nem törekednek individuális jegyekre,
hasonlóságra, hanem az esszenciálisán spirituális formát faragják meg, ami
mindenkiben egy, az isteni létezés formája. Első ránézésre ezért olyan hasonlóak a
szobrok.

46

Egy csoportjuk ezeknek a szobroknak határozottan fallikus szimbólum. Félreérthetetlen plasztikai utalások formájában kristályosodik ki jelentésük, leginkább
Kirgizföldön találkozhatunk velük. Igazi termékenységszimbólumok, égnek meredő
büszke férfierő ábrázolásai, termékenységünnepek, tavaszünnepek fontos résztvevői
lehettek valaha, ma pedig üzennek nekünk, azt, amit már az őskorból is, az élet
igenlését, a teremtés csodájában való helyünket, részünket, büszkén, formailag
nagyvonalúan és egyben alázattal. Tehát az egész emberiség kőkultúráját
végigkísérik, több ezer éven keresztül, és az általuk kódolt üzenet ma is aktuális.
Formai különlegességként tudom értékelni a koronás szoborősöket, ez azért
érdekes, mert ebben a térségben soha sem volt királyság. A dolog gyökere valahol
nagyon messze van az időben, hiszen a kazakisztáni Tamagil sziklavésetein láthatók
koronás fők (sugárzó istenségek, így nevezi őket az orosz szakirodalom). Vannak a
fejükön agancsot viselő csodalények, valamint életfát főjükön hordó istenségek.
Ezek mind a hatalom és magasabb szellemiség jelképei, a sámánkorona de
egyáltalán a korona felderíthetetlenül messzi időktől kezdve felségjelvény. Hakaszija
sziklavésetei között van egy, amely trónon ülő háromágú koronát viselő istenkirálynő
előtt hódoló, a lovaikról leszállt három harcost ábrázol, ezt a sziklavésetet hódolási
jelenetnek nevezi a szakirodalom. A török népek termékenység istenasszonyának
Umaj-ana ábrázolásának tartja a Topajev által szerkesztett Mitológiai lexikon. Ezért
sok szobor tojásdad alakú, vagy magformának is nevezhetném, ez a forma minden
népnél a teremtéshez kötődik, az új élet jelképe.
A sztyeppéken szerteszét megtalálható türk kőszobroknak megvannak az
előzményei, már a bronzkortól fogva, illetve a vaskor elején az úgynevezett tagar
korszakban, amely időben részben egybeesett a szkíták korával. Előzményt
jelentenek olyan szempontból is, hogy ezek a kőszobrok a bal kezükben ivótülköt
tartanak, mint ahogyan hozzájuk hasonlóan a türk szobrok némelyikének kezében is
megfigyelhető az ivótülök. Ez leginkább a kelet-európai szkítákra voltjellemző.
A mai Mongólia és a tőle északra elterülő Tuva területén sajátságos
kőszobrászat emlékeit találták meg a régészek. Ezek az úgynevezett szarvasos kövek,
melyeket domborműként, szabályos kánon szerint faragtak. Jepifanyij Laricsov
régész szerint emberalakokat, konkrétabban harcosokat és a kaftánjukon felfutó
mesterien stilizált szarvasalakokat ábrázolnak. Nem kizárható, hogy az ábrázolt
férfiak tetoválási mintáit örökítették meg ily módon, mint az altaji paziriki kurgán
híres sámán tetoválása, a Kr. e. V. századból.64 Az emberi alak részleteit egyáltalán
nem ábrázolták, de gyakran ott láthatjuk rajta a fegyverövét, felül a napkorongot, de
ezt mindegyik szobron, talán a fej szellemvilági megfelelőjeként. A legszebb,
legtökéletesebb ábrázolásokon hét szarvas száguld a napkorong felé, magában
Mongóliában több mint ötszáz ilyen követ találtak már. Az Altaj hegységben már a
Kr. e. 8-6. évezredtől elkezdték az ilyen szobrok kifaragását és felállítását, a hasonló
mongóliai emlékek valamivel fiatalabbak. Nem kizárható, hogy nyugati irányból
behatoló, talán iráni eredetű nép hozta magával a szarvasos kövek kultúráját. A kor
művészetének csúcspontját képviseli a rohanó szarvasok mesteri stilizáltsága. A
szinte madárcsőrszerű orr-rész, a csúcsosodó váll, a jelzésszerű redukált lábak, és a
szarv egymás mögé kunkorodó ágai mozgalmas, az egész alakot uraló képet
alkotnak. Ez a történelmi és kulturális korszak tudományos nevén a kárászuk,
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egészen hosszú szakasz a mongóliai és környékbeli nomád népek történelmében. Az
Ázsiai hunok (szjunnuk) korából, akik a Kr. e. HL században, lettek Belső-Ázsia
urai, már nyoma sincs hasonló alkotásoknak. Sőt nem tisztelték és összetördelték a
kőemlékeket és felrakták kurgánjaikra.
A szobrok keletkezési idejét a rajtuk szereplő öltözetminták, fegyverövek,
ivócsészék, fegyverek, ékszerek segítik, valamint a sírokban velük együtt talált kínai
bronzpénzek, bronztükrök kora pontosítja a régészek számára. A ránkmaradt türk
szobrok példányait a Volga-torkolattól keletre, egészen Mongóliáig fedezték fel. A
legtöbb közülük azonban az Altaj hegységben, a türkök őshazájában, valamint a Hét
folyó vidékén és Tuvában került elő. Nyilván nem csupán a türk nép produktumai
lehettek, mert nem homogén népcsoportról, hanem törzsszövetségekről kell
beszélnünk, de mindenképpen világnézeti azonosság volt a szoborfaragó
népcsoportok között. A türkök kőemlékeiket igyekeztek a legkeményebb kövekből
megfaragni, hacsak lehetett gránitból. Nem csak az ázsiai hunok, hanem a türkök
sem becsülték meg elődeik faragványait. Kutatók találkoztak olyan türk szoborral,
amelynek a feje tetejére állított szarvasos kő szolgáltatta a nyersanyagot, de
Tonjukuk türk főember életrajzát is egy lecsiszolt szarvasos kőre vésték rá, még most
is látszik surlófényben a felfelé rohanó szarvasok sziluettje.65 A türk kőszobrászat
örökösei az ujgurok lehettek, azután a kirgizek, de ezután sem tűnt el nyomtalanul a
szoborfaragás, szoborállítás ismerete, ez a magas szintű sztyeppei művészet. A korai
Mongólia idejében is faragtak kőszobrokat, ez a XIII-XIV. századot jelenti. Az
ebben az időben született szobrok nagy része ülőszobor, a faragott szobrok feje igen
erős kínai hatásról árulkodik, de még megtalálható rajtuk a jellegzetes csészetartó
kéz, egynémelyiken még a honfoglaló magyarokra jellemző tarsoly is megvan. A XII.
században a sztyeppei nomád kunok hozták magukkal a kőszoborfaragás és -állítás
tudományát, és gyakorolták is egészen a tatár-invázióig, tehát az 1220-as évekig. A
kunok hazánkba történt betelepedésével a tatáijárás után ez a művészeti ág nálunk is
meghonosodott, de igazán szép példái a mai Ukrajna és Dél-Oroszország területén
találhatók meg. írásos adatok tanúsága szerint idehaza is állottak kun szobrok Izsák,
Jászfényszaru, Kunszentmiklós határában. Ezek a szobrok valószínűleg fából
faragottak lehettek, de legfeljebb réti mészkőből készülhettek.66
A dél-oroszországi kun kőszobrászat eléggé egységes képet mutat kiforrott
jelképrendszerrel szinte szikár szabályok közé szorítva. A férfiszobrok sokasága
mellett, ősanyaszobrok is szép számban akadnak, teljes viseletben, rátétes
ruhadíszeik, hímzett mintáik is jól kivehetők a faragásokon. Nagyon jellegzetes a
fejviseletük, az érdekes az, hogy ezt a fejviseletet még ma is megőrizte néhány
észak-magyarországi falu asszonyainak viselete, még olyan területeken is, ahol
kunok nem is laktak. A legfontosabb, hogy ott a kezükben a csésze, és a férfiszobrokon, pedig megfaragták a sisakot és az íjat is. Az ősök tiszteletére tartott
szertartások helyszíne lehetett a szobrok közvetlen környéke.
A pusztai nomád törzsek szobrászatából átutazunk a sivatagi nomád eredetű
törzs a nabateusok csodálatos birodalmába. A pusztai eredetű népcsoportok
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szobrászata igen érdekes, hiszen első hallásra azt gondolhatná az ember, hogy
biztosan nem faragtak követ, ha faragtak is valamit legfeljebb fát, ez így logikusnak
is tűnik első hallásra, de mégis rácáfol a kőkultúra, erre a logikusnak tűnő kis
hipotézisre.
A nabateusok Petrája
Természetesen Petra története nem a nabateusokkal kezdődött, már a Kr. e.
9000-től kezdődően, vagyis a neolitikum idején is lakott hely volt ezt bizonyítják a
régészeti ásatások, szép kis őrlőköveket találtak ebből a korai periódusból. A
kalkolitikumban és az azt követő bronzkorban (Kr. e. 4000-2500) egymás után
léteztek itt földművelésből élő falvak.67 Ezek után többé-kevésbé folyamatosan
egymást váltották a különféle pásztornépek, bizonyíthatóan a Kr. e. IV. századból
származó dokumentumok említik először a nabateus népet, de valószínű, hogy az
Arab-félsziget irányából érkező nép, már hamarabb letelepedett a térségben.
Petra egyike azon kevés helyeknek a világon, ahol az emberi kéznek sikerült
nem istenkáromló módon kiteljesítenie a teremtő Isten művét. A nabateus nép, amely
ezt az elmondhatatlan csodát megalkotta nem tett erőszakot a természeten, hanem
alkalmazkodott hozzá, beilleszkedett a természetbe, sőt részesévé vált a teremtésnek
és alázatos eleganciával a kedvében járt.68 Ez az, amiért ezt a helyet
megmagyarázhatatlan dimenziók ragyogják körül. A már említett helyspecifikus
szobrászatnak a legszebb példái, közé tartozik, az egyiptomi sziklatemplomokkal, az
etiópiai kopt keresztény sziklatemplomokkal együtt. Szóba sem jöhet ebben az
esetben az építészet fogalma, hiszen tisztán faragott gigantikus alkotásokról van szó,
ez szobrászat, abból is a legnemesebbik. Az ember alkatából adódóan hajlamos arra,
hogy megváltoztassa az őt, körülvevő világot, de itt Petrában a sziklafaragványok
elválaszthatatlan egységet alkotnak a kővel, amelyből kifaragták őket. Folytatják és
kiteljesítik azt, értelmessé teszik, tiszta szobrászattá alakítják az erővonalakat,
amelyek a sziklában futnak. Időszámításunk kezdete környékén a nabateusok
páratlan dolgot vittek végbe, totális és sikeres szintézist hoztak létre a civilizált élet
igénye és a természet törvényei között. Kultúrájukat hatalmas sziklafaragványok
formájában örökítették meg, és mindezt rendkívüli szemérmességgel és nagy
érzékenységgel.
Azt is mondhatnám, hogy a nabateus nép is csak egy fennhéjázó nyomot akart
hagyni maga után ezen a bolygón. Ha ezt komolyan gondolnám, akkor ez hihetetlen
naivitásra és érzéketlenségre vallana, másrészt óriási különbség van aközött amit ők
tettek, és amit másutt elkövettek, és rendszeresen elkövetnek az emberek. Tény
ugyanis, hogy bármilyen hosszú is az a néhány ezer év, amire az eróziónak szüksége
van ahhoz, hogy teljesen eltörölje Petrát, valójában semmiség a geológiai korszakok
áramlásában. Amire a szél, a napsütés, a víz bevégzik közös faragómunkájukat,
Petrának nyoma sem marad, nem lesznek romok faragott templomok, a sírokból
barlangok lesznek, vagy résekké, hasadékokká válnak, a környező kiszámíthatatlanul
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változatos természeti formáktól megkülönböztethetetlenek lesznek. A földfelszín
visszatér természetes állapotába, Petra még halálában is hosszú, édes organikus
egységet fog alkotni a környező hegyekkel, amelyekből megszületett.
Vajon mi volt az az erő, hit vagy bármi más motiváció, ami arra késztetett
embereket, hogy hihetetlen, szinte pazarló energiabefektetés árán, évszázadokon
keresztül tömör kőből vésse ki azokat a csodákat amiket megalkotott? Valami szinte
földöntúli, mai modern gondolkodással azt is mondhatnám, hogy abnormális, de
természetesen csodálatos, mert hiszen csodákat alkotott. Egész szobrászgenerációk
együttmunkálkodása kellett ahhoz, hogy ez létrejöhessen. Világos a hely geológiai
fekvése, kereskedelmi csomópont, védhető, rejtett, ez mind világos, de ez magában
nem indokolja, hogy ilyen léptékű szobrászati alkotást hozzanak létre, mert ez
valójában példa nélküli. Ha csak abba gondolok bele szobrászként, hogy köbméterbe
mennyi követ faragtak ki, pusztán kézi erővel abban a korban, amikor az érceket is
csak így lehetett fejteni, és a vas ára olyan magas volt, hogy luxuscikknek számított,
a szerszámokat és általában mindent csak kézi megmunkálással lehetett elkészíteni,
akkora erőfeszítésről van szó, ami mai munkához való hozzáállásunkkal
elképzelhetetlen. A faragás mennyisége már magában döbbenetes.
A nabateusok végül is ókori értelemben különösebb kultúra nélküli,
sivatagban vándorló pásztornép voltak, annak előtte sátorban laktak. Pár évszázad
leforgása alatt, magukba olvasztották az egyiptomi szobrászati kultúrkincs egy
részét, a hellenisztikus görög művészet számukra fontos részét, valamint a római
építőművészet egy részét, úgy hogy önálló, egyensúlyban lévő, helyspecifikus
szobrászatot alakítottak ki. Saját formai elemeket, is kifejlesztettek, például a
nabateus oszlopfőt, természetéből adódóan művészetük provinciális maradt, hiszen
ezeknek a hegyeknek, a természeti adottságai nem találhatók meg akárhol, valamint
a hely zártsága se segített abban, hogy közismerté válhasson munkálkodásuk
eredménye.69 Összefoglalva szobrászként, Petra szobrászati szempontból unikum,
már eddig sem rejtettem véka alá, hogy tisztán közösségi szobrászati alkotásnak
tekintem. A legorganikusabban válik a természet részévé, makulátlan módon. Szinte
hiányozna, ha nem lenne ott. Azon ritka esetek egyike, amikor az embernek sikerült
felnőnie a természethez, és nem érezte szükségét, hogy ellene cselekedjen.
Kopt keresztény sziklatemplomok Etiópiában
Röviden összefoglalom, amit a legfontosabbnak tartok velük kapcsolatban,
mert Petra esetében részletesen taglaltam gondolataimat, és ezek jó része igaz a kopt
sziklatemplomokra is. Szobrászati alkotásoknak tekintem őket a már többször
felsorolt kritériumaim szerint. A különbség az eddig tárgyalt sziklatemplomokkal
szemben az, hogy amíg azokat sziklafalakba vájták (Egyiptom, Petra), addig a kopt
templomok megközelítőleg vízszintes vörös homokkő sziklaplató tetejébe lettek
mélyítve. Oly módon, hogy teljesen körbefaragták őket, vagyis a falaik a felszín alatt
találhatóak és ezért a tetejük maradt megközelítőleg, az eredeti felszín
magasságában. Formai szempontból fontos az egyenlő szárú kereszt alapraj, amely
az egész épülettömeget jellemzi, nyilvánvaló keresztény szimbólum, de ilyen direkt
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módon keveset használták. Itt lényeges momentumhoz érkeztünk, nem
feledkezhetünk meg egyházi dimenzióról. Az ok, amiéit kifaragták ezeket a
templomokat, nem más, mint a testet öltött Krisztusra való emlékezés, ezért plusz
szellemi töltéssel gazdagodik. A kőfaragómunka, ontológiai feltöltöttséget nyer,
szakralizálódik, azáltal, hogy több saját anyagi valójánál, több mint egy szobor, több
mint egy épület. Valahogy úgy, mint az ikon is több, mint egy kép, azzá válik, amit
ábrázol, a megtestesült Isten képévé. A sziklatemplomok is fel vannak szentelve, és
ennek következtében szent helyek. Itt érhető nyomon a természettudományos és a
szakrális síkok egymásra vetülése, melynek következtében gazdagodik a produktum,
és az is sej leni látszik, hogy e két sík gazdagítja, és nem kioltja egymást.
A román kor szobrászata
A román kor, az egyes művészeti ágakat nem tekintette önállónak, úgy
tartották, egy magasabb rendű feladat az építészet szolgálatában kell állniuk. Ez az
értelmezés vált közismertté, de Henri Fociilon szerint téves ez a megközelítés a
szobrászatra vetítve, mert a román szobrászatban a szobor nem alárendelt szerepet
játszik, hanem önálló körplasztika, mert teljesen körbe vannak faragva, még ha
fülkébe teszik is őket. Ezt a következtetését egy román templom körüli ásatások
tapasztalataként vonta le, amikor előkerültek a királyfejek, amelyeket a történelem
viharai lesodortak, és kiderült róluk, hogy teljes körplasztikák. Bizonyos értelemben
leválik a szobrászat az építészetről.70
A román templomok szobordísze, néhány különösen fontos helyre
összpontosult: bejáratokra, oszlopfőkre, párkányokra, ajtóbélletekre és a boltozatok
homlokíveire. Az oszlop és a félkörív a román kor szobrászatában is alapforma. E
két alapforma összekötő eleme, az oszlopfő, ami különösen alkalmas helye a
szobrászat megjelenésének. A faragványok sokrétűek, emberek, állatok, növényi
ornamensek, valamint geometrikus motívumok. A kéz vizsgálata román kor esetében
is érdekes eredményre vezet, a ferrarai dóm szoborfaragványai között található egy
szoborsorozat, amely a tizenkét hónap végzendő munkáit, reprezentálja.71 Ezeken a
szobrokon nagyon szépen meg vannak faragva a kezek, megjelenik a kéztartás, mint
a munka fontos feltétele. A kezek úgy vannak megfaragva, hogy a munka elvégzése a
szent cél, ez motiválta a művészt. Ezért az anatómia azon részei váltak fontossá,
amelyek ábrázolására, a munkavégzés miatt van feltétlen szükség. Ez a kéz munkára
való teremtettségét jelenti, hasonló a megközelítés, mint a Gudea-szobroknál, és
Egyiptom szobrászatánál, csak ott a kezek az imádságra vannak teremtve. Az első
név szerint ismert szobrász itt dolgozott, Benedetto Antelaminak hívták, ez a
jelentéktelennek tűnő kis mozzanat, azért fontos, mert mint kifejtem dolgozatomban
a művész és így a szobrász is rendesen anonim. Az európai művészetben ez az a
mozzanat, amikor elkezd fontossá válni az alkotó személye, és így fennmarad a neve.
A kéz problematikájára visszatérve, a későbbi gótikus szobrok esetében nem jelenik
meg ekkora hangsúllyal, nem kap ekkora szerepet.

70

Focillon, F. H. (1982): A formák élete; A nyugati művészet; Gondolat (Budapest). A formák élete; A
nyugati művészet.
71
Cifka Péter, (1984): Előadásjegyzet, a Magyar Képzőművészeti Főiskolán elhangzott előadásból
(Budapest). Szabó Pál jegyzete.

51

A román stílus teológiai alapjait legalább egy-két mondatban ismertetnem
kell, hogy érthető legyen kollektív jellege. A román kor is, mint minden más kor az
éppen aktuális világlátást, de elsősorban teológiai változásokat volt hivatott
leképezni a művészetben. Laon volt Párizs püspöke ez idő tájt, aki zseniális teológus
is volt egy személyben nem csak pap, ő mondta ki azt a teológiai tételt, hogy a
templomnak Krisztus megfeszített testét kell leképeznie, ezért lett a kereszt alaprajz,
és ehhez képest, minden más csak sallang. (A román kori teológia és az
építőművészet közötti szoros összefüggést George Dubi fedezte fel.) Olyan lényeges
változást jelentett az addigiakhoz képest, mint mondjuk, később a barokk kor
teológiai tételei. A kor másik nagyon jelentős teológusa volt Szent Anzelm
Canterbury érsek, aki a következő teológiai szempontból nagyon jelentős kérdést
tette fel: Miért ember Isten? Mert a megtestesüléstől kezdve minden művészet ennek
a teológiának a megfeleltetése. Mert emberi testet öltött és köztünk élt, feláldozta
önmagát értünk, ezért „ember Isten", meg azért is, mert a saját formájára és
hasonlatosságára teremtette az embert, nem fizikai, hanem lelki értelemben.72
A román templom, belső szobrászati felépítéséről, röviden. A kapu feletti
ívnek különös jelentősége van. Egyfelől védelmezi a templomot, és vizuálisan
leegyszerűsített formában tartalmazza a középkori keresztény hit tipikus foglalatát:
leggyakrabban a pantokrátor Krisztust ábrázolták itt. Az utolsó ítéletkor Ő dönt
üdvözültekről és elkárhozottakról. Általában mandorlában ábrázolták, amely az e
világra kiterjedő dicsfényét jelképezi, és nagyobbnak faragták, mint az apostolokat,
így jelenítették meg a hierarchiát. A megfaragott állatküzdelmi jelenetek a jó és a
rossz harcát voltak hivatottak megjeleníteni. Most már könnyen belátható, hogy a
szobrászt, jobban mondva a mecenatúrát, nem az egyedi jelenség, hanem a típus
érdekli, de az oszlopfők megfaragása tág lehetőségeket nyújt a szobrász számára.
Nagyon sokféle oszlopfő fejlődött ki, szinte minden műhely egyedi formákkal
dolgozott, de a típus megmaradt. A román művészetet a vallás követelményei
határozták meg, és ebből következően alapjaiban nem dekoratív, hanem tanító, és
hitet erősítő funkciókat látott el. A templomok figurális ábrázolásai, az emberek
számára tant és tanítást jelentettek. Ezért különösen fontos volt az ábrázolást a
lényeges elemekre koncentrálni. Egy helyesnek elismert fonna a bizonyosság
erejével hatott, a típust keresték nem az egyedit. Ezért nem volt sokáig fontos az
alkotó neve és személye. A román szobrászat alapvonása a helyi különbségek
ellenére is felismerhető: lemond az ábrázolt alak hátterének részletes kidolgozásáról,
egyszerű figurákra szorítkozik, melyeket tipikus mozdulatok jellemeznek, valamint
az attribútumaik megjelenítése. Az alak mérete jelzi a kompozícióban betöltött
szerepét. Egy mondatban összefoglalva a román szobrászat arra törekszik, hogy az
ábrázolt valóban jelen legyen.
A gótika szobrászata
A művészet nem tesz mást a középkorban, mint vizuálisan megjeleníti az
egyház teológiai törekvéseit, ez történt a román korban is, ahogy változnak az
árnyalatok a teológiai okfejtésekben, úgy jelennek meg ezek a változások a
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művészetben is. Ahogy cizelláltabb, finomabb lett néhány teológiai megközelítés,
úgy finomodott a művészet is, mert célja ugyanaz, mint a teológiáé. Ezért elsősorban
egyházművészetről kell beszélnünk, nem volt ez másként a román stílus esetében
sem. Az egyházművészet pedig nem más, mint vizuális teológia, mert a teológia
tanításának vizuális megjelenése, ezért lehet kánonról beszélni, egyházi értelemben.
Ha valóban tiszta, és igaz az előbb említett vizuális teológia, akkor ugyanolyan
bizonyosságnak kell lennie, mint Krisztus tanításának. Baldwin a következőképpen
fogalmaz: „A katedrálisok szobrai és üvegablakai is bizonyosságot tesznek arról,
ami a szószékről szavakban elhangzott... Az ilyen szentbeszédek ugyanazt az
elmélyülést tükrözik, mint a katedrálisok szimbolikus üvegablakai, faragott oszlopfői,
és főként hatalmas oszlopcsarnokaik zsúfolt, de harmonikus csoportjai",73 Az
evangéliumok leírt szövegeinek képi megjelenítése, mintegy képregényszerűen (bár
nem osztott képkockákkal) meséli el a szent történéseket. A hívők nem tudtak
olvasni, írni szinte teljes analfabétizmus uralkodott, kénytelenek voltak a művészek
képekben elmesélni a tanítást, így adták át a példázatot, valamint verbális módon is
megkapták a szentbeszédekben, a kettő egymást alá kellett támassza, csak így
működhettek. A keresztény „faragott ékesszólás" szerepe az, hogy tanítson, hogy
okoljunk belőle, hogy megragadjon, és kétségtelenül az is, hogy megindítson.
Építőművészetben fogalmazták meg az Isten képet, faragott teológia a gótika, a maga
hihetetlen finomságával, Panofsky a gótika, skolasztikaival fennálló párhuzamára
teszi a hangsúlyt.74 A középkori művész számára a követelmény az volt, hogy eggyé
váljon azzal, amit ábrázol.
Összevetem a gótikus szobrot a görög szoborral, mert szobrászati léptéke
miatt a gótikus szobrot is meg akarom mérni a görög szobrászat párhuzamának
tükrében. A gótikus szobor esetében valós plasztikai testről nem beszélhetünk. A
görög szobor esetében igen, a gótikus szobor optikailag lebeg, tehát felfelé gravitál.
Mit is jelent ez? Azt, hogy vertikalitása által utal a Teremtőre. A görög szobor áll, és
lefelé gravitál. Mit is jelent ez? Azt, hogy nem ismeri el teremtményi voltát és
magában áll, ha úgy tetszik egyedül. A görög szobortest mozdulathangsúlyos, a
gótikus fej hangsúlyos. A gótikus szobor esetében valós drapériáról nem
beszélhetünk, mert a faragott drapériáikon több a negatív tömeg, mint a pozitív. A
görög szobor esetében rajzolt drapériával van dolgunk. A gótika szobrászatában a
határozottan felfelé nyújtott figurák vertikalitása, a transzcendens tengelyre utal, fent
és lent. Alá-fölé rendeltség, mi ebben a szabadság? Az, hogy szabadon dönthetek
afelől, hogy alárendelem magam egy magasabb rendű szellemnek. Miután ez
megtörtént a benső szabadság válik határtalanná. A görög szobrászat esetében a
magában álló ember szimbolikája uralkodik. A görög szobrok lényege az individuális
létezés kifejezése, míg a gótikusé a közösségi létezés fontosságának hangsúlyozása.
A gótika művészete beszéd Istennel. E beszéd Isten szavaira támaszkodik, és e
szavak keltette képekre. Tehát nem más, mint beavatás az isteni misztériumokba. A
görög szobrászat a lét problémáját önmagában megoldó emberről szól, nincs valós
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transzcendens dimenzió abban az értelemben, hogy üdvtörténeti léptékkel bírna. Az
egész nyugati művészetelméleti alapállás közel felének a gyökere a görög
kultúrkörben keresendő, körülbelül a másik felének a gyökere, pedig a zsidókeresztény kultúrkörben található, e kettőhöz képest, minden más kulturális hatás
csekélynek mondható, ha el nem is hanyagolható.
Reneszánsz szobrászat
Nem igazán az egyes alkotók egyéni teljesítményére vagyok kíváncsi, hanem
a reneszánsz szobrászat sajátosságaira. Az utánzás tételesen meghirdettetett, ezért új
irányt vett a másolás gyakorlata. Mi több, az új gyakorlatot nem tekintették
ártalmasnak, és ennek következtében nem is ítélték el, sőt a hamisítvány sikert
aratott. A természet az, ami fölé kell emelkedni, az antikvitás az, amit utol kell érni.
Odáig jutnak, hogy a nagy kortársak műveit is másolják. A mű eredetiségének az
értéke erősen devalválódott.76 Az európai reneszánsz lett a római birodalom után az
antik görög gondolkodás és filozófia egyfajta örököse, hát így néz ki ez az örökség,
ezzel természetesen nem a nagy reneszánsz szobrászokat óhajtom minősíteni, hanem
a kor szellemtelenségét, ezért oly nagy léptékűek a kor igazi alkotásai. A
racionalizmus, amely a görög kultúrában öltött testet, itt éledt újra kiegészülve a
humanizmussal, egyfajta emberközpontú gondolkodás vette át a helyét, az Istenközpontú gondolkodásnak. Virilióra gondolva kitapinthatjuk a természettudományos
síkot, egy erősen gyengülő vertikális dimenzióval szemben. A reneszánsz
érdeklődése a benső jelenléttől a külső jelen felé fordult, az igazi ember spirituális
szellemi esszenciájától, a tapasztalati ego akcidenciái felé. Ennek egyenes
következményeként a reneszánsz sírkő arcmásokról (portréról) leszögezhető, hogy
földhöz ragadtak abban az értelemben, hogy elveszítették a transzcendens kötődést, a
spirituális esszenciát, amely igazi képmássá tehetné őket. Ebből következően
hasonlítanak az ábrázolt személyre, mégpedig egyedi vonásaikban és nem abban,
ami az emberi létezésben állandó. Az individualitásra való törekvés nagyon erőteljes
lett, ez egyediséget kölcsönöz az arcoknak, és lehetőséget a szobrásznak a formákkal
való játékra. De vigyázat, aki a formák bűvöletébe esik, nem látja a forma felettit. Ez
idő tájt a kontempláció felsőbbrendűségének tanát az akció felsőbbrendűsége váltja
fel. A formát legyőzte a figura, az intellektus az akarat alá rendeltetett. Az európai
tudatnak ez a kifelé fordulása és hanyatlása, egy másfajta ember diadalát jelenti,
azét, aki a testnél nemesebbet nem tud elképzelni.77 A kéz vizsgálatát a reneszánsz
esetében is indokoltnak tartom. A legjobb példa erre Michelangelo Dávid szobra a
tétlen kéz szimbólumává vált, mert már valamit kezdeni kell a kézzel, ha különválik
a test fő formájától. A jobb kéz csak a saját súlyától elernyedten pihen a lábon, a bal
természetesen a vállon, de most engem ez a jobb kéz érdekel. Ez egyben a feszült
várakozás, a harc előtti pillanat szimbólumává is vált, pont ezért egy kicsit
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eltávolodik testtől, nem igazán elengedett, pihenő kéztartás. Michelangelónál vetődik
fel a tartalék kéz problematikája, sohase adja a kezet a cselekvéshez, mert az azt
jelenthetné, hogy csak erre alkalmas.78 A Dávid-szoborban Michelangelo, eddig
jutott a problémafelvetéssel. Michelangelo érti és érzi, hogy az ember nem áll meg
csak magában, de a görög örökségből erősen táplálkozó reneszánsz, nem ad elég
lehetőséget számára a lényeg kifejtéséhez, de a stílust is leküzdi. Élete végén egészen
zseniális módon juttatja kifejezésre mondandóját, érett spiritualizmus csillan fel idős
kori szobraiban.79 Ebből a szempontból Michelangelo a barokk előképe.
A barokk szobrászata
A barokk, mint kollektív kifejezési forma (stílus) az ellenreformáció,
táptalajából saijadt. A barokk esetében is röviden, tömörítve tárgyalom a kérdést. Az
egyházkép változásával párhuzamosan az uralkodó egyházi stílusnak is változnia
kellett, ez volt tehát a válasz a reformációra. A reformáció puritánságáról volt
ismeretes, ennek, mint egy kontrasztjaként, a barokk, a burjánzó formavilágáról vált
közismertté. A barokk kifejezetten törekedett a feszültségkeltésre. Ezért volt szükség
az ellipszoid alaprajzra a templomépítészetben, mert a kör alaprajz, a tökéletes
egyensúly szimbóluma, míg az ellipszis a tökéletes feszültség szimbóluma. Az
ellipszoid alaprajzú térben az ember folyamatosan körbejárna, addig a kör alaprajzú
térben megnyugszik. Egyházi szemszögből nézve is, igazi teológiai vívmány volt a
barokk.
Nagyon érdekes eredményre vezet a kezek ábrázolásának vizsgálata. Röviden
végigvezetem a kéz mint szimbólum jelentésváltozásait. így érthető jól a barokkban
betöltött szerepe. Az ókorban az imádság, a szakrális (lelki) értelemben történő
birtokbavétel szimbóluma, nem a fizikai birtokbavételé. A középkorban a munka,
mint szent cél, ezért teremtetett a kéz. A középkor végén a reneszánszban, a feszült
várakozás jelképévé vált. A barokkban jelent meg újra, mint a transzcendens
tartalom szimbóluma. A barokkban figyelhető meg először a visszatört kéz
ábrázolása, szimbolikájában az emberi tehetetlenségre utal, mert minden kegyelem.
Ez a megjelenési forma nagy ellentét az eddigiekhez képest, hiszen nem érzékiség
megjelenítése szolgál. (Szeretném megjegyezni, hogy a kéz ábrázolásának
szimbolikájához a barokk után, valójában már senki nem tud hozzátenni semmit,
még Rodin sem) A reformáció azt mondta bűn, ha valaki nem dolgozik, a barokk azt,
hogy minden kegyelem. Ezzel a Teremtőre mutatnak vissza ezek a teremtésre
alkalmatlan emberi kezek.
Legjobb példa erre Lorenzo Bernini szobrászata, nagyon erőteljes törekvést
tett a megfaraghatatlan megfaragására, senki sem faragott felhőt, úgy, hogy valóban
lebegjen, vagy faleveleket. Bernini faragott először valóban visszatört terméketlen
kezeket. Már Michelangelónál elkezdődött a tétlen testhez simuló, várakozó,
feszültséggel feltöltődő, de még ki nem forduló kéz megfaragása, ez egyébiránt
váltást jelentett a Michelangelo szobrászatéban. Azt is mondhatjuk, hogy ebben az
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értelemben nála kezdődött a barokk. Azért fontos a barokk szerepe, mert a
reneszánsz elvilágiasodott korából kilépve újra Isten és ember léptékében
gondolkodott, kimondható tehát, hogy a barokk szemlélete üdvtörténeti léptékű. A
munkaábrázolások ebben a korban, a szobrászatban szinte teljességgel megszűnnek.
Bernini Szent Teréz szobrában túllépett minden addigi vélt vagy valós határt
plasztikai értelemben. A már említett lebegés megvalósult, napsugarakat, felhőket
mintázott meg.80 A figura megfaragása szobrászi értelemben is, páratlan, hiszen
testtartása arckifejezése, egészen rendkívüli módon van megfogalmazva, itt
kitapinthatóvá válik a már említett feszültségkeltés. Az arckifejezés oly módon
érzékelteti a haláltusa fájdalmát, ahogy addig, és még az óta se egyetlen szobor. Az
arc torzulása, és a mimika egészen rendkívüli, ehhez szervesen, logikusan a test
görcsösen összerándul, és végül a tehetetlen visszatört kezek, mindez a magasban,
amiről ez idáig azt gondolhatták, hogy megfaraghatatlan. Logikus válasz volt ez
mind a reformációra, mind a reneszánszra. A reneszánszra azért, mert eltávolodott
Istentől, és megmutatta, hogy az ember a tudományával, és minden okoskodásával
kevés, ahhoz, hogy teremtsen, számomra legszebben a szobrászat nyelvén mutatta
meg.
A kőkultúra szempontjából indokolatlannak tartom a romantikát, a
klasszicizmust és általában a historizáló stílusokat feldolgozni. Nincs önálló saját
lábukon megálló kőkultúrájuk. Miért nem tudott kialakulni önálló kőkultúra?
Meglátásom szerint azért, mert már a barokk után, nagyon felgyorsultak a
stílusváltások. Ez a politikai, gazdasági szerkezetváltozások következménye. Nem
utolsósorban a modern ember jobbára elveszítette transzcendens kapcsolatát. Az
egész historizmusban az egymást követő akadémikus stílusok a szépség és igazság
szétválasztásának következtében aligha sorolhatók az „igazi" művészetek közé,
hiszen az emberi elménél magasabb inspirációt nem ismernek el.81 A tudomány
fejlődésével kellett tartania művészeteknek, és még a vallásnak is valamelyest, hogy
megfelelő válaszokat tudjon adni az újonnan felmerülő kérdésekre. A polgárság
megerősödése új kihívások elé állította a művészeket, végleg megerősödött az
individualizmus, ezt nem kerülhetik el a művészetek sem, nem volt ez már új keletű
dolog ekkor tájt a nyugati kultúrában, de egyeduralkodása ebben az időszakban vált
egyértelművé.
Modern kőszobrászat
A modern kőszobrászatról gondolkodva egyetlen név merül fel a kezdetekből,
Constantin Bráncu§i neve. „A gótika óta az európai szobrászatot benőtte a moha, a
gyom - mindenféle felületi kinövés, amely teljesen elrejtette a formát. Bráncu§i
különleges hivatása volt megszabadítani a szobrászatot ezektől a ránövésektől,
felébreszteni szunnyadó formatudatunkat. Hogy ezt elvégezhesse nagyon egyszerű
közvetlen formákra kellett összpontosítania a figyelmet; szobrait, hogy úgy mondjam,
egyhengeresnek kellett terveznie, egyetlen formát kellett szinte túlzott szabatossággal
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is tökéletesítenie és lecsiszolnia. Bráncugi életműve, túl egyéni értékén, történelmi
jelentőségű a modern szobrászatban. "82 Bráncu§i nem klasszikus művész. Csupán
arról van szó, hogy a modern szobrászat formai fejlődésében a külsőleg egyszerűt
képviseli a külsőleg bonyolultabb szerves formával szemben, de nem érzelmi és nem
is formai indítékból. Az egyszerűség nem cél - mondta Bráncu§i, aki nagyon is jól
értette saját művészetét. - Az egyszerűséghez saját magunk ellenére érkezünk el, a
dolgok valódi értelméhez közeledve - vagy úgy is mondhatnánk, a dolgok
szellemiségéhez (isteni lényegéhez) közeledve. Bráncu§i szerint a fafaragás ősi
művészetét csak a román parasztok (akik közül ő is származott) és azok az afrikai
törzsek őrizték meg, amelyeket nem ért el a mediterrán civilizáció hatása, ezáltal
náluk megmaradt az anyag megelevenítésének művészete.83 Ebből is kitetszik, hogy
Brancu§i tisztában volt saját művészetének transzcendens léttávlatával, de
művészetét direkt módon nem kötötte egyházhoz, felekezethez, ha csak abban az
értelemben nem, ahogyan élete példája közvetítette hitét (ortodox keresztény hitben
nevelkedett és élt). Leginkább őseredet tudata tükröződött vissza szobrászatának
szellemiségében, szimbolikájában, és formavilágában. A fent említett eredettudat
népművészeti, kulturális örökségéből származtatható. Többször hangsúlyozta
származásának fontosságát, saját művészetének fejlődését is ebből a gyökérből
eredeztette. A népművészet tárgyi kincsestárát azért becsülte, mert hittel készítették
el a mesterek, mert hivatásuk volt, ma mindenben a virtuozitás uralkodik, a
jámborság helyett. Bráncu§i kézműveskultúrához való ragaszkodásának
legnyilvánvalóbb megnyilatkozása volt, hogy maga készítette el Párizsban a bútorait,
és szerszámait egyaránt, azzal az egyszerűséggel és jámborsággal, amivel a népi
kultúra megajándékozta. Bráncu§i számára az élet és művészet közötti határvonal
nem igen létezett (attól sem riadt vissza, hogy a műtermi használati tárgyait állítsa
ki), ebben teljes rokonságot mutat a Coomaraswamy-féle művészetfilozófiával. Ezért
egyszer Giacometti becsmérelve jegyezte meg, hogy Bráncu§i csak tárgyakat készít.84
Ez arra világít rá, hogy még a kortársai közül is csak igazán kevesen értették
művészetét. Életművének nagy fordulópontja volt a direkt faragásra való áttérés „a
kezet az elképzelés ereje vezeti, amelyet viszont elkerülhetetlenül befolyásol maga a
faragási folyamat és az anyag".85 Bráncu§i egyszerre volt kontemplatív és jó munkás
ember ez alapvető követelmény egy szobrász számára. A direkt faragás végigkíséri
Bráncu§i további életművét, alapvetően fontossá válik ez a metódus munkásságában.
Nyilvánvaló a román népművészet hatása Bráncu§i munkásságában, a saját
kultúrájában találta meg szobrászi és emberi létének alapjait, ez szobrászatán, és a
munkához való hozzáállásán egyaránt tükröződik. Életművének legmeghatározóbb
része ebből a tradicionális kultúrából nőtt ki, ez a kultúra volt a táptalaja annak a
vertikális útnak, amelyen egész életében járt. Ennek az életútnak, és szobrászatról,
létről, életről való fölfogásának, legszemléletesebb példája a Végtelen oszlop, mely
az emberi önmeghatározás számomra legszebb példája. Olyan szimbólumot használ,
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ami ősidők óta része volt az egyetemes kultúránknak, az első őskori menhirek, az
egyiptomi obeliszkek, a görög oszlop és még sorolhatnám, mind-mind egy
tradicionális gyökérből táplálkoznak. Hihetetlenül szívós, letisztult, alázattal teli
munkával alkotta meg életművét, rákapcsolódott az örök áramlatokra. Munkásságát
a Tárgu Jiu-i szobor együttesével tetőzte be, itt már csak a lényeg a tiszta szellemiség
maradt meg, minden fölösleges mondanivaló, és forma lekopott a műről.
Bráncu§i után Borsos Miklós szerint, nem volt semmi fölfedezni való.
Bráncu§i a tojást, mint alapvető szoboridomot 1910-ben már megfaragta. Archipenko
az aktot lyukakkal törte át, negatív formákból fogalmazta meg a kompozíciót. A
néger plasztikát, az óceániai és mexikói műveltséget már felfedezték, az úgynevezett
„modern" és az „avantgarde" művészet mintájául. Henry Moore évekkel később
megteremti a „modern barokk" szobrászatot, ezt a szobrászatot követi az utánzók
serege.86 Borsos Miklós gondolatmenetét finomítva, fel kell vezetnem egy rövid
szobrászi vonulatot. Rodintól, Maillolon, Jean Arpon keresztül egészen Henry
Mooreig. A XIX. sz. végétől egészen a XX. sz. közepéig, szinte lineális utat jelölnek
ki a felsorolt szobrászok életművei. Rodin munkássága az elrendezett káoszt
honosította meg a szobrászatban (Cifka Péter ezért tartotta az első modern
szobrásznak). Kaotikusan megkomponált szobrászi világa formai értelemben a tér
minden irányába „nyitott". Ezért nevezem Rodint a dekonstruktivizmus előképének.
Maillol szobrászatában a belső feszültség már a határáig feszült, a robbanás előtti
pillanatig. Megjelenik nála a fej fölöslegessége ennek okán a torzó. Torzói az emberi
létből a vegetatív szintet emelik ki, de még se hatnak csonkának. Jean Arpnál jelenik
meg (Bráncu§i mellett) nagyon korán a kavicsforma a szobrászatban. Szobrászilag
nála jelenik meg a női testrészletek (emberi anatómia) és a természeti forma (a
természet anatómiája) a kavics összemosása. Bizonyos értelemben Archipenko által
képviselt vonalat viszi tovább. Henry Moore „modern barokkf' szobrászata
átlyuggatott emberi testeket jelenít meg, bizonyos értelemben a forma hiánya válik
hangsúlyossá, művei barlangszobrászatként is leírhatók. Véleményem szerint
Moornál testközelivé válik a transzcendencia, de nem teljesedik ki. Vitalitásként
fogalmazza meg, azt a többletet, amit én létében való gyarapodásként értelmezek.
Ezért definíciója sem teljes, tudja, érzi, hogy valami emberfelettiről van szó, de
elméleti munkásságában nem tudta konkrét formába önteni. Moornál lehet, de
Brancu§inál is lehetne tárgyalni a modern jelhagyás problematikáját a szobrászatban:
fekvő alakjai, dolmenjei kapcsán. Azért a jelhagyás mintaképe, mert Moore Maillol-t
tagadva befelé gyűjti a vektorokat, és így egyfajta vákuumot teremt. A moore-i
jelhagyás jellemzői: A szobor környezetétől teljesen különbözik, mert természetes
környezetében a jel nem jön létre (egy kocka paneltömbök között nehezen válik
jellé, de természetes környezetben erős jel, és fordítva is igaz, egy faág az erdőben
nem válik jellé, de egy acél-üveg felhőkarcolóban igen). A késői absztrakt
szobrászattal foglalkozó művészetteoretikusok egyetértettek abban, hogy az ilyen
fajta jelszerű, és általában a nonfiguratív szobrászat előképét, a piramisokban kell
keresni. Cifka Péter szerint a jel és ebben a vonatkozásban a piramis nem más, mint
akaratszimbólum. Bráncu§i volt az egyetlen szobrász saját korában, aki biztosan
vissza tudta követni
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transzcendens eredetét, saját szellemi létének a teremtetlen létből való eredeztetését.
Ez a szobrászatában tükröződött, mind ikonográfiái, ikonológiai és ikonikai
értelemben.
Fel kell tennem a kérdést, hogy az emberi anatómia, és a természet
anatómiájának az egybemosása a szobrászatban eljut-e a létében való gyarapodásig,
ontológiai feltöltöttséget jelent-e? Régóta foglalkoztat e művészetelméleti
problematika, hitvallásommá vált állandó vizsgálata. Másrészt e problematika
szisztematikus kutatásával (ikonográfiái, ikonológiai és ikonikai értelemben) a
kőszobrászatban még nem találkoztam. Ikonográfiái és némi ikonológiai párhuzamot
találtam. Ikonográfiái párhuzamként, és a formai zártságból kitörő kortárs törekvések
között meg kell említenem Isamu Noguchi néhány művét: Brilliance, The Well.
Valamint Eduardo Chillida és Urlich Ruchriem szobrászatát. Művészetelméleti
értelemben Max Imdhal érte el a legkomolyabb eredményeket, tőle származtatható
az ikonika keretfogalma, ő teremtette meg a fogalmi feltételeket a műelemzés
mélyrétegeihez. A mű a látványon a formán túl rávezeti a nézőt az ember teremtett
létére, ezen keresztül a legfontosabbra, a Teremtőre, tágabb értelemben a Teremtésre
az első tettre, Primordiális igazságra, végül is a legabsztraktabb dologra, Isten
állandó, elvárások nélküli szeretetére.
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A szobrászi munkám alapvetései és művészetelméleti háttere
Szobrászi munkám alkotáslélektani aspektusai
„Fal és Asztal kavicsokkal" című szobrom kapcsán foglaltam össze azokat az
alkotáslélektani aspektusokat, melyek munkáimat általában jellemzik.
1. A bányanyers (hasadt felületű) kövek, kavicsok kiemelésük pillanatától
örökölnek a teremtett világ szellemi arcából. Konkrét értelemben ezek munkám
alapelemei, motívumai. Elvont értelemben Isten önközlését, a vele való szellemi
közösséget, a „teremtés" képességét, egyfajta mozdulatlan elkötelezettséget
jelentenek számomra. Különösen érdekes ez a repedt kövek esetében, mert az emberi
törékenység, sérülékenység szimbólumaiként jelennek meg. A kiválasztás és
kiemelés pillanatától magamon érzem a teremtés, a lét békés tekintetét. Valami
különös, finom benső megkülönböztetés ébred bennem.
2. Amikor hasítom a követ, észreveszem, hogy a kő már előkészült a leendő
formájával való azonosulásra, abban az értelemben, hogy „közli", miként hasad,
formailag, méretében mi fér bele. Nemcsak a formájával, hanem a környezetével
való azonosulásra is előkészült.
3. Nem szeretnék csak „kifejezni", mégis az első pillanattól tudom, a
természet anatómiája,87 a geometria, a vízszintes, a függőleges a „magasság" és
„mélység" zajló élet áramába kerültem. A magforma, mint alapvető szoboridom
(lásd: Bráncu§i), az embrionális állapot formája, bekerült egy tömbbe, egy oszlopba.
4. A kő fokozatosan közli önmagát, a teljességet. Van itt egy történés, mely
jóindulatú eréllyel el akar válni az emberi-művészi hatáskörtől. Egy önálló
alkotóerő, mely mégis szeret az ember keze alatt megmutatkozni. Van az
illetékességemnek egy érzékeny határa, amelyet nem szabad átlépnem, a szent
elválik a közönségestől.
A munkametódusban szükség szerint váltogatom a szerszámokat. A kézi
megmunkálás, hasítás, faragás, csiszolás élő-lélegző felületet ad. A gépi
megmunkálás eredménye a holt felület, a szellem nem tűri a mechanikus
eljárásokat.88 Az élet és a halál egyszerre, együtt jelenik meg. Értelmezem önmagam,
helyem és helyzetem.
5. Szobraim hosszú munka során születnek, a már megfogant ideák (a még
meg nem testesült új szobrok; újplatonikus értelemben) megfaragása közben válik
nyilvánvalóvá számomra a megszületni vágyó új idea. A szobor elkészült,
felfoghatatlanul sok szempont szerint alakult, és ami most itt a szemem előtt
megjelenik, az egy-két pillanat múlva emlékképpé válik, elkezdődik a mintakép
emanációja. A lelkem (psziché) reagál, majd ellát egy, a létemet átfogó mélyebb
szellemi (pneuma) eredetig.
Isten tiszta szellemi lény és minden szellemi lét
ősképe. Tulajdonképpen csak Istenből kiindulva lehet megérteni, hogy mi is a
szellem, az a Titok, ami állandóan vonz bennünket - mert az egyben a saját létünk
titka is. Némileg azonban hozzáférhetünk ehhez a Titokhoz, amennyiben a mi létünk
is szellemi lét. Bármelyik létből is indulunk ki, eljuthatunk hozzá, amennyiben
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minden lét, mint érthető, és szellemileg felfogható valami részesedik a szellemi
létben... Am ez a szellemi Lét Isten ismeretünk mértéke szerint egyre jobban
lelepleződik, anélkül, hogy valaha is egészen feltárulna, azaz megszűnne titok lenni.
A teremtett szellem, (az ember) mégis képes arra, hogy többé-kevésbé felfogja Istent,
és hogy a lehető legmagasabb formában kölcsönös, szabad és személyes önátadásba
egyesüljön Istennel." (Edit Stein)
Szobrászi munkám művészetelméleti háttere; lehet-e a kőszobrászat
teleologikus?
Művészetelméleti kutatásaim során revelatív jelentőséggel bírt, és későbbi
munkásságom meghatározó elméleti alapjává vált Gadamernek és Florenszkijnek a
műalkotásra vonatkoztatott a teleologikus-ontológiai szemlélete.
Mint már írtam a kőszobrászatot az ember önértelmezésének történeteként is
értelmezhetjük.89 De magam számára, az előzetesen megfogant forma kőben való
megtestesülését is jelenti, tehát nem más, mint a szükséges és a felesleges formák
különbsége. A kérdés az, hogy ez a forma munka közben változhat-e, és ha igen,
akkor azért van-e, mert első hallásra nem értettem meg teljesen tisztán az üzenetet,
vagy azért, mert eleve a rendelkezésre álló kőben kell megértenem, mi is az
előzetesen megfogant forma. Az üzenetet mindenképpen a kőben kell megértenem,
vagy ha ez nem lehetséges, akkor az ideához kell követ keresnem. A munkában
eltöltött idő megfelelő hossza, a munkamódszer, valamint a munkához való
hozzáállásom az értés tökéletességét, a forma vizuális megjelenítését kell hogy
szolgálja. Csak szellemileg szabad dolgozni, faragni csak akkor szabad, ha már van
„mit" kifaragni.
Szobrászati produktumaim jelek, s csakis a forma (kép) újra értelmezésének
szintjén magyarázhatóak, vagyis az ikonográfiailag, ikonológiailag, ikonikailag
írhatók le. Fogalommagyarázatként rövid kitérőt kell tennem. Az ikonika a
fenomenális leírásnak olyan eljárása, amelynek alapja az ikonográfiái és ikonológiai
módszertől eltérő forma - és képfogalom. Azt vizsgálja, miként hat együtt a képen
(szoborban) a szemantika és a szintaktika. Az ikonográfia, az ikonológia és az
ikonika egy szükségszerű és feloldhatatlan összefüggést alkot. Az ikonika a képet
(szobrot) értelmi egészként ragadja meg, és az ikonográfiái és ikonológiai értelmi
dimenziót pedig ennek mozzanataiként. Az ikonika a műalkotások
szerkezetelvűségével, különleges minőségeivel, mélyrétegeivel foglalkozik, amelyek
a műalkotás „sűrűségét" alkotják.90 A szerkezetelvűség a természetben is fellelhető,
ezt nevezem én a természet anatómiájának. A természet kínálta szerkezetelvűséget
emberi (humán) tartalommal töltöm meg, azért nem használom az emberi
szerkezetelvűséget (humán anatómiát), mert célom, hogy túlmutassak az
érzékelhetőn, így az emberi minőségen is. Párhuzamként ide kívánkozik a
Hermaneia: Athosi festőkönyv 1055, amely az ikonok kapcsán leírja az emberi
anatómia elvetését, az emberfelettire való utalásképpen.
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A jelszerű szobrászat számomra elsősorban akaratszimbólumként fogható
fel.91 Jel voltukban a jelentést leginkább a választott anyag a kő hordozza, a kő a
médium, de az üzenet még a kőtől is független, a kőtől is szabad. A szoborral
szemben lényeges kívánalom, a saját „létében" való gyarapodás, az ontológiai
feltöltöttségre való utalás, de nem az ontológiai feltöltöttség a cél. A cél a Teremtés
beteljesítésére való utalás és ennek következménye lehet, a szobor ontológiai
feltöltöttsége (létében való gyarapodása). A forma nem magában való érték
szobraimban, hanem eszköz a jellé váláshoz, ezért olyan egyszerűek a szobraim,
hogy semmi se legyen, ami a jelentést torzíthatja. Munkáim a maguk puritánságában
a „benső csend" megközelítéséhez kapcsolódnak, a csend szobrászati megközelítése
lelki hozzáállás, egyfajta kontempláció és nem filozófia. Érdekes helyzetet teremt a
benső csend keresése, mert egyfelől erős keleti kulturális hatást feltételez, és ez a
hatás létezik is, habár nem abban az értelemben, hogy tudatosan erre koncentrálnék,
vagy bármi módon bele akarnám kényszeríteni szobraimba. Az biztos, hogy jelen van
a szobrokban, ezt én magam is nagy érdeklődéssel szemlélem, mert nincs elméleti
síkon kapcsolatom a keleti kultúrkörrel, ha csak abban az értelemben nem, hogy
hozzáállásom mutat rokonságot. Ezért készítettem szobrokat két hónapon át
Japánban, ezt a „rokonságot" kutattam a szobrok életre hívása közben.
Ahhoz, hogy igazán alkothassak benső csöndre, ha úgy tetszik, egyfajta
kiüresedésre van szükségem. Le kell csendesítenem saját benső zajomat, hogy a
csend megszülethessen bennem. Ha nem sikerül, akkor abortálom a megszületni
vágyó előzetesen megfogant formát, ami a szoborban testesül meg. Ennek a benső
csendnek ki kell fejeződnie a szobraimban is, ha nem fejeződik ki, akkor nem tudtam
elcsendesedni. Ennek a benső csendnek a keresése és megtalálása létszükséglet
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számomra, a csendben értem meg a sugalmazást, a „teremtő képzelet" csak ebben a
tiszta térben képes működni. Az üzenethez a csendben kontempláció útján jutok, oly
módon, hogy a „teremtő képzeletben" kristályosodik ki, a „teremtő képzelet" a
felismeréseken túl azt a végső, immár elemezhetetlen egyszerűséget törekszik elérni,
ahová képzelet csak feltétlen engedelmesség árán találhat haza. Bráncu§i azt mondta:
az egyszerűséghez saját akaratunk ellenére jutunk. Amit „teremtő képzeletnek"
nevezek, az nem más, mint a képzelet odaadása: passzív teremtés. Mi az, ami a
művészetnek kikerülhetetlenül vallásos természete, sajátja? A tradicionális
művészetelmélet szerint a művész tevékenysége egyszersmind rítus is, így lényegénél
fogva kontempláció.93 A csend szobrászi megközelítése számomra nem más, mint
egy végtelenül leegyszerűsödött, összetömörödött, letisztult spirituális hely. Simoné
Weil szavaival élve: űr,94 ahova a Teremtő behatolhat, adott esetben akár be is
robbanhat. Nem más, mint alkalmas hely, ez köznapi értelemben nem helyhez
kötöttséget jelent, ezért lehet egy esszenciálisán spirituális tér, amely megfelel ennek
a feltételnek. A művészetet és így a szobrászatot is közvetlen módon a szobrokból
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kell megérteni, a szobor ad helyet az igazságnak, ahol az megjelenhet. Olyan
művészetelméletet tárgyalok, amely az igazságnak a kőben történő megjelenéséről
szól. A kategóriák kategóriájáról kívánok szólni a szubsztanciáról, amely felé a kőről
szóló beszéd egyébként is fordulna. A kőben elrejtőzni vágyó mélyebb, meglelendő
értelmet keresem. A kőről írva olyan nyelvet kell keresnem, amely feltárja ennek a
mélyebb értelemnek a felragyogását, anélkül, hogy fetisizálnám a követ. A kőben az
ember számára meg kell adasson az Istennek, az abszolútnak az érzéki, de leginkább
érzékek feletti felfogása. Ettől a ponttól az ember már nemcsak az embertársaiban, a
természeti dolgokban szemlélheti Istent, hanem a műalkotásokban is. A művészet
ezért a szobrászat is a vallással karöltve képes kifejezni a szellem legátfogóbb
igazságait, azaz a szobrászat képes a szellem mélységeinek megjelenítésére.
Mindezek ellenére „a szellem ott fú, ahol akar"95
Bűnbeesésünkkel, úgy vélem, nem csak értelmünk homályosult el, s nem
csupán akaratunk vált hajlamossá a rosszra, de képzeletünk is bűnbe esett, s ezzel
mintegy megcsorbult a világ realitása, inkarnációja, az a végső kiteljesítés és
befejezés, ami a teremtésben eleve és eredendően a képzeletünkre volt bízva.
Bukásunk a teremtés realitását, a puszta egzisztálás irrealitásává redukálta. Azóta a
művészet a képzelet morálja, hozzájárulása, verítékes munkája a teremtés
realitásának, inkarnációjának beteljesítésére, helyreállítására. „Et incarnatus est"
azóta minden remekmű zárómondata, hitelesítő pecsétje lehetne. Ennek az
inkarnációnak a beteljesítése tökéletesen szellemi természetű, s akár az imádság
vagy a szeretet, szabadon hatol be az idő legkülönbözőbb állomásaiba. Sokan és
sokat írtak a misztika és a művészet rokonságáról, valójában a kettő úgy egy, hogy
tökéletes ellentéte egymásnak. Ugyanannak az útnak, ugyanannak a szeretetnek: a
világból fölszálló és a világba alászálló, de mindenképpen tökéletesen egybeeső két
ága, az odaadó engedelmességnek és a fölszabadult extázisnak dinamikus
egyensúlyában, kifürkészhetetlen békéjében.96 Ennek emberi, vallásos lélektani
előképét Dosztojevszkij írásaiban találtam meg.
Itt egy zárójelet kell nyitnom. (Dosztojevszkij nagyon korán felismeri a világ
abszurditását, mégsem írt abszurd drámát, hanem a hit „vigaszába" menekül, ezt
Albert Camus: Sziszüphosz mítosza című könyvében szemére is veti
Dosztojevszkijnek.) Csakhogy a világ abszurditásának felismerésén túl - és épp a
menekvés irányában - van egy még következetesebb, ha úgy tetszik még abszurdabb
lépés, s ez a világ képtelenségének vállalása. Annál nagyobb alázat, minthogy
magunkra vesszük a világ képtelenségének súlyát, mintegy beöltözve a lét, és
tulajdon ellentmondásaink terhébe minden, csak nem meghátrálás.97 Dosztojevszkij
íija le először a mozdulatlan elkötelezettség állapotát, mely a konkrétumokba való
előrejutás, a vigasztalás és megvigasztalódás tulajdonképpeni kezdete.
Az irodalom - Pilinszky szavaival élve - Engagement immobile-nak nevezi a
vallásos léleknek ezt a sajátját, mely annyira hasonló a múlt mozdulatlan
realitásához. A szakrális művészet is, mi egyéb lehetne, mint Engagement immobile
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mozdulatlan elkötelezettség, totális odaadás. A mozdulatlan realitása (mozdulatlan
elkötelezettség) problematikája szobrászatom lényegi eleme. Hogy mi vonzza a
művészi alkotóerőt a múltba, a visszakeresésbe, a végtelenbe hátrálásba? A múltban
érezheti meg először a konkrétumok ízét, a konkrét cselekvés lehetőségét, a
mozdulatlanságban először a konkrét tett lázát, ott találhatja meg az „első tettet", az
eredendőt, a „princípiumot".
múlt megközelíthetetlen nyitottságába bizonyos
értelemben a művészet az első résztvevő... mozdulatlanságában az első mozdulatlan,
konkrétságába az első szeretetteljes... tragikumába az első bizakodó, és
szakralitásába az első vallásos lépés,"98 Mert a teremtő Isten időről időre átvérzi a
történelem szövetét.
Üdvtörténeti síkon minden keresztény művésznek találkoznia kell egy
látszólagos ellentmondással: az isteni teremtés, mint a művészi alkotás (és minden
emberi alkotás) modellje, és a faragott kép, vagyis a bálványimádás tilalmának
látszólagos ellentmondásával. Ezt az ószövetségi képtilalmat a krisztológia oldotta
fel. Teológiai értelemben maga a megtestesülés érvénytelenítette. A Damaszkuszi
Szent János- és Szent Germanos-féle felfogás kerekedett felül. Jlégen Isten, akinek
sem alakja, sem teste nincs, nem volt ábrázolható. De most, amikor Isten láthatóvá
lett testben, kapcsolatban áll az emberrel, elkészítem az általam látott Isten képét.
Nem imádom az anyagot; az anyag teremtőjét imádom, aki kedvemért anyaggá lett,
aki lakozást akart venni az anyagban; aki véghez vitte az én szabadításomat az
anyagon keresztül."" Saját művészi hitvallásom alakulása szempontjából döntő volt
annak a dilemmának a felodása: az anyag határozza-e meg a szellemi-lelki embert,
vagy fordítva, és így vonatkoztatható-e a művészet kettős természetére. Itt
hivatkoznom Florenszkijre: „a látható jelenség elfogadtatott a láthatatlan
kifejezőjeként, s ezzel egyszersmind elismertetett a művészet, a művészeti alkotások
létjogosultsága, ontológiai és gnoszeológiai státusa"}00 Tízéves alkotómunkám e
teleologikus szellemiség átültetéséről szól a forma nyelvezetén keresztül. A szobor
tehát átlényegült szellemi világba kell hogy átvezessen bennünket, az érzékek fölötti
tartományba, amely „nem valahol a messzeségben", hanem közöttünk van. „Mert,
hogy nem szoktuk meg, és szellemi látásunk nem eléggé érett, észre sem vesszük e
fényhozó birodalmat, olykor még csak nem is sejtjük jelenvalóságát."101 A cél az
érzék fölötti megismerés, s ennek egyik kiváló eszköze a szobor, amely több kell
legyen önmagánál, s ekkor, ha a tudat számára nem tárja fel az érzékfeletti világot,
kevesebb önmagánál, s ez esetben nem nevezhető másnak csak tárgynak, faragott
objektumnak.102 Magam részéről elérkezettnek látom az időt, hogy a szakralitás
fogalmát helyére tegyem a szobrászatomban. Arra nem vállalkozhatom, hogy
általában a szobrászatra vonatkoztathassam hozzáállásomat, ennek oka egyrészt,
hogy a „szobrászat", mint önálló művészeti ág elenyészni látszik. A jelenség a
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szobrászatban megjelenő pátosz jelleggel magyarázható (a felismerés Eduárdé
Shmarzon XIX. sz-i filozófustól származik). Másrészt a művészet az utolsó százszázötven évben éppen arra törekedett, hogy deszakralizálja, dekrisztianizálja saját
magát, és ez szinte teljesen be is következett. Ezért tartom fontosnak - átvitt
értelemben - saját szerepemet, jelként megélni hivatásomat. Nyilvánvalóan nincs
reális esélye annak, hogy ez a tendencia gyökeresen megváltozzon, de ez nem jogosít
fel arra, hogy a könnyebb ellenállás irányába mozduljak.
Florenszkijre visszatérve a szobrászati átültetés kapcsán, nem vitathatjuk el a
szobrászattól tulajdon erejét, hiszen általában véve minden szobrászat több, vagy
kevesebb önmagánál. Minden szobrászatnak az a célja, hogy túlemelje a nézőt az
érzékileg felfogható anyag és vésőnyom szintjén, egy másfajta realitásba, és ebben az
esetben a szobor alapvető ontológiai karaktere ugyanolyan lesz, mint általában
minden szimbólumé. Eggyé válhat azzal, amit szimbolizál. Florenszkij ezzel nem
kevesebbet állít, mint azt, hogy a szakrális és a profán különbsége viszonylagos.
Ezzel nagyon szigorú követelményeket támaszt a műalkotásokkal szemben, nagy
ontológiai terhet ró rájuk. Ha ezt szoborra vetítve értem, és ha egy szobor ilyen
„teherbíró lenne",103 akkor a szellem szférájában az ikon közelségében kellene
definiálnunk. A művészet szempontjából ugyanez a sorsdöntő kérdés jelenik meg
Hans-Georg Gadamernél is, és így hangozhatna a szobrászatra átvetítve: „a szobor
saját tartalma ontológiailag a mintakép emanációja, a bemutatott a képben önmagára
talál, gyarapodik a léte..." „A szobor nem oldódik fel a maga utalásfunkciójában,
hanem tulajdon létének van része abban, amit ábrázol." A szoborra., mint olyanra,
eszerint - mind a profánra, mind a szakrálisra - általánosan érvényesnek kell
tekintenünk ezt az ontológiai „feltöltöttséget", de egyszersmind azzal is tisztában kell
lennünk, mint ahogy Gadamer is megjegyzi, a szobor igazi léthatalma csak a
szakrális szobor esetében104 mutatkozik meg. Ide kívánkozik mintegy
kiegészítésképpen a valós „sértetlen idő" Gadamer szerinti teológiai meghatározása,
amely a következőképpen hangzik:
műalkotás voltaképpeni időbeliségének, mint
»sértetlen időnek« az elkülönítése a puszta történeti időtől, valójában a művészet
emberi-véges tapasztalatának a puszta kiegyenlítése marad. »Sértetlen időről« csak
az idő bibliai teológiája beszélhetne, melynek tudása nem az emberi önértelmezésen,
hanem az isteni kinyilatkoztatáson alapulna, s csak ez tudná teológiailag igazolni a
műalkotás időtlenségének és ennek a sértetlen időnek az analógiáját. Ilyen teológiai
legitimáció nélkül a »sértetlen időrőh való beszéd csak elfedi az igazi problémát,
mely nem a műalkotás időtlenségében, hanem időbeliségében rejlik.'"105
Tanulmányában Florenszkij a látható és a láthatatlan világ határának egyik
legegyszerűbb jelenségét az álmot veszi szemügyre, mert az álomkép az egyik
közegből a másikba vándorol, és képzelt tér jön létre. iyA művészeti alkotás során is
az történik, hogy a lélek - a földi világból kitörve - a mennyei világ lényegének
szemlélésével táplálkozik, magába gyűjti a dolgok örök noumenonjait, s
föltöltekezvén a tudás terhével, újból alászáll a földi világba. S alászállva annak
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határán szellemi kincse szimbolikus alakokat vesz magára, s ezekből jön majd létre rögzített formában - a műalkotás."106
Itt egy kitérőt kell tennem: Virilio szerint álom, mint az emberhez tarozó
virtuális valóság is válságba került. Az újabb és újabb virtuális valóságok
(mesterséges intelligencia) gyártása, az elektronikus tér előtérbe kerülése átalakította
valóságérzékelésünket. Az előbbiekben meghatározott művészet a határ átlépésekor
a két szakasznak megfelelően kétféle képet hoz létre: „az alászállásból eredő
művészet ...teljességgel teleologikus: imaginárius térben lévő időkristály; a
fölemelkedésből eredő művészet viszont ...mechanikus szerkezetű?'. Másképpen
szólva: „a valóságtól az imaginárius felé haladó naturalizmus hamis képet fest a
valóságról: a mindennapi élet puszta hasonmását nyújtja".107 A fé/eologikus
művészetet Florenszkij a szimbolizmus gyűjtőfogalmával illeti. Ez a szimbolikus
művészet a valóságos szobrokban másfajta tapasztalatnak ad teret, ezzel, pedig az
általa teremtett szobor másfajta realitásra tesz szert. Szobraimat ebből a nézőpontból
az Engagement immobile-nak, a vallásos tapasztalat szimbólumának tekintem.
Hagyomány és újítás viszonya a szobrászatban
Egyetértve Coomaraswamyval és Virilióval egy alapvető problémára fel kell
hívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy jelenkorunkban az életnek és művészetnek
nem sok köze van egymáshoz. Ez a legfelfoghatatlanabbnak látszó ellentmondás a
hagyomány és újítás viszonyában rejlik. Ez korunk eltűnés diabolikus jellegéből
adódik. A diabolikus eredetileg „szétválasztót" jelent, és a mai ember sajnos
szétválasztott mindent, ami eredendőleg/principálisan összetartozott. A művészetet
az élettől, önmagát transzcendens eredetétől választja szét, és ez, ami korunk
emberét a tradicionális elődjének ellenképévé teszi.108 A modern művészet
antitradicionális jellege a mai ember antitradicionális hozzáállásából fakad.
Coomaraswamy a „modern" kifejezést általában a jelenkor szinonimájaként
használja, de ez nem jelenti azt, hogy egy archaikus művész nem lehetett „modern",
vagy a fordítottját sem, hogy egy „modern" művész nem lehet „tradicionális". A
„tradicionális" és a „modern" közötti különbség az időhöz való viszonyukban érthető
meg a legszemléletesebben. A „modern" művészet egy időhöz kötöttséget, egy
rosszul értelmezett korszerűséget, míg a „tradicionális" művészet egyfajta
időfelettiséget sugároz. Ennek alapján Coomaraswamy kétféle „modern" típust
különböztet meg. Mindkét deviancia alapja, hogy a jelen pillanatot nem tudják
megragadni, ezért kénytelenek menekülési utakat választani. A magát „igazi
modernnek" tituláló a jövőbe, a magát „tradicionálisnak" nevező ember a múltba
menekül. Ezek természetesen tévutak, mert nem képesek a vertikum felé törni,
hanem csak horizontális tévelygések maradnak. Ennek eredményeképpen mindkét
típusú deviáns személyiség, homo deviátorrá fokozódik le, mert létezésük lényege az
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éppen aktuális trend elvárásainak való megfelelés, az állandó „megújulási"
kényszer.109
A tradicionális művész ezzel szemben archaikus (arkhé kezdetet és uralmat
jelent, de Szent Ágoston és Szent Bonaventura az arkhé-1 egyértelműen egy mintául
szolgáló forma illusztrációjaként említik),110 alkotásában a kezdethez nyúl vissza,
nem egy időbeli kezdethez, hanem önnön transzcendens eredetéhez, kezdetéhez.
Művészetében a földi idő által nem érintett idea (isteni gondolat) szerint dolgozik,
ezért intuitív. Minden cselekvése önmagából indul ki, melynek alapja tudatos
gondolkodás, megismerés, értés és érzés szintézise, nem pedig érzelmi
megérintettség (emotio) vagy ösztönös megérzés. Ennek következménye, hogy
művében nem individuuma, hanem a személye feletti egyetemes idea tükröződik
vissza. Meg kell értsük tehát, hogy az archaikus művészet azért elvontabb,
intellektuálisabb, mint a mai kor művészete, mert meghatározott tartalmakat hordoz,
és nem pusztán emlékeket, vagy emotiökst.111 Láthatjuk, hogy a legtöbb mai
posztmodern művésznek többnyire nincs vertikális, tehát transzcendens kapcsolata,
csak a horizontális síkon képes mozogni, ezért az igazi eredeti principális okot nem
látja, és nem is láthatja, sőt tagadja, hogy egyáltalán ilyen létezhet. Önnön belső
vertikális tengelye híján egyre szélsőségesebb helyzetbe sodródik, és L. Ziegler
szerint az egyik hagyománnyal való szakítástól a másikig tántorog. Gondoljunk bele;
minden tradicionális művészet, vertikális úton érkező, transzcendens mintát követ.
Mi, akik szükségleteinken felül vagyunk ellátva komforttal, egy jurtát
kényelmetlennek találnánk. De ne feledjük, hogy a tűzhelyről felszálló füstoszlop,
amely a tetőnyíláson a szem elől eltűnik, az univerzum tengelyével azonosítja a jurta
lakóját, a nyílást, magát a mennyei kapuval, a tűzhelyet pedig a föld köldökével.
Olyan összefüggések ezek, amelyeket a mai ember aligha képes megérteni, mert
számára értelmetlen ez a tudás, és messze került létének eredetétől. Az a baj, hogy
önmagunkat is csak úgy látjuk, ahogy vagyunk, ezzel megöljük a metafizikai embert,
és bezáijuk magunkat a funkcionális és gazdasági determinizmus sivár odújába.112
Ma különösen fontos lenne invenciónk visszaszerzése. Invenció alatt a dolgok
szellemi intuícióját, az ideák megragadását értem, ahogy ezek a tapasztalat szintjénél
magasabban megjelennek. Szent Ágoston gondolataihoz kapcsolódtam az imént, és
hasonlóképpen értelmezem az intuíció fogalmát. Szent Ágoston az intuíción a
dialektikus szint fölé emelkedő, örök okok szerinti „felfogást" érti, tehát inkább
kontemplációt, mint gondolkodást.
Most komolyan felmerülhet a kérdés, hogyan lehet a művész princípiumon
alapuló benső imaginációs aktusáról beszélni, mint szabad dologról, hiszen
valamiféle ikonográfiái, ikonológiai mintát követ. A művész teoretikus, vagy
imaginatív tevékenységét szabadnak kell neveznem, mert nem vakon másol valami
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önmagán kívülit, hanem éppen önmagát haladja meg, még akkor is, amikor
valamiféle ikonográfiái előíráshoz ragaszkodik. Lényegileg, azért haladja meg
önmagát, mert ő teszi tudatosan, és aktívan saját magát eszközzé, a Teremtés
kezében, hogy igazán alkothasson. A jó eszköz kézre áll, jó vele dolgozni. Az ember
csak akkor passzív, ha pszichofizikai egójával azonosítja önmagát, és engedi, hogy
az a kénye-kedve szerint mozgassa. Az ihlet és törekvés nem egymást kioltó
fogalmak, hanem egy és ugyanaz a szellem; amire mindkét fogalom vonatkozik, e
két fogalmi tartalom, csak annyira lehet jelen az emberben, amennyire az ember a
„szellemben lakik", csak az ember igazi benső lénye képes a „szellemben lakni". A
kontemplációra képtelen ember nem lehet művész, csak ügyes kézműves, a
művésztől mindkettő megköveteltetik, kontemplatívnak kell lennie, és jó munkásnak
egyszerre. Kontempláción, azt értem, hogy vonatkoztatási szintemet a tapasztalás
szintjéről az ideál szintjére emelem. A tradicionális filozófia az immanens szellemet
látja, amely mellett az individuális-perszonális úgyszólván semmi. Szent Ágoston
mondja: „Te alkottad azt az ingeniumot, amely által a művész megragadja a
művészetét, és megtalálja belül, amit kívül tennie kelF. Szent Ágoston ingeniuma.
megfelel annak, amit a középkori teológia Synteresisnek nevez, immanens
szellemnek, morálisként, és spekulatívként felfogott ismeretlennek.113 „Az én
tanításom nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött ... aki magától szól a maga
dicsőségét keresi". (Jn7, 16-18.)
A szabadgondolkodásról szólva: sokkal inkább a gondolat szabad, mint mi
magunk. A kontempláció nem szenvedély, hanem tett. Számomra a kontemplatív
élethez, kontemplációra alkalmas hely is szükséges, de az biztos, hogy kontemplatív
módon egy városban is lehet éli. Fontos megjegyeznem, ahol a posztmodern
pszichológia az inspirációban, egy ösztönös, tudatalatti akarat megnyilvánulását
látja, ott az ortodox filozófia a művész lényének felemelkedését látja, a tudati és
individuális feletti szintre. Ami az előbbi számára libidó, az az utóbbi számára
„isteni Erósz".114
Az ember, mint valós személy oly mértékben különbözik az emberállattól,
amennyire halandóként a halhatatlant ismeri, és életének közepét belehelyezi. Itt
tapintható ki a legkézzelfoghatóbb módon, a vertikalitás az ember életében. A mai
művészet gyakran egoista, individualista hozzáállása nem túl régi keletű, a
reneszánsz „önteltségének", és a tizenkilencedik századi humanizmusnak a
kifejeződése, ennek a középkor művészetéhez semmi köze.115 Ha megnézzük az ókor
vagy az őskor művészetét, nem találhatjuk meg a nevesítést (kivétel a görög kultúra,
de abból is leginkább a hellenizmus). A tradicionális művész minden tekintetben
annak szenteli magát, hogy az elkészítendő mű a lehető legjobb legyen. Az alkotási
műveletet rítusként éli meg, a művész nem akaratlagosan fejezi ki önmagát. Ez az
élet értelmét meghatározó felfogással van kapcsolatban, amely szerint a tradicionális
művészi alkotás akár keresztény, akár keleti, akár népművészeti alkotás, általában
szignálatlan. A művész anonim, de ha fenn is marad a neve, magáról az emberről
keveset tudunk, mert személye nem tartozik a lényeghez. A tradicionális
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művészetben sohasem az a fontos, hogy ki mondta, hanem az, hogy mit mondott.
„Mert ami igaz, bárki mondta is, a Szentlélektől származik",116 A művész
anonimitása a kultúra olyan típusát képviseli, amelyet az önmagamtól való
megszabadítás vágya ural. E művészetelmélet lényege, az „én vagyok az alkotó",
individualista látszata ellen irányul. Mert, mint már írtam, valójában nem én alkotok,
csak eszköze vagyok a teremtésnek, tehát az ember individualitása nem cél, csak
eszköz. Az emberi tudat legmagasabb teljesítménye önmagára lelni és elveszíteni
önmagát, ami egyszerre kezdete és végső célja, alfája és ómegája. ,^Lki igyekszik az
életét megmenteni, elveszíti azt". (Lk 17, 33)
Tévedés azt hinnünk, hogy az ember alkata demokratikus, valójában test,
lélek és szellem hierarchiája. Krisztus maga mondta: semmit sem cselekszem a
magam erejéből'". Ezek után állíthatja-e egy keresztény szobrász, vagy művész, hogy
bármi, amit alkot az a saját műve? Ahol a művész saját személyiségét előtérbe
helyezve dolgozik, és exhibicionistává válik, ott hanyatlik a művészet. Fel kell
ismernünk végre: a tradicionális művészet legfőbb erénye, hogy Istenközpontú. Hogy
ezt be tudja teljesíteni, hitre, és ebből fakadó alázatra van szüksége. Ehhez pedig,
igazi önismeretre kell szert tennie az alkotónak, hogy a „léleknek" alkalmas eszköze
lehessen. Az előbb említett hozzáállás a tradicionális kultúrák társadalmi
berendezkedésében is mélyen gyökerezett. Ezen a logikán épült a társadalmi
hierarchia, amelyet hol jól, hol rosszul sikerült működtetni. A keleti kultúrákban
gyakori, hogy az ősök képmásai csak legendák útján köthetők személyekhez, csak
úgy lehet őket beazonosítani.117
A nyugati kultúra XIII. század előtti művészetében is nagyon hasonló
tendenciát figyelhetünk meg. Az első név szerint ismert szobrász Benedetto
Antelami, (Ferrara, dóm: hónapábrázolások). Azzal a képpel írható ez le a
legszemléletesebben, amely szerint az ember tradicionális képmása olyan, amilyen
feltámadásakor lesz, a dicsőség kortalan testében, és nem olyan, amilyen esetlegesen
volt. Semmiképpen ne feledkezzünk meg arról, hogy nem individuális érzésvilágunk,
hanem csak intellektuális erényeink azok, amelyek túlléphetik földi pályánk végét,
beléphetnek a szűk kapun. Amikor a művészet hanyatlásáról beszélünk, ez nem
jelent mást, mint az ember intellektuális érdeklődésének, a szellemi szintről a
szentimentális szintre való visszacsúszását.118 Ma ott tartunk, hogy a tradicionális
műveket nem valós teljesítményük alapján ítéljük meg, mert erre már szinte
képtelenek vagyunk, hanem mai posztmodern beállítottságunk alapján, és ennek
következtében elkezdünk hinni a művészet, és az ember fejlődésében (lásd: a
dolgozatból). A tradicionális filozófiákban a művészet megismerés kérdése. A
tradicionális kultúrák művészetét csak akkor tudjuk valóban megérteni és értelmezni,
ha tényleg megismertük azt a megismerhető és megérthető jót, amit ki akar fejezni,
aminek a megjelenítése valódi célja.
Az ember, vagy ha jobban tetszik, a művész szabadságáról, jobban mondva a
gondolat szabadságáról már röviden írtam. Más aspektusból nézve, az ember akkor
áll meg igazán a lábán, akkor szabad, amikor legkevésbé függ a tulajdonától. Sok
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ember képes felismerni az „az evangéliumi szegénység" értékét. Egyszerűen élni
nem más, mint egyfajta vállalt szegénység, mint a szerzetesek önként vállalt
szegénysége. Ideig-óráig mindannyian szegények lehetünk, részesei a szegénység
pozicionális szakralitásé.mk, képtelen terhének és passzívan „teremtő"
bizonyosságának.119 Lelki és köznapi értelemben egyaránt. A Hegyi beszéd olyan
lelki szegénységről szól, amely szemben áll a köznapi létezés túlzott gazdagságával,
felhalmozásával. Egyszerűen, hétköznapi nyelven megfogalmazva, nem függeni
abban az értelemben, hogy ragaszkodom ahhoz, ami az enyém, használom, mert
szükségem van rá. Vannak bizonyos élethelyzetek, hivatások, amelyek esetében nem
mondhat le az ember a szerszámairól. Egyszerűen nem művelhetem a hivatásomat,
szobrászként szerszámok nélkül. Szükségem van vésőre, kalapácsra, de nincsen
szükségem egy komplett kőfeldolgozó üzemre. De, ha adott esetben a munkára való
lehetőségem elvétetik, akkor sem szabad katasztrófaként felfognom, mert mindennek
van oka, lehet, hogy éppen az, hogy egy ideig hallgatnom kell, nem feltétlenül kell
százával faragnom a szobrokat. Nem az a lényeg, hogy sok, vagy kevés készül,
hanem az, hogy annyi készüljön, amennyit képes vagyok tisztességgel,
kompromisszumok nélkül elkészíteni. A hallgatás ideje sem lehet süket csönd, ez
pazarlás lenne, a bensőmben, ott mélyen, csöndben dolgozik a „teremtő képzelet".
A fent leírtakból szobrászi létemre vonatkozóan az alábbi tanulságot vontam
le: a kontemplatív ember annál közelebb kerül céljához, minél szerényebben él.
Alkotóként magam is tudatosan vállaltam kontemplatív életformát. Ezért költöztem
ki a városból, így tudom a természettel (teremtett környezettel) való kapcsolatomat
megélni, e környezet nyugodtsága, csendje is szükséges számomra az alkotáshoz.
Számomra minden eszköz, amely nem egyszerre szép, és hasznos sérti az emberi
méltóságot, így szobrászként a saját méltóságomat is.120 Ismernünk kell az
egyetemes, és tradicionális szimbolikus nyelvezetet, hogy dekódolhassunk egy
konkrét művet, dekódolás nélkül az értés mélyrétegei elérhetetlen messzeségekbe
kerülnek, (ez alatt az ikonológiai, de leginkább az ikonikai szintet értem).
A szimbolikus nyelvről
Néhány szóban arról a szimbolikus nyelvről, amely a tradicionális és egyben
transzcendens művészetre jellemző. Nem áll rendelkezésünkre más nyelv ahhoz,
hogy a végső valóságról beszéljünk, mint a szimbolikus. A művészetnek azon a
szinten jelenik meg az igazi értelme, ahol a szellem (érzékek feletti) képes az
érzékek szintjén is konkrét formában megnyilvánulni. Hegel szerint az igazságnak
egy mélyebb felfogása az, ami a kereszténységen keresztül nyilvánul meg.121 A
szellemnek a kereszténység által revelációként felmutatott abszolút bensőségessége
ezen a szinten nyilvánul meg.
isteni reveláció sugarát nem oltja ki az érzékelhető
m
kép, mely elfátyolozza azt"
A reveláció fogalma ebben az esetben inkább
elfátyolozást jelent, mint felfedést, a szimbólum „misztérium", félig kinyilvánít, félig
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elrejt, fizikai érzékelésünk számára ez valójában nem tárul fel, mert az érzékelhetőn
túl van. Ha jobban tetszik, az érzékek feletti világban találtatik. Ezért vannak olyan
dolgok, melyeket értelmünk nem képes felfogni. A reveláció, arra a tényre
támaszkodik, hogy bár a princípium képmásában nem a princípium meztelen lényege
szerinti ábrázolás, de a totális tudatlanság homályához képest, mégis egy relatíve
valódi demonstráció jelenik meg.123 Jobb töredékesen, tükör által homályosan látni,
mint semmit sem látni. A művészet is megjeleníti a szellem igazságát, a szellemet
abszolútonként adja vissza, még ha nem is teljes mélységében. Ezért tartozik az
abszolút szellem szférájába a vallással együtt. A művészet hivatása, hogy az érzékek
és az érzékek feletti elé hozza az igazságot, ahogy a szellemben létezik. Ezért
kötődik a művészet így a szobrászat a szellemi igazsághoz, amit megjeleníteni
hivatott. Ennek a világnak az eszköztára a mi nyugati kultúránkban, a keresztény
szimbolika, de mint már tisztáztuk, nem ez a cél, ez is csak eszköz. A szobor
megbecsülésre méltó, de nem válhat a vágy tárgyává. A gondolati képek, a művek, a
művészet egyformán eszközök, melyek nem tévesztendők össze a céllal. A cél
egyfajta benső boldogság által táplált kontempláció, az a fajta benső szemlélődés,
melynek kifutása az Istenben megélt benső öröm. Ez alapján azt mondhatom, hogy a
transzcendens művészet egyfajta vizuális teológia124 és eszköz is egyben, de a
kereszténység a végső célhoz vezető út. Krisztus mondja: „Én vagyok az Út, az
Igazság, és az Elet." (Jn, 14, 6)
Mielőtt összefoglalnám e fejezet művészetelméleti és szobrászati kérdéskörét,
megjegyzem, hogy a fenti vizuális teológia szimbolikus nyelvezetének szinte minden
lényegi elemét (építészeti tagozatok szimbolikája, aranymetszés, felületkialakítás,
horizontális-vertikális tengelyrendszer) próbálom alkalmazni szobrászi nyelvezetem
kialakításakor. Kimondhatom, hogy a művészetelmélet, amit eddig taglaltam, abból
a pozícióból indul ki, hogy a művész is ember, még ha természetéből (a teremtés
által nyújtott adományokból) fakadóan lényegesen érzékenyebb is, mint hétköznapi
társai. Valamint, hogy a művészet van az emberért, és nem az ember a művészetért,
mert a művészet feladata, hogy életre keltse a transzcendens szálat, tehát mint már
mondtam „eszköz" csupán. Ebből a gondolatmenetből következően nem célja az
esztétikum, a gyönyörködtetés, nem elsősorban az érzelmekre hat, hanem az
érzékeken túlit célozza. Valamint kiderült, hogy a tradicionális művészetben a
funkció és a jelentés elválaszthatatlan. Ezért a tradicionális művész nem önmagát
fejezi ki, hanem egy tézist, tehát ebben a megközelítésben a művészet duális
kifejezés, mind isteni, mind emberi, pont ezért „önkifejezésnek" csak akkor
nevezhető, ha pontosan megértettük, mit is jelent az, hogy „önmagam".125 A
tradicionális művész rendesen anonim, az egyén, mint olyan, pusztán eszköze az
„Önvalónak" mely megjeleníttetik. Korunkra vonatkoztatva önreflexióként
mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy anakronisztikus helyzetben vagyok, az
anonimitással kapcsolatban. Igaz, hogy a tradíció tükrében vizsgálom, de egy konkrét
(nevesített) ember írja ezeket a sorokat, akinek művei igenis köthetők a
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személyéhez, még akkor is, ha szignálatlanok. Ha csak a disszertáció borítóját
nézzük meg, ez rögtön kiderül. De az alkotói léthez való hozzáállásomat
mindenképpen tükrözi, a nevesítéshez való viszonyom. Az is kiderült, hogy a
művészet esszenciálisán szimbolikus, és csak esetlegesen ábrázoló. Valamint az is
kiderült, hogy még a legmagasabb művészet is csak célnak alárendelt eszköz. Nem
jelent mást, mint tükör által homályosan látni, és ez jobb, mint semmit sem látni.
Ikonográfiái, ikonológiai, ikonikai értelme meg kell szűnjön, ha a látás „szemtől
szembeni".126 Tehát minden eszköz, ami a Teremtőre való visszamutatást szolgálja,
és az egész eszköztár létjogosultsága a fent említett ponton megszűnik. Ezen a
ponton nincs értelme további kommunikációnak, eddig tart tehát a vizuális, de
mindenféle teológia létjogosultsága is.
Nagyon érdekes, első hallásra érthetetlen tézist fejt ki Aquinói Szent Tamás:
Jí művészet nem azt kívánja az embertől, hogy tette legyen jó, hanem azt, hogy
munkája legyen jó... A művészet nem törődik azzal, hogy a vágy tisztességes-e,
hanem arra való, hogy a vágyat szolgálja, legyen akár jó, akár rossz. 127 Ne felejtsük
el, hogy a művész egyben ember is, és mint ember, felelős tetteiért, és mindazért,
ami akarata szerint való. Ahhoz, hogy valakinek a művészete helyes célt szolgáljon,
olyan erényt kell birtokolnia, mely vágyait helyes irányba tereli.
Már érintettem a helyspecifikus szobrászatot az egyiptomi és más ókori
kultúrák esetében. Ha egy alkotás azért készült, hogy egy adott specifikus
szükségletet elégítsen ki, akkor csak abban a környezetben fejtheti ki hatását, ahová
szánták, azaz olyan értelemben, mint a sziklatemplom, amelyet oda és csakis oda
faragtak, bár itt az „oda" kifejezés értelmét veszíti, mert nem lehet máshova faragni,
csak a sziklába, ahol a helye van. Mai posztmodern világunk furcsasága, hogy
folyókat, terelünk általunk elképzelt új medrekbe, ezzel saját életünket tereljük,
megint csak általunk elképzelt új mederbe, félő, hogy merő butaság és egoizmus,
valamint a modern ember „teremtői" mivoltában való tetszelgésének egyik ékes, de
egyben gyászos példája, mert „fejlődni kell". Ez a fogalom nem is értelmezhető a lét
távlatában, mert nem létezik, változás van. így fordulhatott elő az egyiptomi
sziklatemplomokkal, hogy mégis áthelyezték őket, kasztrálva ezzel létük lényegi
értelmét.
De van még egy dimenziója a helyspecifikus szobrászatnak, és ez nem
feltétlenül geográfiai értelemben kötődik helyhez {pneumatikus hely). Amikor Türk
Péter téglákat emelt ki a Kiscelli Múzeum (eredetileg katolikus templom) falából, és
ezekből kvázi szakrális építőelemekből készített műalkotást, akkor mi is történt? Egy
megszentelt hely megszentelt építőelemeit emelte ki saját kontextusukból, és ebből
dolgozott, majd a végén visszaépítette őket. Egyfajta „szent" körforgás, mint a
természet rendje, visszatér oda, ahonnan vétetett. Az aktus lényege az építőelem
létében való gyarapodásában rejlik. Kiemelt egy vagy több téglát, és másfajta
figyelem fókuszába helyezte azokat, úgy is mondhatnám, hogy intenzívebb létet
adott nekik. A falban lévő téglákon nem nagyon gondolkodik senki, mert a
természetes helyükön vannak, de ha valaki új megvilágításba helyezi őket, megnő a
rájuk fókuszált figyelem intenzitása.
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Az áthelyezés etikai kérdéseket vet fel. A szent célok eléréséhez nemcsak a
művész, a művészet, de az erény is csak eszköz. Tehát kimondható, hogy az erény
csak eszköz az ember végső boldogságához, és nem része ennek a célnak, ugyanígy
az etika is csak eszköz a végső cél eléréséhez és nem több. Az a tény, hogy az ember
örömet talál abban ha jól cselekszik, például jól farag meg egy szobrot, és ez a jól
végzett munka létörömével jár, nem elegendő ahhoz, hogy ezt az örömet tűzze ki
munkája céljául, még ha ez az öröm a munka jó minőségének egyfajta
következménye is. Ha mégis ez történne, akkor a szobrász túlzottan önelégült lenne,
vagy csak önkifejezésre törekedne,128 ami nem művészet, mert nem mutat túl
önmagán, hanem épp ellenkezőleg, alulmúlja önmagát, és aki ilyet tesz, az nem
művész. Aki természete szerint művész, az állandóan szem előtt tartja, hogy jó
munka készüljön, és nem azért dolgozik, hogy pénzt keressen, hanem azért keres,
hogy továbbra is önmaga maradhasson, azaz, hogy akként dolgozhasson tovább, aki
természete szerint „Önmaga".129
Ebben a szituációban nyer értelmet az alkotás, itt van értelme, amikor a
művészt „szent célja" motiválja, és nem valami más, ami nem maradandó, és nincs
köze az örökléthez. A hivatást járom most kicsit körül, mégpedig annak okán, hogy
mindenkinek tehetségének megfelelően „egyetlen" dologgal szabadna foglalkoznia,
ez saját magamra vetítve teljesen igaz, és ez minden egyes ember számára
rendeltetett igazság. Korunkban, amikor a globalizáció mérhetetlen, kezelhetetlen
mennyiségű, információval árasztja el az emberiséget, követhetetlen tempót diktálva,
társadalmunknak az a tragédiája, hogy az embert megfosztja ettől az igazságtól. A
nyereségre való termelés körülményei között az ember felelőtlenségre van
kényszerítve, ez elsősorban szellemi jelentőségű kérdés. A materiális örömök,
„értékek" túlzott, szükségleteken túli felhalmozása elkerülhetetlenül öli a lelket. Ha
pedig öli a lelket, akkor diabolisztikus, és ha az, akkor eredendően romlott. Mai
európai kultúránk át van szőve ezzel a diabolisztikus szállal, amely már
fel vetőszálává vált szövetünknek. Azt gondolom, hogy ezen a ponton már jól
kitapinthatóvá válik a hivatás mibenléte. Ha szükséges lemondani mindenről, ami
útjában áll a hivatásnak, mindent elfogadni, ami szükségeltetik hozzá, akkor nincsen
szükség verbális magyarázatra ahhoz, hogy azt, amit tenni kell, megértsük. Ahhoz,
hogy tényleg jól értsük, nagy adag alázatra, odaadottságra van szükség.
A középkori művészet retorikáját kommunikatív jellege különbözteti meg a
késő klasszikustól, ahol a tartalmat csak kiindulópontként kezelik, és a stílus önálló
törekvésként jelenik meg. Ebben az értelemben különbözik a posztmoderntől is, ahol
igyekeznek felszámolni a témát. A téma felszámolásával párhuzamosan a
posztmodern művészek nagy többsége tetszést akar aratni, vagy pedig önmagát
kifejezni. Amíg a posztmodern művészet legtöbb alkotásában az exhibicionizmus amellyel a művész inkább önmagát zsákmányolja ki, minthogy az igazságot
kimondja - tévedhetetlenül felismerhető, és a mai individualizmus eme önkifejezést
nyíltan visszaigazolja, addig a középkori művész jellegzetesen anonim, kerüli a
feltűnést.
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A középkor művésze tisztában volt azzal a ténnyel, hogy a művészet
megismerés kérdése, tehát ez a művészet a mai ember számára, a kor
szellemiségének ismerete nélkül keveset ér, csak művelt emberek érthetik meg
lényegi értelmének mély rétegeit. Aki nincs tisztában a szimbolikus mondanivalóval,
magukkal a szimbólumokkal, nem tudja értelmezni, csak azt képes eldönteni, hogy
tetszik-e neki vagy sem. De ez nagyon kevés ahhoz a tudáshoz képest, amit egy igazi
műalkotás nyújtani képes. Csak azaz ember volt erre képes, akinek a művészet nem
cél volt, hanem eszköz a végső cél eléréséhez, az üdvösséghez, amely a Teremtő
látásával egyenlő. Amíg a mai ember az érzelmek felől közelíti meg a művészetet,
tehát az emóciót állítja érdeklődése középpontjába, és teszi végső céljává, addig a
középkor embere sokkal inkább a formát megvilágító jelentést, mint magát a formát
kereste. A középkor metafizikus gondolkodása szerint nem lehetett semmi érthető,
amit nem tapasztaltak meg, amit nem ismertek meg, ez elsősorban lelki tapasztalatot
jelent. Milyen távol áll ez a szemlélet a mai, úgymond objektív művészetfelfogástól!
Abból adódik ez a különbség, hogy mai kultúránk nézőpontjából vizsgáljuk a korábbi
korok művészetének mibenlétét. Ezek után belátható, hogy inkább a tökéletes
transzcendencia, mint a szépség lebegett a középkor művészének szeme előtt, ezért
nem volt esztétikája, pszichológiája, csak retorikája a művészetnek. Ebben a
kultúrkörben elképzelhetetlen lett volna plagizálásról, utánzásról beszélni, nagyon is
jól tudták, hogy a gondolatoknak nincsen tulajdonjoguk, illetve csak abban az
értelemben, hogy azokat illetik, akik magukévá tették őket. Ezért bárki, aki magáévá
tesz egy gondolatot, annak a munkája eredeti, és nem másolat, függetlenül attól,
hogy mások ezt a gondolatot előtte hányszor használták.130
Az ikonográfia, ikonológia, ikonika együtt az a hely, ahol a művészetet
mozgató okok teljesen tisztán tükröződnek, tehát ha tisztában akarunk lenni a
művészet okaival, akkor az ikonika,131 ikonológia ikonográfia felől kell
közelítenünk. Megismerésünk fókuszát rá kell irányítanunk, és miután már
megismertük, érthetjük meg a művészetet magát. Az ikonográfia ismerete egy kor
kulturális tudatának ismeretét kell feltételezze, nézetem szerint ebből a kulturális
tudatból születik az ikonográfia. Az előbb említett kulturális tudat természetesen a
kor társadalmi, gazdasági rendszerének a függvénye, mint ahogy a mecenatúra is. A
középkor művészetének nyelve, de egyáltalán, a művészet nyelve egy olyan
univerzális nyelv, amelyet újra kell tanulnunk ahhoz, hogy megértsük a középkor
művészetét, és ne csupán azt tudjuk elmondani, hogy milyen emóciókat vált ki
belőlünk. A középkor művészetének megértéséhez arra van szükség, hogy megértsük
a kor szellemiségét, tehát a kereszténységnek a szellemiségét, végső soron azt a
szellemiséget, amit „Philosophia Perennisnek"132 vagy "Egyetemes és Osztatlan
Tradíciónak" neveztek, amelynek érintése ajtókat nyit bármilyen tradicionális
alkotás megértéséhez, legyen akár középkori, keleti, vagy népművészeti alkotás, a
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világ bármely tájáról.133 Én a keresztény kultúrkör felől közelíthetek, egyszerűen
azért, mert ebben nőttem fel, igaz ugyan erős materializmus szorításában, de
neveltetésem és esszenciálisán szellemi örökségem révén ebből merítek. Ez tehát
örökségem, melynek segítségével, és szakadatlan tanulással kell megértenem más
kultúrák és korok kollektív emlékezetét, azt, amit műveikben kódoltak. Tudatos
művészi tevékenységem is ebből építkezik, ez a fundamentum. Azért ecsetelem
alapállásom, mert szobraimat szemlélve erősebb a keleti szellemiség és formavilág
hatása (japán buddhista templomépítészet szellemi háttere, Zen buddhista kőkertek),
mint azt szellemi örökségem eredete indokolná. Azért érdekes ez a tény, mert
szimbólumrendszerében jobban ismerem a keresztény szimbolikát, mint a keleti
kultúrák szimbólumrendszereit, de szobraimat szemlélve tagadhatatlanok az
orientalisztikus vonások. Két hónapot töltöttem japánban, miután érzékeltem az
előbbiekben említett keleti hatást. Szobrokat készítettem és utaztam; bejártam a
történelmi szempontból fontos területeket. Én alapvetőnek tartom ebben a
tekintetben Coomaraswamy fent említett „Egyetemes és Osztatlan Tradícióról"
papírra vetett gondolatait, amely szerint egyetemes, tehát teljes értékű, és érvényű
szimbólumrendszer ismerete, olyan tudással lát el, amellyel képes vagyok eligazodni,
és megérteni más tradicionális korok és kultúrák művészetét.
Önmagam számára is kérdés, miért nem faragtam eddig figurális műveket?
Nem is egyszerű erre válaszolni, hiszen ha annak a kultúrkörnek az esszenciális
hagyományát vizsgálom, amiben felnőttem, akkor karakteres igazán a kérdés, de ha a
kort is mellé teszem, amiben élek, és így vizsgálom a helyzetet, akkor már
messzebbre látok. Mindenképpen látszik, anélkül, hogy ez tudatos lenne; volt
bennem egyfajta tiltakozás az ellen, hogy beálljak valamiféle iskola, vagy bármiféle
műhely, vagy divat szellemtelen, minden transzcendenciát nélkülöző közegébe. Ez a
tiltakozás nem abban öltött testet, hogy próbáltam olyan szobrokat faragni,
amelyekről nem lehet tudni ki készítette, mert ez nem lett volna más, mint én és a
világ harca, ez pedig nem elegendő indok arra, hogy alkossak. Néhány kortárs
magyar művészetteoretikus véleménye szerint ma ez a visszafogott hang nem más,
mint egyfajta védekezés a hagyományos ikonográfiái nehézségekkel szemben,
amelyek a hagyomány megszakadásából következnek, ezért nagyon nehéz, vagy akár
lehetetlen ezen a hangon szólni.134 A fent említett ösztönös tiltakozás nem fér össze a
keresztény, de egyáltalán semmiféle archaikus tradícióval, mert prekoncepcióval
terheli a művet. Mint, ahogy már megjegyeztem, a tradicionális művész többnyire
anonim, de ez az anonimitás nem prekoncepció szüleménye, ez eredendően
következik a tradicionális szellemiségből, retorikából, és mint tudjuk, a nevesítés
nem tesz hozzá a műalkotáshoz, sőt felesleges információkkal terheli; valójában nem
is érdekes. Az igazság nem relatív fogalom, hanem a teremtés sajátja. A kérdés:
Miért nem faragok figurális műveket? - egy látszólagos ellentmondást takar. Ezt a
látszólagos ellentmondást, a Család című szobromban úgy oldottam fel, hogy az
emberi test anatómiáját a természet anatómiájára cseréltem fel. A természet
anatómiáján azt értem, ahogy a kavics a legtisztább természeti törvényszerűségek
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szerint alakul, mindig annyi és onnan kopik le amennyinek e törvényszerűségek
között le kell kopnia, ahol keményebb ásványok alkotják a követ ott kidomborodik
egy kicsit a forma, ahol puhábbak ott bekopik, soha se szabályos (geoid). A
természet anatómiáját szobrászilag tisztáztam. De mi a helyzet a természetfeletti
anatómiájával? - ha egyáltalán feltehető ez a kérdés. A természetfeletti anatómiáján
én azt értem, hogy az „isteni arculat" a feltámadás utáni valódi, ideális képmás,
igenis mindenkiről „megfaragható", ez természetéből adódóan nem hasonlíthat az
élő fizikai emberre, mert esetleges és változó, míg az igazi arcmás állandó. Ha
jobban tetszik, ez nem más, mint az ember, esszenciálisán spirituális lényege, Istenarcúsága. Tisztában vagyok vele, a „szűk kapun" csak az egotól, és minden
szélsőségesen individuális vonástól mentes, teremtett létben gyökerező lélek léphet
be, mivel a kapu szűk, más nem is fér be rajta. A belépéshez egyéniségünk, valamint
minden múlandó, és esetleges, énünkhöz kötődő formát le kell vetnünk, csak a
meztelen lélek, fog ott állni bebocsátásra várva. Ez könnyen belátható, mert a
túlvilági lét csak tisztán szellemi természetű lehet.
Az imént leírtak tükrében fontossá válik a tradicionális portré
problematikájának felvetése. Az európai kultúrában létezett a tradicionális portré
műfaja, mely idealizált abban az értelemben, hogy nem a fizikai valót faragta meg
szebbre, jobbra, hanem a benső állandó szépséget akarta megfogalmazni, ami már a
lélek sajátja, állandó és változatlan. Tehát elsősorban nem esztétikai célzattal
készült, hanem az igazi valóságot szándékozta meg formázni. Nem másról van itt
szó, mint arról a különbségről, ami a spirituálisán esszenciális persona és a
tapasztalati ego között létezik.135 Már a görögök is tisztában voltak vele, hogy nem
elegendő a kép képét, mint vonzó látványosságot hagyni az utókorra. Sőt igazából
egyik magas kultúrában sem ezt hagyták hátra, hanem ennél jóval többet. Ebből
tisztán kiviláglik, hogy a tradicionális portré hagyománya az ősidőkbe nyúlik vissza.
A keresztény kultúrkörben, természetesen elsősorban Krisztus személyesíti meg ezt a
benső utat, de mindenkinek lehetősége van elveszítenie önmagát (saját egoját), és az
Úr által új életre születni. Krisztus mondja, iyAki engem látott, az Atyát látta"
(Jn 14, 9) Ebben az esetben az „engem" nem a testi valójában látható, tapintható
Jézust jelenti, hanem az igazi spirituális esszenciát, amelyről akkor beszél, amikor
azt mondja, hogy: ,JEn és az Atya egy vagyunk."{in 14, 10).
A portré problematikájára visszatérve emlékszünk arra, hogy az ember
ábrázolása tiltott volt az ószövetségi időben, és azt is tárgyaltam, hogy ezt a tételt a
Krisztológia oldotta fel, maga a megtestesülés alázatos cselekedete, mert a
„Megnemnyilvánult" testet öltött, magára vette töredékes emberi voltunk. Azt is
tisztáztuk, hogy az eredeti ábrázolástilalom oka a bálványimádás volt.
Mindenhol, ahol a teljesség ígérete felcsillan, így a portrékban is, az Ő
művével találkozhatunk. Egyedül Istennek áll hatalmában és jogában felemelni és
megszentelni a leggyatrább emberi produktumot is. Azzal, hogy megengedi az
ellentmondást, jelzi, hogy szabadsággal ruházott fel bennünket, még a rosszra való
szabadsággal is. A mi dolgunk szűkítem az én dolgom az, hogy megtaláljam
munkámban, és a körülöttem zajló eseményekben az isteni szándékot.136 Mint már
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mondottam, a tradicionális portrék nem úgy ábrázolták az elhunytat, mint ahogy
életében nézett ki, hanem azon reménye és bizodalma szerint, mint amilyen majd a
szemtől szembeni látás pillanatában lesz. Ez nem más, mint az isteni arcmása, mert
minél erősebben és tisztábban mutatkozik meg az Isten képe az emberben, annál
nyilvánvalóbb, hogy Isten megszületik benne. Ezekben a portrékban nyoma sincs
individualizmusnak,137 mert nem is lehet.
A XIII. század Európájában már nem azt tartották fontosnak, hogy az ember
milyen lesz a feltámadáskor, hanem azt, hogy életében milyen volt. Ez lényeges
ikonológiai, ikonikai változást jelent, mert erőteljes dokumentatív jelleget kölcsönöz
a műnek. Ez a változás, hasonlóságot követelt a faragott portréktól, ennek a
hasonlóságra való törekvésnek végső következménye lett a pontos arcvonásokkal
együtt, minden részletében megfaragott arcmás, a realista portré. De semmiképpen
se felejtsük el, hogy a tradíció által fontosnak tartott portrénak az Isteni embert
kellett formáznia. A középkori művész számára a követelmény az volt, hogy eggyé
váljon azzal, amit ábrázol. Az ikonológia, és az ikonika a művészet állandó
esszenciája, míg a stílus változó akcidencia. Minden tradicionális művészet a
teológiára vezethető vissza, a visszavezetést, vagy visszatérést a forráshoz, ahonnan
eltávolodott. A művész az, akiben a mű végső formai okai fennmaradtak, és akinek
tudása éppen ezért nem közvetett és esetleges, hanem lényegi és eredeti.138
Röviden a mai korunkra vonatkoztatva az eddigieket, és a tanulságok
levonása végett, a következőket mondhatom: ma már ott tartunk, hogy a tradicionális
műveket nem valós teljesítményük alapján ítéljük meg. Erre már szinte képtelenek
vagyunk, hanem mai posztmodern beállítottságunk szerint, és ennek következtében
elkezdünk hinni a művészet, és az ember fejlődésében, valamint puszta esztétikai
emóciónk alapján, tetszik, vagy nem tetszik, ez nagyon kevés a valódi minőség
megítéléséhez. Szobrászként „Philosophia perennis" nélkül esélytelen vagyok, ha a
kortárs szakrális művészethez bármi maradandót óhajtok hozzátenni. Korunkban, a
művészet és az egyház, nem alkot közösséget. Ez az oka a hagyomány
megszakadásának.
Nem elég, hogy szekularizálódott a művészet ezer év együttműködés után
levált az egyházról, ezért maguk a művészek sem értik a tradicionális nyelvezetet, ez
talán még orvosolható lehetne. Az igazán nagy gond, hogy a befogadó közönség
sincs tisztában szimbolikus nyelvezettel. Gondoljunk bele ha a két fél megpróbál,
mindkettőjük számára ismeretlen nyelven kommunikálni, mi lesz belőle? Leginkább
értetlenség. Mai Bábel tornya. Ezek után kitapintható közelségbe kerül a konkrét
kérdés, mit lehet tenni? Mai kortárs magyar képzőművészetünk támpontul szolgálhat
a válasz megadásához. A szakrális és a hittel születő művészet két kategória, mert a
hitből, önmagában nem feltétlenül születik jó művészet. Egyszer Sturcz Jánosnak
feltették azt a kérdést, hogy a szakrális művészet egyenlő-e a jó művészettel, és hogy
a szakralitás a kvalitás szinonimája volna-e? A válasza a következő volt: „Ez nehéz
kérdés, mert a kategóriák ezen a területen nem közelíthetők meg hétköznapi
logikával és racionalitással. Léteznek művek, amelyek a kegyelem állapotában
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születtek, és képesek egy másik emberben is felkelteni a szakralitás érzetét. Olyan
szellemi koncentrációt képviselnek, amely a szentség auráját sugározza. Ez
nyilvánvalóan nem a mű témájából következik, és az sem feltétel, hogy a művész
érzékelje, hogy alkotás közben a kegyelem állapotába részesült."139 Azt gondolom,
hogy minden szakralitással komolyan találkozó képzőművész számára iránymutató
lehet az előbbi gondolat Majdnem teljes mértékben egyet tudok érteni Sturcz
Jánossal, de magam részéről én a szakralitást is kegyelmi állapotnak fogom fel és
nem élménynek pusztán, mert élmény is, ez biztos, de nem elsősorban az, hanem
kegyelem. A kérdés azért nem válaszolható meg racionális logikával, mert tárgya, a
szakrális művészet nem írható le pusztán természettudományos módon. Ezért oly
fontos Virilio álláspontja. Folytatva az előbbiekben felvezetett okfejtést, vannak
olyan művek, amelyek az egyházi liturgikus kánontól eltérően fogalmaznak, mégis,
ettől függetlenül, magukban hordozzák a szakralitást. A művészi és a szellemi
kvalitás egységében, egyféle transzcendens jelleg a meghatározó, mely az embert
áthatja, és kontemplációra készteti. A kortárs magyar képzőművészetben Lovas
Ilonát, Türk Pétert és Schmal Károlyt kell mindenképpen megemlítenem, a
nemzetközi színtéren pedig James Turrell neve kihagyhatatlan.140
Tehát a magyar kortárs művészetben már születtek adekvát válaszok a „mit
lehet tenni?" kérdésre. De szűkítsük tovább a kört, szobrászi válasz született-e?
Párhuzamot csak ikonográfiái, és talán ikonológiai értelemben találtam, Varga
Ferenc kollégámnál, az 1995-2000 közötti szobrászati munkásságában: Tál, Kőtükör,
Kőköldökös kő című szobraiban. Ikonológiai értelemben azért látok rokonságot saját
szobraim és az előbb felsorolt szobrok között, mert jelszobrászat mindkét út, az
egyik személyes istenképből építkezik, a másik a művész önértelmezése. Viszont
építőművészeti válasz született. Nemzetközi színtéren az egyik, Van der Laan bencés
temploma a belgiumi Vaalsban. Van der Laan nagyon konkrét módon tudott
alkalmazkodni a bencés egyszerűséghez, szegénységhez és tisztaságoz. Minden
szempontból: a téralakításban, az anyaghasználatban, a hely megválasztásában,
egyszóval: a szimbolikában. A kolostor maga egyfajta „épített szobor", nem is
találunk benne klasszikus értelemben vett szobrot. A kezdeti bencés egyszerűség
szellemében készültek. Hazai színtéren Nagy Tamás protestáns templomai tűnnek ki
modernségükkel, evangéliumi egyszerűségükkel. Szobrászként feladatom, hogy
megkeressem a magam válaszát a fönti kérdésre. Szobraim benső tömörsége, puritán
szerzetesi egyszerűsége, kontemplatív jellege az, ami képessé teheti őket a szakrális
mondandójuk tolmácsolására. A törekvésem erre irányul, de mint tudjuk „a szellem
ott fú ahol akar".
Fejtegettem már a figuralitás problémáját, most azért kapcsolódok hozzá
újfent, mert kiderül, hogy a magyar kortárs művészetben nagyon kevesen vannak,
akik figurális eszközökkel maradandóan képviselik a tradicionális ikonográfiát, ez
leginkább Oláh Mátyásnál és Ganczaugh Miklósnál tapintható ki. A nonfiguralizmus
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képviselői közül, akik igazán kvalitásos transzcendens művészetet hoznak létre, azok
jórészt minimalista felfogásban dolgoznak.141 Ez a problematika más
megvilágításban, de már Bráncu§inál is előkerült. Sturcz szerint a visszafogott hang
védekezés az ikonográfiái nehézségekkel szemben, melyek a hagyomány
megszakadásából következtek. Tény, hogy a szekularizálódott művészet leszakadt az
egyházról, az is tény, hogy a minimalista felfogás időszerűsége nem vitatható. Ez
nem pusztán meghátrálás. Nyilvánvaló, hogy napjaink istenkereső művészének új
típusú problémák sokaságával kell szembenéznie. Közülük a legfeloldhatatlanabbnak
látszó ellentmondás a hagyomány és újítás viszonyában (ezt a problémakört részben
már érintettem a tradícióról szóló témakörben ld.: Hagyomány és újítás viszonya a
szobrászatban alcím alatt) rejlik. A kereszténység és általában minden vallás
egyértelműen hagyománytisztelő. A vallással szemben először a reneszánsz
emancipálta az egyént, majd a felvilágosodás, a racionalizmus, a materializmus, a
marxizmus tökéletesítette az ember autonómiáját az Istennel szemben - a szabadság,
a fejlődés, az újítás jegyében. Erre a történeti vonulatra épül a XX. századi
avantgarde művészet, mely a szabadság jegyében mindent tagad, és a fejlődés
érdekében új formák teremtésére törekszik Lehet - egyszerre konzerválni a régit és
létrehozni az újat? És lehet - e vallásosnak maradni az avantgardizmus helyébe lépő
még újabb posztmodern időszakban, melyben immár „minden szabad"? A dilemma
feloldására több megoldás is lehetséges. Az egyik lehetséges megoldás kétség kívül a
művészi tevékenység beszüntetése. Második lehetséges megoldás, ha a művész
(szobrász) egész művészetét az Istennek ajánlja fel imádságként, éppen úgy, mint
élete minden más mozzanatát. Talán különösnek tűnik, de az átadott ihletet alkotói
állapotból gyakran formai újítások születnek. " 42 A fentiekből következően állítom,
hogy eljött a benső csönd kifejezésének ideje. Nincs más lehetőségünk - mint a régi
Örök hagyomány alapján - valahogy vérrel verítékkel „újat" alkotni. Új alatt
természetesen nem eredendően újat értek, mert ezt lehetetlen, de mégis valamit, ami
oda nyúl vissza az első, az eredendő tetthez. Ez azt is jelenti, hogy minden
művésznek, aki a szakralitás terén hozzá kíván járulni a kortárs művészethez
Engagement immobile-é,143 kell válnia ahhoz, hogy üdvtörténeti léptékben tudjon
alkotni. Az Engagement immobile rokon értelmű latin megfelelője az imrnobiliare
jelentése árnyaltabb, finomabb, megingathatatlant, elmozdíthatatlant jelent.
Összegzés
A szobrászati és művészetelméleti kutatásaim eredményeképpen a következő
összegzést készítettem.
1. Ma, amikor a valóság eltűnése kapcsán az érzékelés a dimenziók és az
ábrázolás válságáról beszélünk, a szobrász építészetet a filmművészeti
szemfényvesztés (építészet mozi) kora váltja fel. A városok megszokottsága a
legszokatlanabb mozgáskésségre cserélődik fel. Amikor hatalmas sötét termekben
bűvölik el az embertömegeket, ahol a hordozási (audiovizuális) sebesség fénye
141
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pótolja a napfény ragyogását, akkor a formák keresése csupán az idő keresésének
technikájává válik, a konkrét forma újra feltalálásáé. Úgy gondolom, ha konkrét
formák nincsenek, akkor egyáltalán formák sincsenek.144
2. Az Ótestamentumban a lényeges hiányzik, az Újtestamentumban a hiány a
lényeges, a Hegyi beszéd olyan lelki szegénységről szól, amelyet valamiképpen
szembe lehet állítani a pillanatok gazdagságával,145 Itt érhető tetten a
paradigmaváltás, a Lyotard-féle mindent uraló szemléletet fel lehet cserélni, a Virilio
által megfogalmazott isteni örökkévalóságra.
3. A művészet - benne a szobrászi alkotás (és minden művészeti alkotás) - , a
„teremtő képzelet" moráljává válhat. A szobrászi alkotómunka hozzájárulás a
teremtés realitásának, inkarnációjának a beteljesítésére, helyreállítására. A szobrászi
hozzáállásomnak pedig Engagement immobile-k (mozdulatlan elkötelezettséggé)
kell válnia, mert magához a művészethez is csak így tudok viszonyulni.
4. Alkotómunkám középpontjává vált (a 2. pontot beleértve) az eltűnésmegnyilvánulás, konkréttá, láthatóvá válás problematikája, mint legfontosabb
szobrászi kifejezés a megtestesülés misztériumára.
5. Ebből következően számomra a szobor (vagyis a képmás) absztrakt
felfogása egyenlő a szobrászat (általában véve a művészet) ontológiai
feltöltöttségének a kutatásával.
6. Ez a felismerés adott választ - arra a dolgozatom elején feltett kérdésre - :
miként inspirálhatja a múlandó világ rendjéhez kötött tevékenységet (szobrászatot)
egy lényegében nem ebből a létrendből származó impulzus. Miként alakulhat a
műalkotás az isteni élet erejéből, annak törvényszerűségei által.
7. Miként lehet szobrászként elérni, hogy minél kevesebbet avatkozzak be a
valóságba, s inkább teret engedjek a dolgoknak, hogy azok magukat
megmutathassák.
8. Kutatómunkám során meggyőződésemmé vált, hogy „az ember alkotó
tevékenységének az Isten hatalmába kell esnie"146: Érzéki motiváltság helyett,
valamiképp pneumatikus vezérlésűvé kell válnia.
9. Vallom, hogy a szobrász nem tagadhatja meg a kőszobrászat teleologikus,
ontologikus, mintaképi eredeztetését. A szobrásznak fel kell ismernie, hogy a kő
fokozatosan közli önmagát: a teljességet. Van itt egy történés, mely jóindulatú
eréllyel el akar válni az emberi művészi hatáskörtől. Egy önálló alkotóerő, mely
mégis szeret az ember keze alatt megmutatkozni. Azaz van az illetékességemnek egy
érzékeny határa, amelyet nem szabad átlépnem. A közönségestől így válik el a szent.
10. A szellem nem tűri a mechanikus eljárásokat. Napjainkban a
fénysebesség megközelítéséért folyó küzdelem (elektromágneses hullámokkal
történő adatközlés) új megvilágításba - ha úgy tetszik „transzcendentális fénybe" helyezi az embert, és így a művészetet is. Az életnek és a halálnak egyszerre, együtt
kell megjelennie a műben. A szobrász csak így értelmezheti (újra) önmagát, helyét és
helyzetét.147
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11. A technikai haladás újra definiálja a művészetet. De nincsen emberen túli
haladás. Az ember a teremtés végpontja. Az következik ebből, hogy a művészetnek
(benne a szobrászatnak) újra morális imperatívusszá kell válnia. „Homo est closura
mirabilium Dei", az ember Isten végső csodája. Nem létezik javított változata, nincs
ember feletti ember.
12. Elhárulnak tehát az akadályok az isteni szellem kiáradása elől. A
műalkotásnak azzá kell válnia, ami transzcendentális előképe volt: minta és példa.
Biztos vagyok abban, hogy személyes művészeti kutatásom és alkotómunkám
eredményei, mint új kutatási eredmények - a képzőművészet terén - elfogadottakká
válnak.
Az anyagok használata
Az előbbiekben felvázolt problematika szerint állok az anyagválasztás,
jobban mondva a kőválasztás kérdéséhez (de szobrászati kutatásaim során fával, és
kovácsoltvassal is dolgoztam). A különböző fajtájú kövek használata nagy alázatot és
nagy tapasztalatot kíván. Meggyőződésem szerint csak akkor használhatok
különböző fajtájú köveket együtt, ha megvan rá az okom. Mit értek ok alatt?
Magyarázatként egy példa. Foglalkoztat a malom problematikája; a malom lényege
az, hogy a lehető leghatékonyabban dolgozzon, ezt szolgálja a forma és a választott
anyag vagy anyagok, ez a funkcionális elvárás a malommal szemben. A tapasztalat
azt mutatja, hogy malomkövek esetén nem az azonos fajtájú kő a célravezető, hanem
a megfelelően megválasztott kétféle kő. Azt gondolom, hogy a kopásállóság és az
őrlés finomsága lehetett az oka, a két féle kő használatának. Annyi biztos, hogy a
vízimolnárok két malomköve kétféle kő volt. Erről volt szerencsém személyesen is
meggyőződni, Örvényesen a helyreállított vízimalomban. Itt adódott lehetőségem
kérdéseket feltenni az idős molnárnak, aki a malmot bemutatja és alkalmanként
működésbe is hozza. Ezen a téren nagyon kevés tapasztalattal rendelkeztem, ezért
egy kísérletet végeztem, amelyben kvarcitot használtam felső kőnek és fonolitot alsó
kőnek. Természetesen nem a fizikai funkciók működtetésének kíváncsisága vonzott
igazán, amikor a malomszobrok kérdésével kezdtem foglalkozni, bár az is nagyon
lebilincselő volt. Ezt részletesen kifejtem a malomszobrokról szóló részben.
A kő és más anyagok együttes használata, talán még nehezebb kérdés, mint a
különböző kőfajtáké. Úgy hiszem, hogy rendelkezésemre áll egy keskeny ösvény,
amelyen egyensúlyozva tovább haladhatok. Más anyagokat csak a szobrok szerkezeti
elemeként, vagy pedig olyan tartalmak hordozójaként használhatok, amelyek a
szobor lényegét jelentik, és más módon nem jeleníthetők meg. A saját magam
számára megengedett anyagok, amelyeket a kővel együtt használok, lényegileg
természetesek: fa, növényi rostok, és idesorolom a kovácsoltvasat is.
A kő lényegéhez kerültem közel a munka során, olyan titkokat fedett fel
számomra, amelyekre korábban még gondolni sem mertem. Azt súgta, hogy ne
sajnáljam az időmet, energiámat rááldozni. Ez először még nem volt egyértelmű
számomra, munka közben érett meg bennem, szép lassan kezdtem megérteni, mit
„szeretne". Csönd, igazán nagy belső csönd kell ahhoz, hogy a suttogását
meghalljam. Túl könnyen elnyomja a külső és a saját belső zajom a mondandóját. A
kő nem erőszakos, nem beszél hangosan, nem akarja, hogy mindenáron megértsem,
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szép finoman a háttérben marad. A kő természetesen csak eszköz a vertikális úton
„elmondott" üzenet megértéséhez, rajta keresztül értem meg. így próbáltam
közelíteni azokhoz a kövekhez, amelyek szoborrá „szerettek volna válni".
Ha eg}' kicsit belefeledkezem a kő szemlélésébe, az elém táruló
mikrovilágban a mindenséget vélem felfedezni. A kő kicsit olyan, mint az ember, ha
a vele való kapcsolatot igazán mélyen akarom megélni, komoly önátadásra van
szükség. Ez nem mást jelent, mint egy titokzatos benső utazást, a lényem mélyebb
rétegei felé, önmagam megismerése felé, mintegy spirituális eredetem felé. A kő
alázatos, szinte szerény, teremtettsége révén a találkozás aktusának is méltónak kell
lennie a kőhöz (valójában a kő teremtőjéhez), azaz méltóvá kell válnom hozzá. A
találkozás felelősségteljes komoly metódus, az ismerkedés nem megy egyik napról a
másikra, hosszú érési időnek kell eltelnie bennem ahhoz, hogy méltóvá váljak a
kapcsolatra (ki kell érdemelnem). Számomra furcsa, abszurd létforma, ahogy a kő
létezik, maga a létezése irreális. Ha széthasítom, ugyanolyan sűrűn tolakodnak benne
anyagának részecskéi, mint, ahogy kívülről látom. Nem imitáció, ez az, aminek
látszik: kő. Bolygónk (amelyen évmilliók óta élünk) szilárd alapja is kő, de a
termőtalaj is aprózódott, vagy lebomlott kő. Az elpusztult ősállatok maradványai is
megkövülnek, sőt a fák is megkövülnek, egy kis túlzással hajlamos vagyok azt
mondani „minden" kő. A kő nem más, mint az élet fizikális talapzata. Évmilliók óta
tanúja az emberiség az állatvilág és a növényvilág fejlődésének, tehát magának az
életnek. Arról nem is beszélve, hogy nem tudjuk honnan jött, mikor állt össze
bolygóvá, annak előtte milyen formában létezett? Most is folyamatosan mozog,
megolvad, megszilárdul, tehát él. De vigyázat, a kő nem mint anyag fontos, hanem a
kő teremtettsége, ontológiai eredeztetettsége. A teremtés emlékezete, ezért képes
igazán karakteresen közvetíteni a rám bízott ideát.
Véleményem szerint a geológia és a morfológia amellett, hogy hasznos és
érdekes információkat közöl a kőről, túl egyoldalúan közelíti meg a kövek létezését
és eredetét. Sokkal mélyebb bensőségesebb kapcsolatra van szükségem ahhoz, hogy
dolgozni tudjak velük, meg kell ismernem őket. Munkám lényegi része éppen ez a
bensőséges kapcsolat, néha úgy érzem, túl egyszerű lenne egészséges kövekből
dolgozni. Nem volna lehetőségem annyit tanulni tőlük. Ha az ölembe hullanának a
tökéletes minőségű importkövek, nem lenne annyi közöm hozzájuk, mintha én
keresném, túrnám őket bezárt, vagy még nyitva lévő kőbányákból. A szállítás
nehézségeiről nem is beszélve. Andezitet Recsken vásároltam, de fuvaroztam diabázt
Szarvaskőről, a saját szakállamra, a már bezárt diabázbányák egyikéből. Általában a
bányákat már jóval a fuvar előtt felkeresem és válogatok, barátkozok a kövekkel,
ismerkedem velük Sokszor a velük való kapcsolat jóval a bánya felkeresése előtt
indul, a szarvaskői diabázzal például már évekkel ezelőtt, még amikor először
megláttam Villányban. A kő, fa és más szobrászatra alkalmas anyagok beszerzését a
munka szerves részének tartom.
Már évek óta kővel dolgozom, de csak most merült fel bennem a kérdés:
Hogyan választom ki a köveket, miért pont azokat választom, amelyekkel végül is
dolgozom? Nagyon összetett a válasz. Bizonyos esetekben azért, mert egyszerűen
szoborrá szeretnének válni. Ezt mondják emberi füllel nem hallható suttogással,
hogy ezt meghalljam, ehhez egyfajta lelki gyakorlatra (kontemplációra) van
szükségem, a már említett belső elcsendesedésre, és ennek eredményeként elnyert
benső csöndre. Meg kell tartanom az érzékenységem, szenzibilisnek kell maradnom,
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erre csak úgy vagyok képes, ha imává tud válni a munka számomra, ha ez nem
sikerül, nem maradok birtokában a léleknek, ami táplál. Nem gondolhatom azt, hogy
amit létre hívok azaz én produktumom, mert ez elbizakodottság lenne. Az biztos,
hogy én leheltem bele a lelket, de azt azért kaptam, hogy továbbadjam a szobrokban,
soha sem azért, hogy birtokoljam. Egyfajta eszköznek fogom fel magam Isten
kezében. Én éppen szobrász vagyok, van, aki író vagy bármi más, mindent úgy
kapunk, az életünket, a lehetőségeinket, jól kell éljünk velük, azt gondolom, ez a
lényeg.
Bizonyos esetekben egyszerűen megtetszenek kövek, vagy éppen azokhoz a
kövekhez vagyok képes hozzájutni, amelyekkel végül dolgozom, vagy pedig
megpróbálok olyan köveket választani, amelyekről azt gondolom, hogy nem esnek
szét munka közben, tehát a lehető legkevesebb repedést tartalmazzák. A
szubjektivitásomat képtelen vagyok kiküszöbölni, de úgy gondolom, teljes
mértékben nem is kell. A vitális, és az érzéki szépség közötti különbséget tudom
értelmezni, és nem törekszem érzéki értelemben szép dolgokat készíteni.
Megpróbálom a kezem alatt szoborrá váló köveket létükben gyarapítani.
A kövek kiválasztásának kérdése azért nagyon fontos számomra, mert nagyon
sok kő van a világon, és egészen kicsiny részével tudok csak dolgozni. Egy ember
életéből maximum ötven év lehet aktív. Amikor azt írom, hogy kövek, a
megmunkálás szempontjából kemény kövekre gondolok. De nem kerülhetem meg a
konkrét választ, igazság szerint sokszor az egyik kavics semmivel nem különb a
másiknál, de a találkozás ereje emeli fel, teszi megragadóvá, ezt nevezem én
kegyelemnek, és azért nehéz beszélni róla, mert az általam kiválasztott és beemelt
kavicsban nem csak a világ összes kavicsa van benne, hanem maga a mindenség,148
így utalhatok vissza a teremtett világon keresztül a Teremtőre.
Gyönyörű, nagyméretű folyami kavicsokat találtam egy Rajna parti
ipartelepen, amelyekből vásároltam, körülbelül kéttonnányit változó méretekben,
15-300 kg közötti darabokat. Ezek a kavicsok gránitból, gneiszből és általam nem
ismert zöld kőből vannak. Valamint vásároltam bontott gránitot, valószínűleg
épületlábazati, vagy alapelem lehetett. Azért szerencsés, hogy öregek a
gránittömbök, mert a kavicsok is öregek, valószínűleg több száz éve görögtek a
Rajna medrében. Mire megérkeztek Karlsruheba, az éles gránitsziklák gyönyörű,
gömbölyű formákká koptak. Pont ez az, amiért annyira tisztelem és szeretem őket.
Mire tökéletes formájuk és barnára patinázódott bőrük megszületett, sok évnek
kellett eltelnie. Többet „tudnak" ők a körülöttünk élő, lélegző világról, mint mi.
Ezért határtalanul tisztelnem kell őket, és csak méltósággal dolgozhatom velük.
Hihetetlenül szép formájukat a természeti törvényszerűségek révén nyerték el,
mindig annyi és onnan kopott le amennyinek és ahonnan le kellett kopnia. Először a
sarkok, élek, mígnem megközelítőleg tojásformát nyertek, nem szabályos
gömbformát, ezt a formát soha sem találtam közöttük. Minden egyes kőnek megvan
a maga személyes története, ezért bizonyos értelemben „személyi" jegyekkel is
rendelkeznek, ezek a történetek állnak össze egy nagy egésszé, történelemmé,
bolygónk történetévé, az emberiség történetévé.
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A kövek megismerésének (a teremtés emlékezetének) vágya sarkalt arra,
hogy kőmalmokat készítsek. Ugyanez, a lassú, méltóságteljes metódus volt a lényeg,
ahogy a kövek összecsiszolódnak, és pontosan annyit veszítenek egymásból,
amennyit kell, annyit, hogy együtt gyarapodhassanak a szellem szférájában. Hiszem
és tudom, hogy az az erő, amelyet felénk sugároznak az élet ereje, és én arra vagyok
hivatott, hogy ezt meg halljam, megértsem, és közreadjam, mindenki kincsévé
tegyem. A felelősségem nagy, ennek tudatában próbálok a lehető
legkontemplatívabb módon élni és alkotni.
A kövekkel való bensőséges kapcsolathoz igen sok időre és önátadásra van
szükség. Akkor nyílnak meg igazán, ha közel tudok kerülni hozzájuk. Ez első
hallásra úgy tűnik, mintha a kezem nagyon meg lenne kötve, ez bizonyos
szempontból igaz: formailag, anyaghasználatban és szerkezetileg is így van. De az a
belső szabadság, amire az alázatos hozzáállás vezet, sokkal nagyobb gazdagságot
eredményez, mintsem gondolhatnánk. Számomra ez az egyik legnagyobb titka a
kőmunkának. Le kell vetkőznöm a körülöttem létező világ negatív hatásait, értem ezalatt a természettől elszakadt anyagelvű gondolkodást, amely mindenhol körülvesz,
ez alól csak maga a természet a kivétel. Ezért gondolom, hogy természetben kell
élnem, így újra napi kapcsolatba kerülhetek a teremtéssel.
Annak teljes tudatában, hogy én sem vagyok védett, állandóan nyitottnak kell
lennem, és készen kell állnom arra, hogy új utakra lépjek. Amikor dolgozom, közben
folyamatosan lelki gyakorlatokat is végzek, próbálok közelebb és közelebb kerülni a
kövekhez, és rajtuk keresztül a Teremtőmhöz, nem fizikai, hanem lelki értelemben.
A kövek teljesen más dimenzióját adják a világ létének, mint a megszokott
hétköznapi dolgok, lényegesen meditatívabbak, mint mai világunk. A kő fokozatosan
közli önmagát. Túl gyorsak vagyunk, és túl sokat kapkodunk ahhoz, hogy meg tudjuk
érteni a köveken keresztül beszűrődő isteni ideát.
Magával a „bolygóval" szobrászkodni, talán ez lehet az egyik kifutása a
szobrászatnak. Nem elszakítani a követ természetes helyétől, onnan, ahol
megszületett, hanem ott dolgozni vele, ez lehet a lehető legtermészetesebb és
legalázatosabb módja a szobrászatnak. Mert kiszakítom kontextusából a követ, ha
elszállítom. Természetesen lehet szép helyet találni szobroknak, akár természetes,
akár mesterséges környezetben, de a legtisztábbnak a helyben való munkát tartom. A
Villányi Szoborparkban a helyi kőből készült szobrok élnek a leginkább, ők vannak
otthon. Májusi délutánokon, öt órakor a lemenő napban ők énekelnek együtt a bánya
falaival, ők élnek meg azon a helyen. A többi kő idegenként keresi helyét mindhiába,
még a hegy túloldalán lévő nagyharsányi bánya kövei sincsenek igazán otthon.
Mindig vágytam arra, hogy szobrászkodhassam a hegyekkel, ha már egyszer tőlem,
vagy tőlünk függetlenül is lebányásszák őket. Miért csak a gazdasági szempontokat
veszik figyelembe, mért nem próbálnak meghagyni ott, ahol kell nagyobb
kőoszlopokat, vagy mért nem kérdeznek meg szobrászokat, akik ebben szívesen
segítenének? Csodákat lehetne művelni alázatos hozzáállással és hozzáértéssel.
Ráadásul a természet gyönyörű példákat is ad ehhez a munkához. Lenyűgöző bazaltormok, sziklacsúcsok meredeznek szerte a világon, csak egy kicsit ki kell nyitni a
szemünket. Az előbb feltett kérdéseim fölöslegesek, valószínűleg soha nem
realizálódhatnak, de legalább lehetőségeket hordoznak.
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Hivatás, munkához való hozzáállás
Az ember, aki elhivatottságának szenteli életét, rátalál a teljességre. Az
ember, akinek munkájában az imádság és Isten dicsérete rejlik, túlhaladja önmagát.
Ez az életforma az, amelyet civilizációnk az emberek többségétől megtagad, és
ebben az értelemben lényegesen alacsonyabb rendű, mint a legkezdetlegesebb
tradicionális társadalmak.149
A munkafolyamat szellemi tisztaságának kérdése már jó ideje foglalkoztat.
Régóta szerettem volna kézzel dolgozni, de DLA-programom kezdetére jutottam el
oda, hogy manuális módszerekkel dolgozhassam. Elsősorban a lelkiismeretem
követelte azt, hogy így dolgozzam, másodsorban megvan rá a lehetőségem és az
időm. Meggyőződésem, hogy olyan többletet jelent a kézi munka, amit más módon
nem pótolhatok. Legfontosabb a munkára áldozott idő, talán ez a titok nyitja. Jóval
több időt igényel ez a metódus, mint a gépi munka. így meg volt rá a lehetőségem,
hogy reagálhassak azokra az igényekre, amelyeket az anyag támaszt velem szemben,
ha az eredeti elképzelésem nem tökéletes (nyilván nem az). Képes vagyok kommunikálni a készülő szoborral, és tudok módosítani az eredeti elképzelésemen, ha
szükséges. Alkotásmódszertani szempontból a gépi munka nekem túl gyors, csak ott
használom, ahol ésszerűtlen lenne másképpen dolgozni. Nagyolásnál, ahol
mennyiségi munkáról van szó, illetve ha az anyag minősége nem engedi meg, mert
nem képes elviselni a szükséges ütéseket. A kézi megmunkálásnak elsősorban
alkotáslélektani, másodsorban alkotásmódszertani okai vannak.
Egyes keménykő fajták esetében a kézi megmunkálás bizonyos fázisai
gyorsabbak, mintha gépi megmunkálással történnének. A megmunkálás szempontjából problematikus kövekre gondolok, mint a kvarcit-, a fonolit-vagy a diabázfélék.
Ezen kövek ásványi összetétele olyan, hogy a gépi megmunkálás is nehézkes és
nagyon költséges. Ebben az esetben célravezető a jól végzett kézimunka, gyorsabb és
olcsóbb, mint a gépi (például kvarcit esetében). Ahhoz, hogy képesek legyünk erre,
nagyon jól kell ismernünk a megdolgozandó kő típusát. Hogyan szabad
megmunkálni, hogyan hasítható, véshető, hogyan tudok vele a legcélravezetőbben
dolgozni, milyen kézi szerszámok szükségesek, hogyan kell ezeket a szerszámokat
használni? Ismét egy példával szeretném alátámasztani a mondandómat. Villányban
a legnehezebben megmunkálható kő a kvarcit, ennek oka a 98% feletti kvarctartalom. Évek óta megmunkálatlanul feküdt az anyag a bányában, hiszen géppel
vágni a rendelkezésünkre álló technikával nem volt célszerű, eddig nem nagyon
dolgozott vele senki. A malomszobraimhoz viszont alkalmasnak bizonyult nagy
kopásállósága miatt. Kénytelen voltam tehát kikísérletezni megmunkálásának
technikáját.
Nem volt túl nehéz dolgom, hiszen már dolgoztam olyan emberrel együtt, aki
jól ismerte ezt a kőfajtát, megpróbáltam ellesni tőle a megmunkálás fogásait. Például
a hasítás módját. A kő nagyon kemény szemcseszerkezetű, de a szemcsék egymáshoz
kötődése „rugalmas". Rugalmassága ellenére jól hasítható egyszerű kalapácsütésekkel, egy speciális kalapácsot használnak a hasításhoz, hosszú rugalmas nyéllel és egy
hasáb formájú nyolc kilogrammos fejjel. Egyszerűen végig kell ütögetni a kívánt
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vonalat, ahol hasítani szándékozunk, csak a kalapács súlyával és lendületével egy
kissé meghúzva a kalapácsot a becsapódás pillanatában a hasítási vonal mentén. A
hasadás az ütési pontok között jön létre, nem túl nagy energia befektetésével. Nem
szükséges nagy erővel ütni, egyszerűen csak úgy szabad dolgozni, mintha egész nap
ezt csinálnánk. Harminc-negyven centimétert könnyedén át lehet szakítani. Vagy
egyszerűen alátehetünk egy háromszög keresztmetszetű megfelelő hosszú acélrudat,
olyan formán, hogy az egyik élén feküdjön a kő, ez az acélrúd szépen megvezeti a
hasítást, és megnöveli a hasítható keresztmetszetet. Az egész folyamat mindössze pár
percet igényel, lényegesen gyorsabb, mintha fészkeket fúrnánk, vagy vésnénk az
ékeknek. A nagyolás után sprenggel meg lehet közelíteni a végleges formát
körülbelül 0,5-1 cm-re (természetesen tömör, összefogott formákról lehet szó). A
faragás már lényegesen lassabb folyamat, mert a vídiabetétes szerszámokat is nagyon
igénybe veszi, de megfelelő figyelemmel megkímélhetjük őket. A vésők, csákányok
élét körülbelül 80-120° közötti szögre kell köszörülni, így képesek elviselni az
igénybevételt. Leginkább a kőcsákányok váltak be, a lapos ívelt és a spicc formájúak.
A kézzel történő lyukfúrás sem okoz gondot, egyszerűen vídiabetétes fúrószárat
lassan forgatva és ütögetve ugyanolyan lyukat lehet fúrni, mint géppel.
Lényegileg minden munkafolyamat manualizálható. Természetesen ezután
sem fogok minden furatot kézzel elkészíteni, csak azt, ami a szobrász, és a szobor
szempontjából lényeges pneumatikus, vagy formai elem, és akkor, ha a szobor kézi
munkával készül, és e tisztaságát meg kívánom őrizni. Felvetődik a kérdés, miért van
erre szükség? Mint említettem, meggyőződésem szerint jelen időszakomban
manuális módszerekkel kell dolgoznom, így tud számomra „tiszta" maradni a
munkafolyamat. A kézi munkával kapcsolatos igények okait nem csak sejtem, de
most már ismerem. Spirituális okokra gondolok, rítussá válik a munka számomra, és
lassan imává, tehát szakralizálódik, és végül talán meg is szentelődik, de ez már nem
rajtam múlik. Ez a fajta munka örömöt okoz nem is akármilyet, igazi létörömöt, ez
az öröm természetes módon csak a helyes tevékenységben ébred fel, csak ebben az
örömben tud a munka kiteljesedve folyni. Szerencsére abban a helyzetben vagyok,
hogy amikor dolgozom, azt teszem, amit szeretek, erre a munkára senki sem
kényszerít.
A neolitikus kőkultúrákban, technikai értelemben már túl voltak a pattintott
kőeszközökön, de mégis bizonyos szakrális mozzanatoknál, kizárólagosan az ősök
eszközeit használták. A körülmetélést pattintott kőeszközökkel végezték, holott
technikailag fejlettebb eszközökkel rendelkeztek. Ez a példa azt hivatott jelezni,
hogy mindig fontosak voltak, és ma is fontosak az ember számára a gyökerei, tehát a
közösségi identitása, ez is egyfajta visszakeresés. Nem csak azért visszakeresés, mert
már ezeket az eszközöket nem használják, hanem azért, mert egyet-kettőt már nem is
tudnak használni. A kézi munkával történő kőhasítás egyre inkább ebbe a
kategóriába tartozik. Mert amikor utánanyomoztam a szobrász kollégáim, tanáraim
között nem találtam senkit, aki még tudta volna, hogyan is kell ezt a technikát
használni. Olyan emberrel találkoztam, aki elmondani el tudta, de megmutatni, vagy
megtanítani nem. Ezért kihívást is jelentett az „újrafelfedezés", nagyméretű
gránittömböket is sikerült pontosan elhasítanom, szép hasadási felületek születtek.
Azért kutattam vissza a kőhasítás tudományát, mert szellemi igényem követelte meg
ezt a természet törvényszerűségeit maximálisan figyelembe vevő metódust. Azt
gondolom,
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hogy a munka alázata valamiképpen megszentelheti a művet. (Áttételesen a témához
tartozik, hogy másfél évvel ezelőtt kaptam egy körülbelül 800 éves tűzcsiholó acélt,
és visszakutattam a tűzgyújtás ezen ősi technikáját, ehhez kovakő, acél és tapló
szükségeltetik. Azóta így gyújtom meg a pipámat, megadja ugyanazt a többletet,
mint a kézzel végzett munka).
Ezt tartom a spirituális magyarázatnak a kézi munkával kapcsolatban, engem
is ez motivál. Emellett szerepet játszhat még a kézimunka egyszeri, még a művész
számára is megismételhetetlen volta, ugyanis kétszer ugyanazt nem vagyok képes
megfaragni, ez egyszerűen egy korlát számomra, de mindenki más számára is. Másik
aspektusból vizsgálva, az egyediség, és a megismételhetetlenség adott időhöz
kötődik, és ez is fontos lehet. Tehát nem mindegy, mikor alkotok, nem adatik meg
minden egyes pillanatban az intuíció, nekem például keményen meg kell érte
dolgoznom. Nem kerülhető meg a kézi munka közvetlen kapcsolata a természettel.
Egyetlen kavics létrejöttéhez is hosszú időre van szükség, pedig akár a tenyerünkben
is elfér, el is dobhatjuk, elfelejtkezhetünk róla, látszólag jelentéktelen dolog, mégis
nagyon fontos. Azért írok erről, mert egyértelmű számomra, hogy a szobrászat
hivatás. Ismerve mai társadalmunk fejlettségi szintjét, egyre kevesebb lehetőségünk
van arra, hogy manuális módon készült tárgyakkal találkozzunk. Hiszen a
legegyszerűbb kézzel készült tárgyon is több munka van, mint egy csavaron, amely
egy gépsor végén születik és bármikor pótolható.
Csapolások
Az ólomba ültetett kovácsoltvas csapokat évezredek óta használják, és ma is
állnak ilyen technikával készült épületszerkezetek, tehát a technikának van
létjogosultsága. Az ólom nemes anyag, így méltó a kőhöz. A vas vulkanikus
tevékenység révén születik, a kő repedéseiben jön létre, kristályosodik ki teléreket
alkotva, tehát a vas is méltó a kőhöz, hiszen benne születik meg. A kő
megmunkálására is alkalmas, tehát ezer szállal kötődik a hozzá. Mind emellett az a
véleményem, hogy ha az ember kőszobrász, lehetőség szerint alkosson olyan
szobrokat, amelyeket képes csak kőből megvalósítani.
Élő csapok
Ha mégis szükség van rá, hogy több darabból álljon a szobor, erre is megvan a
megfelelő megoldás. Vagy olyan méretű tömbökkel dolgozzunk, hogy a súlyuk
biztosítsa állékonyságukat, vagy pedig használjunk élő csapokat, amelyek magából a
kőből vannak kiképezve. így látom biztosítva a szobrok tisztaságát. Ezeket a
módszerek az évek során, munka közben alakulnak, a nálunk nagyobb kőkultúrával
rendelkező vidékein a földnek már mind kikristályosodtak ezek a technikák, szintén
tapasztalati úton.
A felületi megmunkálás
A felületek megmunkálásánál is azt tartom mérvadónak, amit a természet
megenged. Hiába fényezek én fel szabadban mészkő vagy márvány felületet, hiszen
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külső természeti körülmények között, két-három év alatt elfogy a fényük, húsz év
alatt körülbelül 0,3 mm-t veszítenek el egész felületükön a térfogatukból.
Ez a tény, számomra azt jelenti, hogy mészkő vagy márvány esetében külső
térben hibás dolog a felületek felfényezése. A mohák, zuzmók és a savas esők
gyorsítják az eróziót. A legszebb felületek a természetben elhelyezett szobrokon és
kőképződményeken találhatók. Egy elhagyott kőfejtést alig tíz év alatt visszafoglal a
természet, fák, bokrok, fu, mohák, zuzmók lepik el a köveket, és lenyűgöző
környezetet varázsolnak.
A felelősség
Intenzív munkával teltek éveim. A munka eredményeként bő szoborterméssel
„dicsekedhetem". Az intenzív munka közben ébredtem rá, hogy milyen nagy
felelősség számomra szobrásznak lenni. Ezek után merülhet fel a kérdés: Mihez van
jogom? Mit valósíthatok meg, mely ötletek, intuíciók elég érettek és méltóak arra,
hogy tárgyiasuljanak, szebben mondva megtestesüljenek? Továbbmenve, én, mint
szobrász hogyan döntöm el, mely terveket valósíthatom meg, és melyeket nem?
Nem szabad elfelejteni, hogy a művész egyben ember is, és mint ember,
felelős mindazért, amit akarata szerint tesz. Ahhoz, hogy valakinek a művészete
helyes célt szolgáljon, el kell kerülni a szentimentális vagy pszeudomisztikus
gesztusokat, olyan erőt kell birtokolnia, amelynek segítségével a vágyait megfelelő
irányba tudja terelni, e nélkül a képesség nélkül nem tud feladatszerűen alkotni. Az
önkorlátozás mellett állandó keresésre van szükség. Jómagam is állandóan keresek.
Keresésem lényege a „tapogatózás", ha megsejtek valamit, még ha nem látom is az
út végét, nekiindulok, általában olyan dologra találok, ami új kérdéseket vet fel, vagy
az is kiderülhet, hogy nem jó irányban kutattam. Ez így most egyszerűnek tűnik, de
korántsem az. Nagy lelki kockázatot vállalok, amikor dolgozom.
Sokat gondolkodtam, azon a problematikán, hogyan szűrjem saját ötleteimet,
mi alapján tudom eldönteni, melyik igazi idea, eredeti és állandó érték, tehát lényegi
és érinthetetlen része szobraimnak, és mi az, ami elenyészik és pillanatnyi. Ami
pillanatnyi, azt könnyű szűrni, no de mi van azokkal az ötletekkel, amelyekről csak
hónapok múlva derül, ki hogy megfakulnak, és nem képviselnek valódi értéket? A
tapasztalatom azt mutatja, hogy egyedül az idő segít, nem szabad nekiesni, és készre
faragni azt a szobrot, amiben bizonytalan vagyok. Meg kell neki, jobban mondva
magamnak, adni az időt, hogy letisztuljanak az igazi ideák, és maradandót
alkothassak. Ez azt is jelenti, hogy intellektuálisan folyamatosan meg kell újuljak,
nem válhat rutinná a szobor bensőmben történő megtalálása, ha megtalálom, akkor
rítussá válik maga a faragás, ha ez nem így lenne, nem születhetne igazi mű. Akkor
lehet igazi műről beszélni, ha a tudatban megjelenő esszenciális forma megegyezik, a
megtestesült formával, vagyis a szoborral (az az bekövetkezik a mintakép
emanációja). Ha első pillantásra nincs egyezés, az még nem katasztrófa, de ha hetek
múltán se tudom az ideát és a szobrot összebékíteni, akkor valahol hiba van. A hiba
lehet pusztán tudati, például nem volt tiszta az idea értelmezése, és ahhoz akartam
igazítani a szobrot. Ez akkor nem gond, ha a szobor más, esetleg jobb lett, mint amit
elképzeltem, de ez kegyelem és nem az én érdemem. De ha hónapok múltán sem
vagyok nyugodt a munkám felől, akkor komoly baj van, be kell ismernem, hogy nem
voltam képes átszellemülni, és túlhaladni önmagam, egyszerűen nem voltam
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alkalmas arra, hogy jó eszközként működjek. Hálával tartozom azért, mert eddig
mindig észrevettem, ha igazi baj volt, és addig dolgoztam, ha kellett csak mentálisan,
amíg készen nem álltam az igazi munkára. így történt ez például a Bazaltedény című
szobrom esetében.
Miről is van szó? Egy nagyon egyszerű dologról, egy kőedényről, amelyet
évezredek óta faragnak. Első ránézésre a XX. század végén ez nem tűnik komoly
szobrászi programnak, mindemellett szobor volta is bizonytalan. Voltak kételyeim,
de abban biztos voltam, hogy életre kell hívnom. A számtalan kétség miatt mégis úgy
döntöttem, hogy várok. Ha két-három hónap múltán is erős lesz bennem a késztetés,
hogy megvalósítsam, akkor hozzáfogok (már október elején megvolt az ötlet). Tehát
vártam, két hónap elteltével erősödött a késztetés. (Ahhoz tudnám ezt az állapotot
hasonlítani, mint mikor egy asszony áldott állapotban van, és az idő múlásával egyre
fejlődik a gyermek a méhében.) Tehát december közepén hozzáfogtam, vállalva a
dolog kockázatát, igen, ez egy kőedény, nem több, és nem kevesebb. Természetesen
nem pusztán tárgynak szántam, de remélem az edényszobor, magáért beszél, és nem
szorul a védelmemre.
A felelősségre visszatérve, még egy ötletnek is időre van szüksége, hogy
megérjen. Nem csak rólam van szó, sokkal többről: valami rám van bízva, és enyém
a felelősség, hogyan adom közre. Bárminek, amit intuícióként kapok, üzenete van.
Ennek az üzenetnek torzulásmentesnek kell lennie, és ez az én felelősségem.
Folyamatosan kockázatot vállalok, bízva abban, hogy ha minden tőlem telhetőt
megteszek, megkapom hozzá azt, ami nem rajtam múlik, ez a bizalom kockázata.
Ezért van a kézi munka, ezért keresem a leginkább autentikus megmunkálási
módokat. A szobrászat, hivatás lévén titok, egyfajta „kis misztérium". Tehát nem
értelmezhető minden részletében racionális emberi ésszel, hiszen az irracionális
tartalom túlsúlyban van. Ennek következtében maga a szobor is titok, még alkotója a
szobrász számára is. Folyamatosan kérdés számomra, hogy mit értek meg abból, amit
kapok, nem csak a tudatommal, hanem a bensőmmel. Csak ezen a módon tudom
értékelni és befogadni mások munkáját is, ha valami többletet fedezek fel benne
azon felül, amit a tudatommal megértek. Akkor, ha túl tud mutatni az érzékelhető
világon, és ha az érzékek felettiben gyökerezik.
Arra döbbentem rá, hogy amikor első ránézésre hétköznapi használati
tárgyaknak látszó műveket készítek kőből, kézi munkával, és ezek megütik az
általam megfelelőnek tekintett minőséget, már nem nevezhetem őket iparművészeti
produktumoknak csak képzőművészeti alkotásoknak. Ez a gondolat érvényes a
malmokra és az edényekre egyaránt. A megfelelő minőség következménye lehet a
Teremtő és a teremtmény közötti viszonynak, ennek eredményeként a munkához
való hozzáállásnak, a munka tisztaságának, a kövek, fák és az alkotó között fennálló
mély kapcsolatnak. Ez a kapcsolat természetesen csak transzcendens lehet, más
módon nem érhető el az előbb említett „önkritikán felüli" minőség. Ezt a kapcsolatot
folyamatosan kell ápolni, nem elég egyszer elérni, naponta, minden reggel újra kell
kezdeni, és folyamatosan kell dolgozni, ez talán a legfontosabb. A munkából és a
hitemből merítkezem, minden e kettő következménye, ha nem dolgozom, egyszerűen
nincs új intuícióm, teljesen kiüresedem. Nagyon veszélyes azt gondolnom, hogy ha
egyszer elértem az előbb említett mélységet, mindig a birtokomban marad, nem,
minden nap keményen meg kell dolgoznom a harmóniáért. Ezért van szükségem
nyugodt helyre, ahol hosszú időn keresztül tudok dolgozni, nem zavar senki, és én
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sem zavarok senkit. Enélkül képtelen vagyok igazán megélni hivatásomat, a
szobrászatot. Ezek a mozzanatok töltik meg értelemmel a kemény fizikai munkát,
valamint maga a szellemi és nem utolsósorban fizikai produktum. A fizikai
produktumnak kell teljes egészében hordoznia a szellemi produktumot. Nem kell,
hogy mindenki mindent értsen, de kell, hogy valamiféle megmagyarázhatatlan
bizsergést váltson ki az emberekből, ha ez bekövetkezik, már nem dolgoztam hiába.
Az is nagyon fontos, hogy ne az érzékeket gyönyörködtesse, hanem valamilyen
formában a lélek szférájára hasson. A legjobb az, ha olyan szellemi koncentrációt tud
képviselni, ami a szentség auráját képes sugározni.150
Az előbbi fejtegetésemhez szorosan hozzátartozik a befogadók felelőssége
(ez elsőre elég furcsán hangozhat, de így van); ne várja senki, hogy szellemi energiabefektetés nélkül bármilyen mélyebb értelmezési réteghez hozzájuthat, viszont egy
élményhez nem kell okosnak, nagy tudásúnak lenni, még egy sérült ember is
gazdagodhat egy pozitív benyomással. Mindenképpen türelmesen, nyitottan és
érdeklődően kell a szobrok felé fordulni, még akkor is, ha körülöttünk zajló élet
látszólag nem erről szól. Ha a szobrászati produktum rendben van, akkor majdnem
minden a befogadó lélek mélységén, gazdagságán múlik. Ha a munkám tisztán
szolgálattá tud válni, és közösségi élményt jelent, akkor teljesedik be hivatásom,
akkor mondhatom, hogy „igazán" szobrász vagyok. A feladatom egyértelmű:
szobrász mivoltommal úgy kell összebékítenem a racionális, mindennapi életet, hogy
alkotóképes maradjak.
Néha nagy adag bizonytalansággal telve dolgozom. Minden egyes szobor új
kihívás, nem lehet rutinból dolgozni, mert ez szellemi értelemben felelőtlenség.
Természetesen bizonyos technikai fogásokhoz kell valamiféle rutin, illetve érzék az
adott anyaghoz. Mindenfajta kővel külön meg kell tanulni dolgozni, hiszen
mindegyik más, komoly szerkezeti különbségeket mutatnak. Némelyik rugalmas,
elkezd hasadni, aztán kilövi az ékeket magából: ilyen a kvarcit. A másik iszonyú
szívós, szinte alig lehet széthasítani, csak ha teljesen végigfúrja az ember, vésni is
igen nehéz, csak speciális formájú és anyagú vésőkkel: ilyen a fonolit. A harmadik
meg olyan, mint a gumi, amikor vágom, megfogja a korongot, de szépen lehet vésni:
ilyen a diabáz. Aztán van olyan, amelyik nagyon kemény, de szépen hasítható egy
irányban: ez a bazalt. Nem is beszélve arról a rengetegféle kőről, amelyekkel még
nem is dolgoztam. Mindig munka közben tanulok meg velük bánni, úgy kísérletezem
ki a megmunkálási technikákat: hogyan kell bizonyos köveket kézzel csiszolni,
vizesen vagy szárazon, milyen csiszolóanyaggal és így tovább.
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Riport: Sturcz Jánossal és Tillman J. A. (2006): A szellem ott fii, ahol akar - Szakralitás és mai
művészet A szellem ott fú, ahol akar - Szakralitás és mai művészet;
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Vigyázat, aki a forma bűvöletébe esik,
nem látja a forma
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felettit!

Szobrászati produktumaim
Fontos megjegyeznem, hogy szobraimat, de bárki más szobrait, és egyáltalán
műalkotásait is, csak olyan mértékben képes bárki is megérteni, amilyen mértékben
képes azonosulni azok szellemiségével, gondolatiságával. Ezeknek a szobroknak az
esetleges titokzatossága, érthetetlensége azért növekszik folyamatosan a mai ember
szemében, mert nem úgy ismeri meg őket, ahogy kellene, hanem úgy, ahogy szeremé.
A mai kor emberének hízeleg a gondolat, hogy a művészet az önkifejezés eszköze,
ha csak az lenne, nem nevezhetnénk művészetnek, ez már az eddig tárgyaltakból is
kiviláglik.
Egész eddigi szoboralkotó tevékenységemet le kívánom írni attól függetlenül,
hogy a művek DLA-program keretein belül születtek, avagy azon kívül, mert egy
szobrászi pályának kihagyhatatlan és sok tekintetben egymásra épülő elemei, szerves
egységet alkotnak, és szobrászi fejlődésem dokumentumai. Önkényes választás lenne
részemről, ha kihagynék szobrokat. Magától értetődik, hogy az életművek nem csak
tökéletes alkotásokból állnak, így az enyém sem, ezért nem kívánok utólag válogatni.
Másrészt ez most itt nem egy kiállítás, ahova csak néhány igazán jó munkát vihetek.
Rés szobrok
Rés
Az első szobor, amire valóban szoborként emlékszem vissza, mint egyfajta
„principális" tettre, a Rés című szobrocska volt. Hajói emlékszem találtam a siklósi
kőüzem hulladékában egy tardosi vörös kőszilánkot, körülbelül fél méter hosszú
lehetett, csak tisztán hasadt felülettel. Nagyon megtetszett, elhoztam, és sokáig nézegettem.
Abban biztos voltam, hogy valami nagyon kicsi, de erőteljes beavatkozásra vár.
Nem tudtam pontosan, mit „szeretne". Rajzolgattam tehát a kőre, és kiderült, hogy
egyetlen vágást képes elviselni, egy hosszirányú keskeny rést. A vágás körülbelül
harmincöt-negyven centiméter hosszú, és egy centiméternél keskenyebb. Ezt nem
tudtam megoldani csak gépi munkával. Kivágtam tehát flexszel, és kézi munkával
tisztáztam ki a sarkokat. Ekkor még nem fogalmazódott meg bennem, hogy kézzel
kell dolgozzak, még nagyon az elején voltam szobrászpályámnak. Ettől függetlenül
egy őszinte munka volt, és most is vállalom, megadta azt az erőt, tömörséget, amit
vártam tőle.
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1. Rés: 1994, tardosi vörös mészkő, 50x18x8 cm
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Kapu
Készítettem egy szintén kisméretű szobrocskát, melynek a Kapu címet adtam,
mert egy kaput formáz, és lelki értelemben is kapu. Süttői mészkőszilánkból faragtam,
illetve vágtam ki. Az egész körülbelül tizennyolc centiméter magas, de mégis
hihetetlenül monumentális. Ez nem a méretéből adódik, inkább abból a benső
vágyból, hogy az akar lenni, és ezáltal az is lett. A kapu nyílása a tömegéhez képest
nagyon szűk; jelképes értelemben én is csak ilyen szűk nyíláson mehetek át.
Egyfajta újjászületés számomra a szobrászat, és ezért nem lehet könnyű, mint ahogy
a születés sem volt az. A dolgom az, hogy éljek a lehetőséggel, ami számomra
adatott. A bejárat látszik, csak át kell jutni rajta. A résen már bekandikálhattam, most
már látszik maga a kapu is. „A szűk kapun menjetek be! ...Szűk a kapu és keskeny az
út, amely az életre vezet... " (Máté 7,13-14)

2. Kapu: 1994, süttői mészkő, gránit, 18x15x7 cm
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Prés
Most úgy látszik a szimbólumok, lekövetik szobrászati előrejutásomat, ahhoz,
hogy a kapun beférjek össze kell préselődnöm, nem elég csak összehúzni magam.
Ez eddig még fel sem vetődött bennem, bár kétségtelenül logikus és humoros is.
A Prés egy egyszerű szobor, tiszta mondanivalóval, és a formát is az üzenet alakította,
nem emberi szépérzék. Kettéhasítottam egy hetven-nyolcvan kilogramm súlyú
kőtömböcskét, körülbelül hatvanöt centiméter magasat, jó kis testes darabkát. Majd
újra összeraktam a két darabot, és egy magába visszafont, így végtelen kötéllel, két
fatekerentyű segítségével összefeszítettem, valamint kifaragtam egy ablakot, hogy a
feszítés mikéntje láthatóvá váljék. Lényegileg ez a szobor szerkezete, és így működik,
fizikai funkciójában valóban prés. Lelki funkciójában is prés, de nem a csontjaimat
nyomja össze, hanem a lelkem kitüremkedéseit rendszabályozza meg. Ha nem tudja
visszanyomkodni, amit vissza kell, akkor majd a kapu félkövei csiszolják le rólam a
fölösleget, amit el kell, veszítsek. Vagy pedig nem férek be a kapun. Fizikai funkciótól
természetesen nem elválasztható a lelki, de ha csak magát a fizikait nézem (bár tudom
lehetetlen, főleg alkotóként) akkor is erőteljes alkotás született, kezdő szobrászként
még csak ebben voltam biztos, és ennek is nagyon örültem. Természetesen éreztem
benne valamiféle spirituális töltést, de nem tudtam magam számára megfogalmazni.
Ez a dolog akkor teljesen természetes volt, de örülök annak, hogy ma már jobban értem
saját szobraim.

3. Prés: 1994, siklósi mészkő, fa, kenderkötél, 60^33x28 cm
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Épített szerkezetű szobrok
Architektonikus szerkezet I.
Faragtam és összeépítettem egy kis szerkezet jellegű szobrot, amely egy
kapuformából, egy súlykőből (amit a kapuszerkezet befogad), és két tölgyfa
gerendácskából áll, melyek fenntartják a súlykövet a kapuszerkezet belsejében,
csapok és lapolások által. A kapu már megint itt van, nem tudatos a választás abban
az értelemben, hogy koncepcióm szerint adott formákból induljak ki. Nem kívánok
ilyen jellegű koncepciók szerint gondolkodni. Az biztos, hogy szerkezet jellegű szobrot
akartam készíteni, de ez is egy koncepció valójában. Arra voltam kíváncsi, hogy
lehet-e, illetve képes vagyok-e egyszerű tiszta szerkezeteket úgy megépíteni,
hogy szoborrá válhassanak. A szoborszerkezet egyébiránt felveti az anyagválasztás
problematikáját, de ezt már tárgyaltam az előző fejezetben, és a kész mű megfelel a
saját magam által szabott kritériumoknak. Ez a szerkezet szoborrá vált a munka
során. A szobor lényege a belső kő: a súlykő, amely a kapuforma belsejében
befogadottan lebeg, ezért van az egész, a kapu, a gerendák, maga a szobor. Tehát a
súlykő, ez a nagy tömeg nem a földön fekszik, hanem lebeg. Ez lenne az eszmei
mondanivaló, amiért született a szobor. A végső megoldás látszólag tagadja a természet
törvényszerűségeit, mert a természetfölöttire kíván utalni, arra, aki mindent teremtett,
magát a követ, és engem is. Minden igazi kompozíció szerkezetét az általa hordozott
tartalom logikája határozza meg, soha nem öncélúan, valamiféle esztétizálás kedvéért
születik. Szerkezetileg a következőképpen tartják meg a vízszintes gerendák a belső
súlykövet: a gerendák át vannak eresztve a súlykő két megvésett csapbeeresztésén, és
bele vannak lapolva a kapu elülső és hátulsó oldalába, ezért nem csúsznak le, és tartják
meg terhüket.

4. Architektonikus szerkezet I.:
1995, süttői mészkő, tölgyfa, 29x21x20 cm
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Architektonikus szerkezet II.
Egy szerkezeti működésében bonyolultabb, de szellemiségében, mondanivalójában
az előző testvérének tekinthető szobrot is készítettem. Két egymás mögé sorolt
kapuszerkezet és az ezekbe lapolt gerendák tartanak fenn egy ívelt tetejű tömböt,
amelybe fecskefarkú csapolás segítségével befüggesztek egy súlykövet. Itt is a súlykő
a lényeg, ezért dolgozik az egész szerkezet, a súlykő a szem számára a kapuszerkezetek
nyílásaiban tárul fel leginkább, de oldalról is látható. Szerkezeti szempontból a lényeg
a tiszta működés, mindent saját anyagából, vagy természetes anyagból megoldani,
ezért használok élő csapokat, minden tartófunkció megoldására. Nincsen a szerkezetben
idegen, vagy mesterséges anyag. Az is tisztán látszik, hogy ez a tiszta szerkezet hordoz
magában egy olyan belső szépséget, ami magából a szerkezetből és a tisztaságából
következik. Ennek van valamiféle funkcionális szépsége, ami a szerkezetben
gyökerezik. Tudom, hogy nem lehet a spirituális funkciót és a fizikait elkülönítve
kezelni, mert együtt állnak igazán erősen, de jó, ha nem kell csak az egyiknek
hordoznia a másikat. Ezeknek az erős szerkezetiséget mutató szobroknak valójában
mégsem csak a szerkezeti működés a lényegük, természetszerűleg ez a funkció
olvasható le könnyebben. Transzcendens mondandójuk megértéséhez elmélyültebb
szemléletmódra van szükség. A legfontosabb üzenet a súlykőben van elrejtve, a
fentvalóságában; a „fenn lévő valóságban", és ennek a súlyában. Afenn a transzcendens
irány kifutása, a valóság már csak teológiailag fogható meg, mert teremtői valóságról
beszélek. Ez a szobrok igazi valósága.

5. a. Architektonikus szerkezet II.: 1995, süttői mészkő, tölgyfa, 31x34x40 cm
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5. b. Architektonikus szerkezet II. (részlet):
1995, süttői mészkő, tölgyfa, 31x34x40 cm

Architektonikus szerkezet III.
Ugyanezt a szobrot megfaragtam közel neki való méretben is, körülbelül 700 kg
súlyú lehet, az igazi mérete ennél is nagyobb lenne. A gerendákat vasúti talpfából
fűrészeltem ki, kézi munkával. Ezért készítettem egy furészszerkezetet, amivel a
vasúti talpfát néhány nap alatt hosszában el tudtam vágni. Azért vasúti talpfából
faragtam a gerendát, mert nagyon jól ellenáll az időjárás viszontagságainak, és
elegendően erős ahhoz, hogy a kő súlyát elviselje.

6. Architektonikus szerkezet III.: 1996, lipicai mészkő, vasúti talpfa, 90x110x110 cm
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Súlykő
Az előbbiekben taglalt periódus utolsó darabja a Súlykő címet viselő szobor. Ez a
szobor a „leglevegősebb" terű az összes közül, itt válik legnyilvánvalóbbá az igazi valóság
súlya. Itt jelenik meg a legláthatóbb módon. Két robusztus kőoszlop között felfüggesztve
egy termetes kőtömb, a súlykő. A függesztés teljes mértékben faszerkezettel történik,
csapok, lapolások, és faszögek segítségével. A szerkezet tisztasága sugározza azt a
méltóságteljes erőt, amely a szobor sajátja, és természetesen ugyanaz a transzcendens
üzenet, amely az egész periódust jellemzi. A szobor süttői mészkőből készült, erőteljesen,
szinte durván faragott felülettel, bárdolt faszerkezettel, kézi munkával faragott faszögekkel,
csapokkal. Jó kontraszt feszül a kő fehér színe és a szilfa érett lenolajjal kezelt vörösbarna
felülete között. A statikai értelemben nyomást felvevő elemek kőből készültek, a húzást és
nyírást elviselő elemek fából. A fa rugalmas természetét a kő statikussága ellensúlyozza,
ezért nyújt megnyugtató, mégis dinamikus látványt az egész kompozíció.

7. Súlykő: 1996, süttői mészkő, szilfa, 90x74x65 cm
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Térbeli puzzle I.
A belső rejtett formavilág érdekelt, ezért kezdtem komolyan foglalkozni a
térbeli puzzle problematikájával. Az első ilyen mű egy kisméretű szobrocska volt.
A külső forma nagyon egyszerű, egy téglatest mindössze, és ennek mintegy a
kontrasztja egy bonyolult belső formavilág, de a belső formavilág nem azért bonyolult
mert a külső egyszerű, hanem azért, mert így tud működni a szobor fizikai és szellemi
funkciója. A fizikai funkció lényege az, hogy a szobor darabokból készült mégis
kötőanyag nélkül megáll. Azért van ez így, mert fogazatszerűen össze vannak faragva
a darabok és oldal irányba nem széthúzható, csak függőleges irányba szedhető szét.
A gravitációs erő a földhöz szorítja, tehát lefelé sem jön szét. Csak kőszerkezetet
használok semmi egyebet, és ezért a formát kellett úgy alakítanom, hogy a vízszintes
irányokba ne lehessen széthúzni. Ez konkrétan azt jelenti, hogy minden kő a vele
érintkező kövekbe csapolódik valamilyen formában, ez eredményezi a bonyolult belső
formavilágot. A belső formavilág képeként megjelennek a szobor öt látható oldalán
az illeszkedési felületek, amelyekben abszolút mértékben érződik az illeszkedés
mélysége, tehát a szemlélő biztos lehet benne, hogy nem felületi karcokról,
bevágásokról, hanem teljes mélységű illeszkedésekről van szó. Aki jól megfigyeli az
illeszkedéseket, az tudja értelmezni a belső teret, de a logikáját mindenképpen
megértheti. Ez egy kicsit titokzatosnak tűnhet, de ezt a titokzatosságot a szerkezet
logikája követeli meg, de egyben jól is jön a szobornak, nem csökkenti, hanem növeli
„spirituális " értékét. Kifejezetten jót tesz ez a titokzatosság, nem kell, hogy mindig
mindent tudjunk, elég a lényeget megérteni, ez a szabadság a szobornak és a
szobrásznak is megjár. Ezen a ponton párhuzam található a japán Zen buddhista
kőkertekkel, hiszen ha a Dajszenin tizenöt pontosan elhelyezett kövét vesszük
szemügyre, kiderül, hogy nincs olyan nézőpont, amelyből mind a tizenöt kő
látható lenne. Tehát soha sem tudhatunk meg mindent, és ez egy nagyon finom
szimbolikával rendelkező utalás. Öntudatlanul, illetve anélkül, hogy ezt verbális, vagy
akár gondolati úton megfogalmaztam volna magamnak, ez a szimbolika mozgatott.

8. Térbeli puzzle I.: 1996, lipicai mészkő, 16x31x22 cm
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Szobrászként sem tudok mindent pontosan a szobraimról, de abban biztos vagyok,
hogy a lényegüket jól értem. A kő még azt a lehetőséget is megadta, hogy használhattam
a természetes módon hasadt majdnem tökéletesen sík felületeit, amelyek be voltak
öregedve és patina jelent meg rajtuk. A mű teljesen körbejárható, minden oldalról
megmutatkozó plasztikát ad a szerkezeti kialakítása. Az alapforma, mint mondottam
nagyon egyszerű, szinte a minimal artot idézi.
Térbeli puzzle II.
A diplomamunkám ez a szobor. Ugyanaz a logikája, mint a „kistestvérének",
de ennél próbáltam még egyszerűbb, tisztább belső tereket létrehozni. Ez a szobor
csak öt darabból áll, míg az első hatból, és az elemek számának növekedése nagyon
megbonyolítja, a csatlakozások formai megfogalmazásának lehetőségeit. A másik
lényeges különbség, hogy ez a szobor már a kívánt méretében készült el, így
körülbelül 160 kg-ot nyom. Ennek eredményeképpen erőteljesebb mint a kisebbik,
már megvan az az érezhető tömeg, ami szükségeltetik e szobrok valós súlyérzetéhez.
Ennél a szobornál is megadatott a lehetőség, hogy használjam a természetes felületeket.
Ezek nagyon finom mozgásukkal kizökkentik a szobrot a térbeli kubizmus esetleges
unalmasságából. Nemcsak a felületük formája izgalmas, hanem a felületek színe is.
A Térbeli puzzle II. esetében nem mozognak annyira az illeszkedési síkok vízszintes
értelemben, mint az első variációnál, de ez nem baj, sőt, még előnyös is a szobornak.
A célom ennél a szobornál is, mint az összes többinél az volt, hogy a benső sugallatra
hallgatva, meg tudjam alkotni azt a szobrot, amit meg kell alkotnom. A kegyelem
által megint megkaptam azt, ami már nem rajtam múlott. Nem ábrázoló jelleget
követve fogalmazom meg a transzcendens üzenetet, de talán így még érthetőbbé
válik a befogadók számára. Szobraim megkímélnek attól, hogy a formák bűvöletébe
esek, és így nem takarják el a forma felettit, az üzenetet magát.

9. Térbeli puzzle II.: 1996, lipicai mészkő, 21x60x40 cm

101

Carrarai puzzle
Készítettem még egy puzzle szobrot, Carrarai puzzle címet adtam neki,
mert Carrarában faragtam egy ösztöndíj keretében. Ez a szobor márványból készült,
természetszerűleg, ott a carrarai márvány kifizethető, az import kövek nagyon drágák.
Ez a szobor szerkezeti logikájában megegyezik az előbbiekben leírtakkal, de teljesen
csiszolt felülettel készült. Tiszta fehér színe, valamint a majdnem teljesen homogén felülete miatt kicsit Bauhaus jelleget mutat, kubista formavilágával. Mindenképpen ki
akartam próbálni teljesen tiszta csiszolt formavilággal is a puzzle sorozat egyik
darabját. Hát ez lett az. Kiderült, hogy külső megjelenése így még kevésbé vonja el a
figyelmet a belső formavilágról, ami pedig a szobor lényege.

10. Carrarai puzzle: 1996, carrarai márvány, 21x60x40 cm

Csapolt kocka
Ez a szobor egy teljesen szabályos kubus forma, vagyis egy pontos kocka.
A szobor fő tömegét két szimmetrikus hasáb (fél kocka) adja. Ezt a két szimmetrikus
darabot, középen a találkozási felületüknél fogja össze egy teljes fecskefarok csap, de
hogy a rá merőleges irányba se csúszhasson szét, függőlegesen még két fél fecskefarok
csap tartja. A két nagy tömegű kő fehér márványból van kifaragva, míg a csapok
szám szerint három, fekete dioritból. Ez elég nagy szín- és formakontrasztot ad.
A színkontraszt egyértelmű, a formakontraszt könnyen belátható, hiszen egymás
negatív formái a csapok, és a nagy tömegű kövek csaphelyei; ami a nagy kőből hiány,
azt tölti ki a csap. Ez a szobor formai leírása, de felmerül a kérdés miért faragok ilyen
szobrot? Az eszmei mondanivaló természetesen az, hogy egyben akarom tartani a
köveket. De miért, holott megfaraghatok egy akkora kockát, mint a kettő együtt, és
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11. Csapolt kocka:
1996, márvány, diorit,
27x27x27 cm

nem kell vele közel sem ennyit dolgozni. Az utalás is érthető: ami eredendően egybe
tartozott szétválasztatott, azt lelke mélyén mindenki megpróbálja a maga módján
összerakni, és egyben tartani, talán még akkor is, ha ezt tagadja. Hogy erre a
metódusra készek lehessünk, teljes paradigmaváltásra van szükségünk, nemcsak
egyénileg, hanem közösségileg is. Hogy eltudjuk felejteni apró-cseprő, vagy akár
nagy és jogos sérelmeinket, el kell veszíteni erőteljesen egoista gondolkodásunkat,
álhumanista és individuális hozzáállásunkat. Az előbb említett paradigmaváltás
módja véleményem szerint, a vertikális kapcsolat újraélesztésével kell hogy kezdődjön,
enélkül csak tévelygünk tovább a horizontális „megoldhatatlanságban". Amíg
nem találunk vissza igazi eredetünkhöz, ahonnan vétettünk, nem is látok esélyt arra,
hogy megoldódjon ez a probléma. Az egyik legjobb példa erre a képzőművészet,
melynek utolsó százötven éve erről szól, ahogy a humanizmus megerősödött, azóta
szisztematikusan deszakralizálják, dekrisztianizálják a művészetet. A kereszténység
esetében minimum kétezer éves, ha hozzávesszük az Ószövetséget minimum
négyezer éves, a nagy világvallások esetében akár ötezer, de az ősi kultúrák esetében
több tízezer éves kultúrát negligáltak, azáltal, hogy a transzcendens szálat ki akarták
oltani, és majdnem teljesen ki is oltották. A távol-keleti kultúrákban ez a folytonosság
tovább élt, mint itt Európában, de látszott, hogy ott is csak idő kérdése volt, meddig
tarthatott. A kommunizmus adta meg a kegyelemdöfést. Európa keleti felében még
a tradíció maradékát is szinte teljesen lerombolta, alig maradt egy-két csíra, amiből
újra fakadhatott az istenkereső művészet.
Tehát, megpróbáltam szimbolikus nyelven közzétenni, mit gondolok erről
a szétválasztott, valós gyökér nélküli életről, és egy ilyen egyszerű, szinte minimalista
alkotással tudtam hangot adni véleményemnek. Én arra kaptam lehetőséget, hogy
a szobrászat nyelvén szóljak, kinek-kinek megvan a maga nyelve, amin a legjobban
el tudja mondani azt, ami rá van bízva, amit ő tud a legjobban elmondani.
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„Szakrális edények"
Szakrális edény nem lehet akármilyen, mert szakralizálódnia kell. Ahogy
például a rhüton, vagy egy keresztelőmedence, mert egy konkrét céllal készül, akár
úgy, hogy évente csak egyszer használják szakrális célzattal. Azt állítom, hogy mai
kultúránktól már olyan távol került a kézi munka alázata, odaadottsága, hogy már
magában ez is „szakralizálja" a szobrot, még ha nem is a klasszikus értelemben, ezért
teszem idézőjelek közé. A Bazalttálhoz, ami keresztelőmedence is egyben, nem kell
magyarázattal szolgálnom.
Edényszobrok
Az edényszobroknál a kézi munka, mint alázatot hordozó metódus, valamint
a váj ássál történő faragás érdekelt, leginkább azért, mert izgatott a belső formavilág,
ez volt az egyik mozgatórugója a puzzle szobroknak is. A benső formák izgalmának
gyökere, az egyfelől már tárgyalt szakralitás felé való törekvés, másfelől, akkor van
értelme kivájnom egy edényt, ha valamiféle spirituális lényeget tudok beletölteni.
Ennek a spirituális lényegnek, egyik része lenne a munkára való odaadottság, másik
része pedig, egyfajta helykészítés, Űr, ahova be tud áramolni a lélek. Nyilvánvaló,
hogy a lélek számára nem kell belső térként felfogható, fizikai hely, de utalásképpen
miért ne hagyhatnék helyet a számára.
Az edényszobrok külön-külön önálló alkotások, de együtt igazán erősek.
A nagy Bazalttál, a Bazaltedény és a Nagy andezitedény együtt alkot egy sorozatot.
Az első a Bazaltedény két füllel, kiöntőcsőrrel, kívül faragott felülettel. A Bazalttál
két füllel kívül-belül csiszolt felülettel készült, a Nagy andezitedény fülek nélkül kívülbelül csiszoltán fog elkészülni, ha a kő megengedi a kiváj ást. Egyre egyszerűsödtek
az edények az idő múlásával, lekoptak róluk a másod-, harmadlagos funkciókat
szolgáló szerkezeti elemek, fülek, kiöntőcsőr. A legfontosabb funkció, amiért készül
az edény az, hogy töltekezhessek bele: tiszta forrásvizet olyan helyen, ahol nincs
természetes vízforrás (Bazaltedény). Szenteltvizet - keresztelőmedenceként (Bazalttál),
vagy egyszerűen csak edényformát akartam létrehozni, amiből már következik, hogy
beletehetek valamit. Akár a szó szoros, vagy akár spirituális értelmében. A Bazalttál
esetében a forma szépségével próbáltam a kő szépségének, így a teremtés szépségének
a nyomába eredni, remélem legalább megközelítettem.
Kis dioritedény
Az DLA-programban az első szobrocska egy fekete dioritedény, amelyet
tisztán kézi munkával készítettem, vésőkkel és csákányokkal. Ellipszis alaprajzú,
ívelt oldalú, felül kiszélesedő formával, faragott felülettel. A munkaidő három-négy
nap volt, megadja azt a tömörségélményt, amit vártam tőle. Ez volt tehát az első
tisztán kézi munkával készült edényszobrocska, ebből adódóan nagyon egyszerű
formavilággal. Úgy gondoltam, hogy a lehető legtömörebb, legegyszerűbb, de mégis
értelmes edényformát adom neki.
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12. Kis dioritedény: 1999, diorit, 18x21x17 cm

13. Zöld tál: 1999, szarvaskői diabáz, 18x53x40 cm
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Zöld tál
A második „szobrocska"151 a Zöld tál, egy diabáz edényke, kör alaprajzú,
ívesen hajló oldallal, felfelé kiszélesedő formában, két egyszerű füllel. Itt a mélyítés
volt tiszta kézi munka, mert az anyag, robbantással lett kitermelve és sérült volt. Nem
volt képes elviselni a faragással járó ütési energiát, és eltört munka közben. Most két
darabban egymásra illesztve áll. Azt tervezem, hogy mindkét fél darabból kifaragok
egy fél fecskefarok formájú, a teljes hasadási felületet végigérő nútot, és összeillesztés
után végigöntöm ólommal. így tudom megtartani egybe a két darabra esett formát. Ez
egy olyan metódus, ami véleményem szerint méltó a kőhöz. Szimbolikus, és fizikai
értelemben megpróbálom összerakni azt, ami eredendően is egybe tartozott. Ha ez
a szimbolika képes olyan többlettel felruházni a munkát, ami túlmutat tál mivoltán,
akkor szoborrá válhat, hitem szerint azzá is vált, de ezt nem nekem kell eldöntenem.
(13. kép, 105. oldal)

Fatégely
Készítettem egy égetett fatégelyt, frissen vágott csertölgyből. A tégely belsejét
a rendelkezésemre álló famegmunkáló szerszámokkal nagyon nehézkesen tudtam
volna kivájni, ezért döntöttem az égetés mellett. A fa teljesen friss volt, szinte folyt
belőle a víz, úgy okoskodtam, hogy megpróbálom minél gyorsabban kivájni, mielőtt
megszáradna, hátha egyenletesen tud két oldalról száradni (kívülről, és belülről) és
nem reped szét. Tehát stihlfurésszel beirdaltam, amilyen mélyen csak tudtam, és utána
még kivéstem vésővel, amit lehetett, majd begyújtottam az üreget. Nagynyomású
levegővel irányítani tudtam az égést és lényegesen meg is gyorsítottam, egy kicsit
olyan volt, mint egy tűzokádó szörnyeteg, nagyon magas hőmérsékleten égett, őrületes
hangon morajlott. Gyakorlatilag csak akkor égett, ha ráengedtem a levegőt. Ha ezt
nem tettem, csak lassan parázslott, így mindig tudtam ellenőrizni az égetést, hogyan
és merre halad, tehát kontrollálható maradt a folyamat. Mindig a durva, a felületből
kiálló farészek égtek le először, ezért szép egyenletes belső felületet kaptam
végeredményként. Sajnos, az elkészítés után túl gyorsan szárítottam, vagy pedig a fa
sem volt alkalmas a kiváj ásra és megrepedt, ettől függetlenül, véleményem szerint,
mint szobor, megállja a helyét. Az égetéssel történő farönkváj ás ősi metódus, már
évezredekkel ezelőtt is használták, tehát nem az én találmányom. Annak örülök, hogy
az ezt megelőző szobrászmunkám tapasztalatainak következményeként jutottam el
ehhez a metódushoz.
Cseresznyefa tégely
Az égetet fatégely után, hozzáfogtam egy vadcseresznyetuskó kiváj ásához.
A cseresznyetuskót már kéziszerszámokkal: stihlfűrésszel és vésővel faragtam.
A tuskó formája nagyon szép volt, alig kellett hozzányúlnom. Méltóságteljesen
terpeszkedő formájával biztosan áll, megnyugtató látványt nyújt. Magam kovácsoltam

151

Azért írok szobrocskát, mert ha esetleg mégse vált volna szoborrá, akkor se pusztán tárgy, hanem
valami, ami több annál.
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14. Fatégely:
1999, tölgyfa, égetés, 67x45x43 cm

15. Cseresznyefa tégely:
1999, vadcseresznye, 60x60x52 cm

a hetven centiméter hosszú kanálvésőt, hogy ki tudjam vájni, így a munka még közelebb
áll hozzám, mert szinte minden részletében benne vagyok, természetesen a fa
megnővésében nincsen részem. A faanyagot egy szobrászkollégámmal cipeltük le
a hegyről, már az anyag beszerzése sem volt egyszerű, de így igazán összenövünk
a szoborral. Ez az anyag beszerzési mód a későbbiekben sem nagyon változott.
Bazaltedény
A Bazaltedény úgy született, hogy szoborrá szeretett volna válni, és olyan lett,
amilyen akart lenni. Az eredeti elképzelésem lényegesen megváltozott munka
közben. Azt terveztem, hogy kifaragom géppel azt a kőmennyiséget, amely megtölti az
edényt, és ha ez készen lesz, kőcsákánnyal felfaragom a belsejét, mert ez tűnt
számomra kivitelezhetőnek. Munka közben egyértelművé tette számomra, hogy „ő"
nem ezt szeretné, megértette velem, hogy fel kell csiszoljam, mégpedig kézi munkával.
Azt természetesen tudtam, hogy forrásvizet akarok benne tartani, csak azzal nem voltam tisztában, hogy a faragott felület ezt nem teszi lehetővé. Mert a benne tartott víznek
poros ízt kölcsönöz, még ha hosszan öblítem az edényt folyóvízzel, akkor is. A faragás,
a vésés a követ megzúzza, a felszíni rétegeket összetöri. A faragás után világos, fehérhez közelítő színt mutat a vésés nyoma, itt a kő szerkezetileg sérül, porlad. Ezt a port
oldja ki a víz, ennek következtében lesz kőporízű az edényben tartott víz. Megrémültem
egy kicsit, mert a csiszolás ténye első hallásra őrültségnek tűnt, attól féltem nem tudom
teljesíteni a „kő" kívánságát. Abban biztos voltam, hogy a kő képes tiszta maradni, csak
az volt kérdés számomra, én vajon képes vagyok-e megfelelni a kívánalomnak?
A külső felület kézi faragása és a belső kézi csiszolása révén, a munka spirituális
értelemben tiszta tudott maradni számomra. Ez az a tisztaság melynek következménye
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lehet a szobor szellemi, spirituális értékének növekedése, esetleges ontológiai
feltöltöttsége. Egyféle tisztaság létezik, melynek gyökereit a szobrászathoz való
hozzáállásban kell keresnünk, ennek következménye a munka szellemi tisztasága.
A kő már-már valószínűtlen szépsége és titka a csiszolás eredményeként
mutatkozott meg, az edény belsejében tárult fel. A homogén feketének tűnő bazalt
megdöbbentően szép felhőkre emlékeztető „rajzolatot" mutatott. A csodálatos az,
hogy nem is felhők rajzolata ez, hanem maguk a felhők, melyek a kő terében
vándorolnak. Az ezernyi kicsi és néhány nagyobb repedés is végig arra kért, hogy
vigyázzak egységükre. Sokat bosszankodtam miattuk, de végül beláttam, hogy
gazdagabbá teszik a szobrot: mint a felhők, úgy futnak ezek az erek a kő terében.
Nagyon szép ritmikával mozognak a térben, megszakadnak, újra indulnak, egymásba
futnak, szinte táncolnak, megengedik, hogy a dallamukat fürkésszem, lassan bújtak
elő az egyre finomabb csiszolás eredményeként. Az edény akkora lett, amekkora
szeretett volna lenni. Egy ideig küzdöttem, hogy „nagyobb" lehessen, de rövid idő
múltán beláttam, hogy „neki" van igaza. Pontosan akkora, hogy beleférek, a fejem
búbja sem látszik ki belőle. Tökéletesen magába fogadott. így lett teljesen személyes
a befogadás aktusa, minden porcikám érinti, vagy nekifeszül az edény falának. Ennél
nagyobb örömet szobrászként még nem éltem át, testestül lelkestül befogadott. Olyan
bensőséges volt ez az élmény, hogy alkotáslélektani szempontból meghatározó volt
további szobrászi munkásságomra.

16. Bazaltedény: 2000, bazalt, 76x67x60 cm
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Bazalttál
Bazalttál (keresztelőmedence) egy kör alaprajzú, lapos, szépen ívelt oldalú
bazaltedény, két füllel. Egy tárgyszobor. Kívül és belül csiszolt, próbáltam a tál
szépségét összhangba hozni a kő szépségével. Mindenhol láthatóvá tenni a kő
csiszolt felszínén megjelenő csodákat. Bizonyos helyeken, különféle ásványoknál,
kristályoknál beleláthatunk a kőbe egy-két milliméter mélységben. A kő messzebbről
megnézve alapvetően homogén fekete, egy-két nagyobb kristálycsomó tűnik csak fel
a felületes szemlélőnek. Ha csak elmegyek mellette, azt mondhatom, hogy egy nagy
fekete kő. Ha jobban megnézem, csak akkor válik láthatóvá a színek gazdagsága.
Ezernyi kicsi olivinásvány tündököl transzparens zölden, a kis zeolitcsoportok kéken
ragyognak, másutt hópehelyként elhintett makulátlanul fehér kristályok tündökölnek.
A szép az benne, hogy sokat és közelről kell nézni, ha észre akarjuk venni ezt a finom
háttérben maradó, szinte szemérmes szépséget. A nagyobb ásványtársulások magukban
külön csodák, de az a szép bennük, hogy a kő egységében léteznek és nem külön.

17. Bazalttál: 2000, bazalt, 27x112x98 cm
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18. a. Nagy andezitedény:
2001, amfíbolandezit, 41x65x65 cm

Nagy andezitedény
Hozzáfogtam egy nagy edény elkészítéséhez, recski amfibolandezitből.
A forma egy szabályos forgástest, mintha esztergálva lenne, legfelül kicsit beszűkül,
a felső négyötödénél a legszélesebb, lefelé elkeskenyedik. A kő repedt volt, ezért
egyelőre leálltam a munkával. Mindenképpen befejezem a szobrot, a kérdés csak az,
hogyan? Megengedi-e a kő a kiváj ást vagy sem? Ha megengedi, akkor együtt kell
maradjon. Arra jutottam, ha kivájom és szétesik, akkor egy módon rakhatom újra
össze. Ez a mód pedig a következő: a repedés mentén mindkét darab illeszkedési
felületén ki fogok képezni a teljes hosszon egy-egy fél fecskefarok formájú nútot,
amelyek egymásnak tükörképei, majd összeillesztem és végigöntöm ólommal. Ez a
számomra legautentikusabb megoldás, hiszen évezredek óta használják, és ez azt
bizonyítja, hogy életképes.

18. b. Nagy andezitedény: 2001, amfíbolandezit, 41x65x65 cm

110

Malomszobrok
A malomproblematikában készítettem több szobrot, idetartozik az Őrlőtégely,
a Kézimalom, de a sorozat legerőteljesebb darabja a Vízimalom. A természet anatómiája
itt is kézzelfoghatóvá válik, a lassú összekopásban, összecsiszolódásban.
Őrlőtégely
Az Őrlőtégely, egy fonolitszobrocska, amelyet sikerült csak kézzel
megmunkálnom. Egy természetesen hasadt, trapéz alaprajzú lapból mélyítettem ki
a félgömb formájú üreget, amelybe egy gránitkavics őrlőkő került. Kipróbáltam,
őrölni lehet vele, olyan módon, mint a neolitikum őrlőköveivel, de sajnos a
gránitkavics nem elég kemény a fonolithoz, ezért ki kell cserélnem kvarckavicsra.
A szobor egy tisztán fizikai funkciót is ellát, de mi a helyzet a metafizikai funkcióval?
Ha az életre történő utalásképpen elegendő az, hogy magból lisztet, lisztből kenyeret
lehet készíteni, akkor ez lenne a formán túlmutató jelentés. De nemcsak kenyérrel él az
ember, hanem lelki táplálékkal is. Talán itt rejlik a lényeg: az égi magok megőrlésére
készítettem. Remélem valami kicsi átsejlik ebből a szellemi jelentésrétegből is.

19. Orlőtégely: 2000, fonolit, gránitkavics, 17x43x41 cm
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Vízimalom
Készülőfélben van egy malomszobor, amely a víz erejét felhasználva ölt
formát. Építettem a vászolyi Séden egy vízimalmot, azzal a céllal, hogy segítségével
szobrot készítsek. Amely áll egy favályúból két zsilippel, egy vízikerékből, és ehhez
egy vízszintes fatengellyel kapcsolódó malomkőből, valamint egy alapkőből, amelyet
a malomkő forgás közben csiszol. A malomkő addig koptatja az alapkövet, amíg
bele nem ül, és a fatengelyt meg nem állítja az alapkő. Az alapkő süttői mészkő, a
malomkő kvarcit. Az alapkő egy libikóka egyik oldalán helyezkedik el, a kőből
készült ellensúly a másik oldalon található. Az ellensúllyal lehet szabályozni a
nyomóerőt, amit a malomkő az alapkőre kifejt. Erre a vízhozamváltozás és a kopási
felület folyamatos növekedése miatt van szükség, így mindig optimális erővel
csiszolhatok. A malomkő tengelye egyszerű meghosszabbítása a vízikerék tengelyének,
tehát „facsapágyakon" forog. Az alapkövet a malomkő vízszintes tengelye csak
függőleges irányban engedi elmozdulni, mert az alapkövön megformált két függőleges
villa magába fogadja a malomkő tengelyét. Amikor a malomkő tengelye eléri a villák
alját, akkor van kész a szobor, mert a malomkő nem képes tovább hatolni az alapkőbe.
A két kő formálja egymást, ez a szobor lényege. A célom az, hogy a munkafolyamatból
minél többet visszaadjak a természetnek, így válva még karakteresebben, még
koncentráltabban a teremtés alázatos részévé.
A Vízimalom szerkezeti működéséről már sokat írtam, de a szobor titkait még
nem fedtem fel. A titkokat a malomkő és az alapkő tárja fel. A malomkő lassan emészti
az alapkövet, miközben saját maga is fogy. A dolog szépsége éppen az, hogy ez a
fogyás gyarapodás a szellem szférájában. így mutatja meg mindkét kő a legintimebb

20. a. Vízimalom: 2000, kvarcit, süttői mészkő, bükkfa, vas, 72x43x71 cm
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20. b. Vízimalom (részlet):
2000, kvarcit, süttői
mészkő, bükkfa, vas
72x43x71 cm

módon belső titkait. Gyakorlatilag ezredmilliméterenként kopik a szemem előtt,
minden finom kis rétegét felfedve: egy kavics belsejét, egy kristály mikrovilágát.
Szép lassan rétegenként tárul fel mindkét kő belső világa. A kopás olyan lassú, hogy
a kvarcit malomkő felületén a kavicsok csiszolódott felszínei tükörként fénylenek, így
perdítik táncra a nap sugarait. Arra a felismerésre jutottam, hogy egyedül ez a fajta
lassú összecsiszolódás méltó a malom eszmeiségéhez. A lehető legbensőségesebb,
legfinomabb módja ez az aktus a két kő kapcsolatának. Az igazi titok még hátra van.
Csak a végén tárul fel, mégpedig az, hogy mennyit kell veszíteniük külön-külön
ahhoz, hogy együtt gazdagodjanak. A szoborkészítés folyamata igen hosszú időt vesz
igénybe, de semmi okom a kapkodásra, a természet is lassan alkot, több százezer,
esetleg millió évre volt szükség ahhoz, hogy a mészkőalap üledékként megszülessen.
Mészvázú állatok milliárdjainak kellett megszületnie és elpusztulnia ahhoz, hogy ez
az üledék létrejöhessen. Valamint további évezredeknek, hogy kiemelkedhessen a
vízből a kontinensmozgások eredményeként. Mindezek után szükség volt még egy
jégkorszakra, hogy a rárakódott törmeléket legyalulja a csúszó, torlódó jégtömeg.
A kvarcit születése is hasonlóképpen földtörténeti időben mérhető. Vulkanikus
tevékenység vagy felgyűrődés következtében, a felszínre vagy a felszín közelébe
került kvarcásványok mechanikus úton történő aprózódásával, majd folyók medrében
gördülve jön létre a kvarckavics és a kvarchomok. A kavics és a homok is üledékként
érkezett a Balaton-felvidékre, ahol vulkanikus utótevékenység révén létrejött
gejzírekben cementálódott kvarcittá, kovasav kötötte meg a homokszemcséket.
A szobor legszebb, legintimebb része a belseje, a két kő találkozási felülete.
Nem véletlen, hanem szerkezetileg alakult így, hogy az érintkezési felületet
nagyrészt szemérmesen takarja maga az alapkő. Az alapkő szép lassan fogadja be
a malomkövet, így termékenyítve meg létük. Hitem szerint a szobor nem emberi
okoskodás, hanem a mindenhol működő, és mindent mozgató ősi teremtő erők
eredménye. Sokféleképpen nevezhetem ezt az erőt, de minden elnevezés egy nevet
takar: Istenét. A technikai megvalósításhoz persze minden ügyességemet latba kellett
vetnem, de ennek nem szabad túl nagy hangsúlyt kapnia. Ha ez a fajta tudatos
alázatot követelő hozzáállás és munkametódus hordoz valamiféle szakralitást, akkor
szakrálisak a szobraim.
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Kézimalom
Fonolit alapkő vön egy kézzel forgatható kvarcit malomkő. Azt, hogy miért
manuálisan készítem el, azt már tudom. Arra a kérdésre, hogy miért készítek
malomszobrokat, csak sejtéseim vannak, de a konkrét okokat nem ismerem. Hogyan
emelhetek be, egy valaha volt hétköznapi tárgyat a képzőművészetbe? Erre a kérdésre
sem tudok megnyugtató választ adni. De hiszem, hogy van annyi szakralitás és
misztika a malomproblematikában, ami képessé teheti egy más minőségben való
megjelenésre. A malomproblematika közvetlenül kötődik az élethez, létünk egyik
alapeleméhez a táplálékhoz, ez adhatja meg a súlyát, ez teheti képessé arra, hogy
alapvetően fontos információt közvetítsen számunkra. A Kézimalom szobrocska az
imént leírt módon és anyagokból készült kvarcitból és fonolitból, három hónapig
tartó kézi munkával. Azért tartott ilyen sokáig a munkaidő, mert a faragás szempontjából
nagyon kemény kövekkel dolgoztam, nem is célszerű őket géppel vágni, mert nagyon
igénybe veszik a technikát, de kézi munkával, megfelelő tapasztalattal szépen lehet
velük boldogulni. A Kézimalom malomköve kovácsoltvas tekerentyűvel mozgatható.
Ezt semmiképpen sem akartam ragasztóval beültetni, mert nem méltó a műgyanta a
kőhöz. Ezért ültettem ólomba a tekerentyűt, amit évezredek óta használtak erre a célra,
az ókortól egészen a XX. századig. A technika használhatóságát mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy még ma is működnek, azaz állnak a korabeli épületszerkezetek e
részei. Tehát ezeket a dolgokat nem én találtam ki, már léteznek, csak alkalmazni kell
őket. Az persze igaz, hogy tapasztalati úton jutottam idáig, és nem könyvekből tanultam.
A komolyabb kőkultúrák tudását nem csak lehet, de fel is kell használnunk.
A szerszámokat is én készítettem, én kovácsoltam a vésőket. Ekkor tanultam meg

21. a. Kézimalom: 2001, fonolit, kvarcit,
kovácsoltvas, ólom, tölgyfa, 38x52x59 cm

21. b. Kézimalom: 2001, fonolit, kvarcit,
kovácsoltvas, ólom, tölgyfa, 38 x 52x59 cm
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használható vésőt kovácsolni (az archaikus szobrász maga képes volt elkészíteni
szerszámait), ékeket, amivel a követ hasítottam, az ékfészkeket is én véstem kézi
munkával. így sokkal közelebb kerültem a munkához, mint bármely más módon.
Össze sem lehet hasonlítani azzal a szobrásszal, aki egy kőüzemben milliméterpontosan
legyártatja a munkadarabot, gyakorlatilag semmi köze hozzá, azon kívül, hogy leadja
a paramétereket, pont a legfontosabb részt veszi el magától: a csodát. Nincs lehetősége
a gépnek arra, hogy meghallja a kő halk suttogását, nincs mód megváltoztatni a formát,
ha kiderül, hogy mégse az igazi. A másik dolog, hogy könnyen ipari tucattermékké
degradálhatja a saját munkáját, aki így dolgoztat. Minden kézi munkával készült
a szobron, hetekig gondolkodtam, hogyan kellene a legjobban megoldani ezt a
szerkezetet, hogy csapolódjon a kőbe a tekerentyű, milyen módon öntsem körbe
ólommal, és így tovább. Valójában éreztem a saját felelősségem, hogy így kell
dolgozzam, és volt is rá lehetőségem, hogy megtegyem, meg kíváncsi is voltam rá,
hogy milyen rejtett tartalékokat hordoz magában egy ilyen alázatos metódus.
Meg kell valljam, jóval többet adott, mint gondolhattam volna. Már megint
megtoldotta „valaki" a képességeimet annyival, amennyi hiányzott belőlük, ezt
mindig megerősítésként élem meg.
Beültetett kövek és be nem sorolt szobrok
Alkalmanként farönkökbe, tuskókba ültetek köveket. Máskor kövekbe ültetek
köveket, kavicsokat, ezek tudatos munkálkodás eredményei. Lassan világosodott meg
számomra a lehetséges magyarázat a fent említett szobrászi problémafelvetésekre.
Megleltem a természetben a párhuzamait saját munkáimnak, például: fába ültetett
kövek - gyökerek által körbenőtt kövek, kőbe ültetett kavicsok, kövek - már kész,
kopott folyami kavicsokból összecementálódott kövek (konglomerátumok), illetve
üledékes kőzetek. Vagy akár valaha élt állatok megkövült maradványai, ezért tartom
autentikusnak a csontbeültetést is, ezek a metódusok mind párhuzamok a természet
örök körforgásával, az egyik halálának a gyümölcse a másik születése. Ha a mag
el nem hal, új élet nem sarjad belőle. Ez teljesen igaz a mészkövekre, hiszen a
szoboréletek születéséhez elengedhetetlenek, a valaha élt állatok milliárdjainak
mészvázából cementálódtak össze. Ez nem csak direkt, hanem átvitt értelemben is így
van, a mészkő éppen egy direkt példa. Alkalmanként előfordult velem, hogy süttői
mészkőbe komplett csöves csontok, megkövesedett darabjaira leltem.
Beültetett utcakő
Beültettem egy bazaltkockát egy tölgyfatuskóba, mégpedig olyan módon,
hogy az utcakő egykor volt járófelülete látszik csak azaz a koptatott oldala. A követ
akár száz éven keresztül koptatták őseink lábai, ez nagyon fontos üzenet számomra a
múltból, valamint készítésüknek módja is tiszteletet parancsol, hiszen kézi munkával
pattintották őket, ezért tisztelem oly nagyon az utcaköveket. Ahogy az utcakövek
bekopnak az szinte ugyanaz a metódus, ahogyan a kavicsok, vagy általában a kövek
kopnak, mindig a szélük töredezik, kopik le először, és ha esetleg repedés van
bennük, akkor a repedés mentén is becsiszolódik formájuk, mert nincs közvetlen
kőanyag tömeg, amely védené az élét, ezért olyan a formájuk, amilyen. A fatuskó
formáját is úgy alakítottam ki, hogy felső felülete, és amennyire lehetséges volt, az
oldalai alázatosan kövessék a bekopott formát. Új életében egyfajta oltalmazást jelent
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22. Beültetett utcakő: 2001, bazalt, csertölgy, 30x29x28 cm

a kő számára, hogy körbeöleli a fa. Egy kicsit emlékeztet a fagyökerek által
körbenőtt kövekre, igaz, hogy azok komoly szorításnak vannak kitéve, és az egy
teljesen természetes metódus, ez pedig tudatos emberi beavatkozás eredménye, még
akkor is, ha a leginkább természetközeli megoldásokat keresi.
Kőbalansz
Készült egy szobor fából és kőből a következőképpen. Egy nagy csertölgyrönk
egyik végébe ültettem egy ötven kilogramm súlyú amfíbolandezit hasábot, a rönk
másik végén is kimélyítettem egy hasáb formájú üreget, ettől a rönk súlypontja
eltolódott a kő irányába. A rönk az új súlypontja alatt van megtámasztva, mintegy
negyven centiméter magasságban. Első látásra úgy tűnik, mintha azonnal felborulna,
de rögtön a következő pillanatban rádöbbenünk, hogy így van egyensúlyban, és ez a
tény megnyugtatja az embert. Lehet, hogy ez a játék: egyensúlyvesztés és mégis
egyensúly, egy kicsit önző dolognak tűnhet, és zavart is először, amikor belegondoltam
a szemlélő helyzetébe. Viszont, ahogy tovább vizsgáltam a szobrot megnyugodtam.
Ezt a furcsa ambivalens érzést maga a szobor oldja fel, mert nem lehet más csak
egyensúly; a szemünk, tömegérzetünk tökéletlenségéből táplálkozó ambivalencia egy
pillanat alatt elillan. A szobor 230 cm hosszú, 35x27 cm keresztmetszetű a vastagabb
végén, és kicsit ívelt, hajlított formát mutat. Ugyanezt a szobrot elkészítettem 120 cm
hosszúságban is és majd körülbelül egy méter magas posztamensen helyezem el,
hogy jobban érzékelhetővé váljon a formája. A fa és a kő együtthasználata nem okoz
semmiféle művészetfilozófiai problémát, hiszen mindkettő természetes anyag, a
természet törvényszerűségei szerint működik, ez itt a már említett természettudományos
dimenzió, a transzcendenst én vetítem rá, és így válik teljessé a hipotézisemben
felvázolt képlet.
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23. Kőbalansz: 2001, andezit, csertölgy, 60x320x65 cm

Titok
A következő szobor titkát, egy kis gránit utcakő rejti. A labirintust egy
széthasított gránit utcakő belsejébe véstem, a két kő ezek után ismét egymásra került.
Maga a labirintus nem látható csak a bejárata és a középpontja. A bejárata maga az ék
fészke, egy kis megvésett alagút a két kő illeszkedésénél. A labirintus középpontja
pedig egy fúrt nyíláson keresztül válik láthatóvá, amely pontosan a labirintus centruma
fölött lett kialakítva. A fény ezen a nyíláson áramlik be és világítja meg a középpontot,
a nevezetes pontot, a mértani pontot, a súlypontot, a „világ közepét". A nyílás
spirituálisán is, és fizikailag is a középpontba került, ez szellemi és fizikális értelemben
is vertikális szál, itt a kő hiánya engedi be a többletet, magyarul a hiány a lényeg.
Az alászálló szellemi fény, amely a fedkő nyílásán keresztül érkezik: a labirintus
középpontját a szellemi középponttal, ezt az utat a mindenség tengelyével (vertikális
szál), a nyílást magát, a Mennyei Kapuval azonosítja. Olyan összefüggések ezek,
amiket mai világunk aligha képes megérteni, mert ma minden tudás értelmetlennek
tűnik, ami nem gyakorlati tapasztalaton alapul.152 Saját lelki labirintusomban én
is ezt a testi-lelki súlypontot, mértékpontot keresem belső egyensúlyom érdekében.
A labirintus magát a keresést, a bolyongást, a földi pályafutásunkat hivatott
megjeleníteni. Az eltévedés vagy a rátalálás lehetősége mindenki számára folyamatosan
adott. Ezt a kockázatot az élet kockázatát, a lét távlatában mindenképpen vállalnunk
kell. Az igazi bolyongás mindenkiben belül zajlik az emberi lélek mélyén, ez mások
számára nem látható. Ezért nem tettem a labirintust láthatóvá (24. kép, 118. oldal).

152

Coomaraswamy, C. K. A. (2000): A keresztény és keleti művészetfilozófia; Arcticus Kiadó (Budapest).
A keresztény és keleti művészetfilozófia 30. o.
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24. Titok: 2000, gránit,
14x15x15 cm

Nagyon érdekes az alkotás folyamata. Próbálom, és mindig is próbáltam nyomon
követni, mi történik bennem. Az elmúlt évek tapasztalata alapján azt mondhatom, hogy
amikor megszületik bennem az alkotás (szobor), a spirituális lényegét érzem, de a
tudatommal sokszor nem tudom értelmezni. A tudati értelmezés hiányossága időleges
dolog, a szobor megszületése után három-négy hónappal általában már a tudatommal is
képes vagyok értelmezni. Ezért valamelyest képes vagyok megfejteni a Labirintus, a
Bazaltedény, a Vízimalom, az Órlőtégely és a kövek titkait. Az, hogy képes vagyok a
titkokat, ha töredékesen is de megfejteni ez is titok, „misztérium" számomra. Ezek a
titkok felismerések, mind-mind szép lassan az évek során tisztultak le, váltak láthatóvá
számomra, azt mondhatom még mindig nagyon keveset tudok. Ezt a hiányt is késztetésként
élem meg, ez is mozgat, hajt, visz előre. Hiába is ecsetelném a szobraim titkait részletesen,
ezeknek a titkoknak csak az emészthetetlen héját tudnám átadni, ezeket a felfedezéseket,
még befogadóként is mindenkinek magának kell megtennie, akkor válik igazi értékké,
saját felfedezéssé. Csak ebben az esetben lesz maradandó, ha mindenki maga fejti meg.
Ezt a szobortervemet szeretném igazi, valós méretében is realizálni, ehhez
legalább egy köbméteres tömbre lenne szükségem, de inkább egy kicsit
nagyobbra, még nem volt rá lehetőségem, hogy ilyen tömböt vásároljak, de el fog
jönni az ideje, ez biztos. A valós méretű szobornál is egy ékkel fogom elhasítani a
tömböt, mert tönkre tenné az ideát, ha végigékelném, ehhez legalább 15 kg-os éket
kell kovácsoltatnom, jó mély fészket vésni hozzá és persze jó nagyot, hogy megfelelő
erőt tudjon átadni az ék. Ezt tapasztalati úton tudom csak kikísérletezni, de bízok
benne, hogy nem nyúlok mellé. Az egy köbméteres tömbnél is szépen rá lehet látni
majd a lényegre, a szobor tetejére, enélkül nem működik a szobor. A kicsi szobornál
kipróbáltam, hogy egy erős kis spotlámpával bevilágítottam a kő tetején, és amikor
benéztem az éknyíláson, a labirintus bejáratán, láttam a fényt, de nem így készítettem
el, hogy látható lehessen, hanem a tudatomtól függetlenül alakult így, de szép ajándék
volt a kőtől.
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Delphoi lépcsői
Szintén egy ösztöndíj keretében lehetőségem volt Delphoiban dolgozni, az
Athéni Képzőművészeti Akadémia (Athens school of Fine Arts) művésztelepén.
Közvetlenül a carrarai művésztelep zárása után mentem Delphoiba. Úgy gondoltam
pihenni fogok, mert Carrarában nagyon elfáradtam. Nem így lett. Készítettem egy
lépcsőt a művésztelep kertjében, a hegy oldalában, ezen a lépcsőn lehet azóta felmenni
a kert felső részére, ahol egy jól hasznosítható plató található. A lépcső minden foka
természetes anyagból készült: fából, kőből. Ezek a fokok mindegyike másképpen
készült, más szerkezeti sajátosságokkal, de mégis egy lépcsővé áll össze. Egy lépcsővé,
amin fel lehet menni valahová. A sors úgy hozta, hogy az egyik kollégám, aki szintén
ösztöndíjas volt, mint én, egy jurtát épített a platóra, ahova a lépcsőn fel lehet menni,
így nemcsak jelképes értelemben lehet rajta feljutni, hanem gyakorlati értelemben is
olyan helyre, ahol „van valami". Amikor én a lépcsőt el kezdtem építeni, még nem
volt a platón semmi (ez a hely a kert teteje), de a leglogikusabb helyre építette a
jurtát az említett szobrász. A jurta kerek, mint bolygónk képe, teljesen logikus forma,
a teremtéssel való kapcsolatunk példája számomra ez a forma - de mások számára is
- nem véletlenül faragott Bráncu°i tojásformát. A jurta csúcsa, amellyel az ég felé tör,
csúcsos egy kicsit, ebben a csúcsban összpontosul a már említett vertikális tengely,
amely a spirituális kapcsolatot jelentette a jurta lakójának. Miután készen lettem és
a kollégám is készen lett, mindketten tudtuk szavak nélkül is, hogy összetartoznak a
munkáink. Ennek örömére tartottunk ott egy jurtaszentelő-lépcsőavató mulatságot,
amire minden résztvevőt meghívtunk. A szobor befejezése után megint nyilvánvalóvá
vált számomra, hogy jóval többet kapok. A produktum elérte célját, több lett, mint
egy lépcső. Túlhaladta önmagát, és így nekem is sikerült legalább a munka idejére
túlhaladnom önmagam.

25. Delphoi lépcsői: 1997, vegyes technika: fa, kő, 325x70x800 cm
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Lépcső
Készítettem egy szobrot a Kiskunsági Nemzeti Park felkérésére Bugacon.
Az a szerencse ért, hogy rám bízták, milyen legyen a mű. A Pásztor Múzeum mellett,
öreg tölgyfák közelében találtam egy partoldalt, 6-7 méter hosszan, 1,2 m
szintkülönbséggel. Az említett partoldalba építettem egy lapos kőlépcsőt, réti
mészkőből, amelyet szintén a park területén bányásztunk egy felhagyott bányából.
A kő nagyon szépen illeszkedik saját környezetéhez, ez az egyetlen, az Alföldön is
fellelhető kőzet. A kövek felülete szépen be volt már öregedve, ez nagyon fontos,
mert ez a patina évek alatt alakult ki. A zuzmók, mohák megmaradtak a kőfelületeken,
a kövek hézagaiban fű és kis virágok nőttek, birtokukba véve a szobrot. Tizenhét
négyzetméter felületen, öt lépcsőben hidaltam át a szintkülönbséget, 2-2,5 tonnás
darabokból raktam össze a lépcsőt, a legfelső kőbe belecsiszoltam egy 25 cm átmérőjű
gránit folyamkavicsot, és még két zöldre patinázott bronzgyíkot helyeztem el rajta.
A szobor szépen birtokba vette a helyét. Megadatott a természeti környezet - elég
ritka manapság
ezért még egy szoborral is, különös alázattal szabad csak
beleavatkozni. Biztos voltam benne, nem szabad olyan szobrot készítenem, ami áll
vagy kiemelkedik a tájból, túl kicsi hozzá a bugaci puszta, zavaró lenne (kopjafa,
is volt már nem túl meszsze), ezért döntöttem a tájba simuló lépcső mellett.

26. Lépcső: 2005, réti mészkő, gránit folyamkavics, bronz, 120x250x700 cm
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Kavicsszobrok
Vásároltam gyönyörű nagy folyamkavicsokat, mintegy kéttonnányit. Ezeket a
kavicsokat faragatlanul gránithasábokba ültettem, mert ez a legméltóbb módja
számomra a velük való munkának. A kavicsok már készen voltak, és csak azt várták,
hogy szobrok részeivé válhassanak. Abban a pillanatban, ahogy megláttam őket, tudtam,
hogy velük kell dolgoznom. Szabályszerű kommunikáció zajlik köztem és a kövek
között, ha hajlandó vagyok magam átadni a kapcsolatnak. A kavicsszobor-sorozatban
tudtam talán a legtisztábban felmutatni a természet anatómiáját, egy kavics születése, amit
egy folyómederből emelek ki, mi ha nem a természet legtisztább szerkezetelvűségének
a gyümölcse. A kézi munkával történő kőhasítás, mi ha nem a természet szerkezetelvűségének (anatómiájának) a bizonyítéka. A természet által felkínált szerkezetelvűséget
töltöm meg emberi tartalommal, hogy túlmutathasson az érzékelhetőn, hogy a szobor
azzá válhasson, amit szimbolizál, és újra minta és példa lehessen.
Bezárt kavics I. és II.
Készítettem két szobrot, szép formájú folyamkavicsokból, úgy, hogy pontosan a
formájukra kovácsoltam abroncsszerűen a ketreceket, lényegileg vasrácsokat, a lehető
legszorosabban bezárva a kavicsokat. Maguk a kavicsok voltak az üllők, mert
másképpen nem tudtam volna lekövetni a kavicsok pontos formáját. Az abroncsvasakat
először lenyújtottam a megfelelő keresztmetszetre és hosszra, azután kezdtem csak el
a formára kovácsolást. A kő a tömege miatt könnyedén elviseli a hőt, amit az izzó vastól
kap, tehát nem sérül, még a felületi patina is megmarad, főleg ha gránit, vagy más
keménykő a kavics anyaga. Az abroncsvasakat, ahol találkoznak, „visszatérnek"
magukba, ellapítottam, és átszegecseltem, az üllő szerepét megint a kavics teljesítette be.
Átér három irányában összesen öt abroncsot használtam (Bezárt kavics /.), ez minimum
tizenkilenc szegecskötést jelent. A megkerülhetetlen kérdés a következő: miért zártam be

27. Bezárt kavics I.: 1996, folyamkavics, kovácsoltvas, 21*47x31 cm
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28. Bezárt kavics II.: 2004, gránit folyamkavics, kovácsoltvas, 17x35><21 cm

a kavicsokat? Megint egy szimbólummal állunk szemben, valójában nem a kavicsokat
zártam be, hanem saját magam. Ez volt a mód, ahogy ezt akkor jelezni tudtam. Egy
nem egyezményes jelrendszer szerinti, de szabályos kommunikációról van szó, amit
mindenki képes megérteni, ha áldoz rá időt, és szellemi energiát, mert a műalkotások
lényege nem az, hogy csak úgy magukban fogyaszthatók legyenek, mint egy árucikk
a polcról. Minden műalkotás üzenet, annak az embernek a keze nyoma, és rajta
keresztül a teremtőjének a keze nyoma, aki megalkotja. Saját magam bezárása csak
időleges volt, és éppen abban a periódusomban történt, amikor ezeket a szobrokat
alkottam. Nem voltam magamtól szabad, de az alkotás szabadságát még ebben a
helyzetben sem vesztettem el. Ez számomra azt jelenti, hogy az alkotás szabadsága
eredendően igaz dolog, ezért egészen konkrét köze kell hogy legyen a létünkhöz.
Hármas tükör
Készítettem egy saját magamnak is furcsa, de utólag igen érdekes szobrot, recski amfibolandezitből. Három darab fél tojás formájú andezitdarabból áll, a legkisebb úgy
gyermekfejnyi, a középső körülbelül egy görögdinnye méretű, a legnagyobb úgy egy
bivalyfejnyi. A féltojás-formák annyira szabályosak voltak, hogy jóformán csak le kellett
csiszolni a felszínüket, csak az egyikből kellett levágni, és utána csiszolni. A kövek
felülete be van bőrösödve, mintegy tojáshéj szerűen, ehhez képest igen erős kontrasztot
mutat a kő csiszolt felszíne, és ezt a kontrasztot erősíti a karakteres formakülönbség is
a csiszolt felület és a féltojás-forma között. A három csiszolt tükörfelület szépen reagál
a környezetére és vetíti elénk a teremtett dolgok tükrözött fényét.
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Síi?.|la
29. Hármas tükör: 2001, amfibolandezit, 38x52*48 cm

30. Becsiszolt kavics: 2000, gránit, kvarcitkavics, 10x12x12 cm
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Becsiszolt kavics
A kis szobrocska, egy megközelítőleg négyzet alaprajzú gránithasábból, és
egy kavicsból készült. Finoman belecsiszoltam egy szép, lapos kavicsot abba kis
gránitkockába, amit az előbb említettem. Ha pontosan beleillesztem és összenyomom
egy kicsit, együtt mozog a két kő. Próbáltam a már említett módon a lehető legnagyobb
méltósággal dolgozni a kavicsokkal, ezért nem faragtam őket (30. kép, 123. oldal).

31. Befoglalt kavicsok I.: 2000, gránit utcakő, folyamkavics
14x17x18 cm, 13x17x18 cm, 15xl8 x 19 cm

Befoglalt kavicsok
A három kicsi szobrocska, gránit utcakövekbe süllyesztett kavicsokból áll.
Lényegileg nem különböznek, csak az arányaik mások, próbáltam a legszebb arányokat
megtalálni. Az egyik alapkő laposabb egy kicsit és világosabb. Mindkettőbe szép
formájú tenyérnyi kavicsot ültettem olyan mélységig, hogy a kavicsok egy kicsit
kidomborodjanak a kocka képzelt fedlapjának a síkjából. Szerencsém volt a
gránitkockákkal, hiszem mind öregek voltak, már megdolgozta őket az idő, így
szépen együtt élnek a kavicsokkal. (Kép: Befoglalt kavics /.)
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Hasábba foglalt kavics
Közepes-nagyméretű gránitszobor, a Hasábba foglalt kavics. Az szobor
alapköve bontott épületkő volt, nagyon furcsa formája miatt, ékekkel lehasítottam
belőle két 60 kg-os darabot, így egy hasábot nyertem, amely 75x53x40 cm lett. Ezt a
hasábot vájtam ki úgy, hogy 8-9 cm vastag fala maradt, amelyet belülről, amennyire
csak tudtam, pontos formára faragtam, és belehelyeztem egy 60x37x25 cm-es kavicsot.
A szép barna patina egyfajta bőrként fedi a kavics egész felületét. A gránitdoboz
szürke színe nagyon szép, szolid kontrasztot ad a kavics fakóbarna színével. Sajnos
nem volt elegendő tapasztalatom az ilyesféle munkában, és egyszer beszorult a
kavics, nem tudtam még daruval se kiemelni, mert emelte az egész kődobozt. Féltem,
hogy szétnyomja, mint egy ék, ezért egy oldalán flexszel kivágtam a kavicsot, és
így most 2,5 mm-es hézag éktelenkedik, ami tönkreteszi a szobor lényegét, mert
hozzá kellett nyúlnom a kavicshoz, holott nem akartam bántani.

32. Hasábba foglalt kavics: 2000, gránit, folyamkavics, 75x53x40 cm
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Család
A második nagy szobornak a Család címet adtam. Szerencsére találtam egy
szép nagy 114x48x34 cm-es gránithasábot, amelynek az egyik sarka hiányzott.
Mégpedig egy kis szabályos, 14x13x18 cm-es hasábforma volt belőle kifaragva.
Az első ötletem az volt, hogy lehasítom azt a végét, amelynek hiányzik a sarka, és
a megmaradó nagyobb darabot szintén kettéhasítom ékekkel, azután két szobrot
készítek belőle, két közepesen nagy kaviccsal. Ahogy egyre több időt töltöttem a
kővel, rájöttem, hogy ez butaság, és egyben kell tartanom ezt a szép tömböt. Köszönöm
az érzékeny fület, mert így meghallottam a kövek suttogását, egyben tartottam a
Családot, a szobrásznak fel kell ismernie, hogy a kő fokozatosan közli önmagát.
A szoborban kristálytisztán jelenik meg a természet anatómiája. A gránittömb, mint
mondottam bontott öreg kő volt, szép, patinázódott felülete van, mint a kavicsoknak,
melyeket beleültettem. A kő nagyon rusztikusán volt megmunkálva, valószínűleg egy
ház alaptestének volt a része. Ez nagyon szerencsés, mert a kavicsok sem szabályosak,
hanem játékos, de ugyanakkor nagyon erőteljes formák, ezért a gránittömböknek
is erőteljes, rusztikus formának kell lenniük. Az első nagy szobor kődoboza túl
szabályosan faragott forma, a kavicshoz túl egzakt és hideg. Ezért törekedtem durván
hasított és faragott öreg köveket találni, ezek sokkal jobban együtt élnek a kavicsokkal.
Egyben tartottam tehát a követ és egy 44x30x20 cm-es kavicsot, valamint egy
29x21x15 cm-es kavicsot süllyesztettem bele, a sarkán lévő hasáb formájú fészekbe,
pedig egy 15x8x8 cm-es kavicsot ültettem. A kavicsok hasáb formájú üregekben
ülnek, pontosan a kavics méretére faragott fészkekben, úgy, hogy csak pontokon
feszülnek az üreg falához. Csak a sarkon lévő üregbe nem szorul a kavics, mert
három oldala van a fészeknek, itt csak ül. Ez az először kicsit bosszantó hiányosság
volt a kő ajándéka, csak meg kellett értenem és élnem vele. Ez a szobor lett a legerősebb,
itt sikerült a legtöbbet megértenem a teremtés titkából.

33. Család: 2000, gránit, folyamkavics, 37x114x47 cm
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Befogadott
A következő nagy szobor címe: Befogadott. Találtam egy gyönyörű gránittömböt,
60x60x40 cm mértetűt, szintén öreg, bepatinázódott kő volt. Nagyon szép arányai
vannak, lefelé kicsit kiszélesedik. Amikor megláttam, tudtam, hogy be kell fogadnia
egy szép kavicsot, volt talonban egy nagyon szép formájú 38x35x20 cm-es
gránitkavicsom, ezt ültettem bele. A gránit alaptest szintén hasított és durván faragott
volt, de ma már nem éktelenkednek a vésőnyomok fehéres foltjai, mert a kő be van
öregedve. Szép, tömör, erőteljes formává egyszerűsödtek a kaviccsal. Beszédesen
mesélnek a kövek történetükről, immáron új életükben. Próbálok még több életet
lehelni, az egyébként is élő kövekbe, valahogy még konkrétabbá szeretném tenni
létezésüket azzal, hogy velük dolgozom. Ha megadatik még erősebbek, és
méltóságteljesebbek lesznek, de nem hivalkodóak. Szellemi értelemben túlnőnek
saját formai korlátaikon, ezáltal válnak többé, saját maguknál.

34. Befogadott: 2000, gránit, gránit folyamkavics, 60x60x40 cm
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35. Hasábba zárt kavics: 2001, gránit, folyamkavics, homokkő, 112x55x27 cm
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Hasábba zárt kavics
Karlsruheban az utolsó pár napban találtam egy szép gránithasábot, körülbelül
55x35x25 cm méretűt. Nem szabályos hasáb volt, hanem lefelé szélesedő, egy sírkő
alapja lehetett. Egy szabályos hasábot faragtam belőle, ezután a legnagyobb lapjára
fektetve vízszintesen széthasítottam. Tíz éket használtam a hasításhoz, a hosszabbik
oldalon hatot, a két rövidebb oldalon kettőt-kettőt. Az ékeket magam kovácsoltam, az
ékek fészkeit kézzel véstem. A hasítás után mindkét fél hasított oldalából kimélyítek
egy hasáb alakú üreget, tükörképszerűen, mert bele fogok tenni egy 30x20x 10 cm-es
kavicsot, és utána visszateszem a felső követ. A kavics nem fog látszani, de érezhető
lesz, hogy történik benn valami, és ennyi elég. Természetszerűleg titokzatos marad a
szobor, de ez nem baj, csak idő és figyelem kérdése, hogy mennyit ért meg üzenetéből
az ember. A labirintusszobor szellemi testvérét üdvözölhetem ebben a kis szobrocskában,
annyi különbséggel, hogy nem használok semmi, már meglévő motívumot, ezt
mindenképpen jónak tartom. Még sok titkot tartogat számomra is ez a szobor, hiszen
még nincs készen, és ha készen is lesz, akkor is szükségem lesz néhány hónapra, hogy
letisztuljon bennem, és kicsit kívülről tudjam szemlélni. A kívül helyezkedésre azért
van szükségem, mert csak így tudom őket igazán kritikusan látni. Ez a megállapítás
általában minden szobromra igaz. Ez volt a terv, a szobor mégis más lett, nem tettem
vissza a fedőkövet, hanem alátettem kivájatlanul, és a tetejére egy öreg, kis kézzel
faragott köszörűkövet. A szobraim felfoghatatlanul sok szempont szerint születnek.
Ez a szobor az élő példa arra, hogy a terv csak terv maradt, a szobor pedig szobor lett.
„En" alkotom őket, a kezeim között születnek, és mégis titkokat rejtenek, még
számomra is, ha nem rejtenének titkokat, talán nem is lennének később érdekesek.
Hármasegység
Készítettem egy szobrot, amely a következőképpen néz ki. Egy ötven
kilogramm körüli folyamkavicsba ültettem egy kicsi, körülbelül 2 x 1,5 x 1 cm méretű, kis
andezithasábot, ebbe pedig egy borsószemnyi kavicsot. így a nagy kavics funkciója
szerint befogadó, a kis hasáb a legérdekesebb, mert befogadó és befogadott is egyben,
a kis kavics pedig befogadott. A nagy kavics óvja a kiskockát, a kiskocka óvja a kis
kavicsot, mintegy körül ölelik egymást, tekinthető akár egy családmodellnek is.
A kavicsok fehérek, az andezitkocka grafitszürke, ez a kontraszt szépen erősíti együvé
tartozásukat, minthogy a család tagjai is sokfélék, mégis együtt erősek igazán.
A Hármasegység, mint cím természetesen spirituális alapokon nyugszik, ez nem
titok, de az előadásmód szándékosan diszkrét, mert nem a külső jegyekben kell
valakinek hitét megvallania, hanem elsősorban bensőleg, és majd ennek következményei
lesznek a külső jegyek és nem fordítva. A három és mégis egy, a hármasság teljes
mértékben kitapinthatóvá válik bárki számára. Az elvont gondolkodás még sokkal
mélyebben fejezheti ki a lényeget, mint az ábrázoló jelleg. Henri Moore ugyanezt
a problematikát fejti ki a vitális szobrászatról írott gondolataiban. „A vitalitás és
kifejezőerő. Az én szememben minden műnek sajátos vitalitással kell rendelkeznie.
Nem az élet vitalitásának tükröződését értem ezen,... hanem a műalkotásban
felgyülemlett energiát, a mű saját az ábrázolt tárgytól független életét. Ha egy műben
megvan ez az erőteljes vitalitás, nem a „szépség" szót társítjuk vele... A kifejezés
szépsége és a kifejezőerő rendeltetésükben különböznek egymástól. Az előbbi az
érzékeket kívánja gyönyörködtetni, az utóbbiban viszont szellemi vitalitás van és ez
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36. Hármasegység: 2001, gránit, andezit, kvarckavics, 21x50x37 cm

számomra megrendítőbb és mélyebbre hat, mint az érzékek. Ha egy műalkotás nem kívánja másolni a természetet, azért még nem menekül az élettől, hanem behatolhat a
valóságba...kifejezheti az élet értelmét, intenzívebb életre ösztönözhet. ",53
A DLA-mestermunkám: Befoglalt kavics
Valós szoborméretbe tudtam realizálni a Befoglalt kavicsot. Valamivel
több, mint egy köbméteres gránittömböt vásároltam a DLA-támogatásból, így
megvalósítottam a hároméves munkám szubsztanciáját.
A szobor leírása a következő. Az alapkő fakószürke színű vietnami gránit, a
befoglaló méretei: 120x110x105 cm. A fent említett alapkőbe ültettem bele egy
65x65x45 cm befoglaló méretű gneisz folyamkavicsot. Az alapkő kézi munkával
vésett fészkekben elhelyezett ékekkel hasítva lett kitermelve, így nagyon szép
hasítási felületek határolják, az ékek fészkei elárulják, mi módon lett a kő fejtve. A kézi
munkával végzett hasítást azért részesítem előnybe, a fúrt lyukakba végzett ékeléssel
szemben, mert autentikusabb, több köze van az ősi metódushoz. Egyiptomban ma is
ugyanezzel a módszerrel hasítják a gránitot. Ebbe a hasított tömbbe kapott helyet a
nagy kavics, mégpedig olyan módon, hogy a fészek négy falának, és az aljának feszül
egy-egy ponton. A fészek formája és a kavics formája közötti kontraszt jól kiemeli
a kavicsot, ez azért szerencsés, mert a kavics lényegesen kisebb az alapkőnél.
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Moore, M. H. (1985): A szobrászatról; Helikon Kiadó (Budapest). A szobrászatról 18. o.
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37. Befoglalt kavics: 2001, gránit, gneisz folyamkavics, 105x110x120 cm

38. Munkafotó I.: Befoglalt kavics: 2001, gránit,
gneisz folyamkavics, 105 x 11 Ox 120 cm

39. Munkafotó II.: Befoglalt kavics: 2001,
gránit, gneisz folyamkavics, 105 x 110x 120 cm
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Az alapkő falvastagsága húsz-harminc centiméter között változik, ilyen
falvastagság azért szükséges, hogy ne bontsa meg a kő tömbérzetét, valamint képes
elviselni a téli fagyok idején a jégnyomást. A kavics színe a fehéresszürke és a vasoxid-vörös között változik, alapvetően barnás, így melegebb tónusú, mint az alapkő,
ez szerencsésen befolyásolja a szobor összképét. A szoborral alapvetően a teremtés
eredeztetését, szellemi öröklétbe ágyazottságunkat akartam kifejezni. Ezért kerestem
a kavicsot, és nem faragtam. A beültetés is egyfajta körülölelése a kavicsnak, valamiféle
védelem, befogadás, ontológiai feltöltöttségre való utalás. Az élet és halál egyszerre
van jelen a műben.
Fal és Asztal kavicsokkal
Fal és Asztal kavicsokkal című szobrom esetében érdekesen kezdődött
számomra a munka. Hozzájutottam egy körülbelül öt tonna súlyú gránithasábhoz,
amely tisztán kézi munkával volt kihasítva, nem volt rajta vágógép nyoma, csak a
kézi hasítás nyomai. Ez engem arra inspirált, hogy én se „bántsam" a követ gépi
munkával, csak kézzel dolgozzam. Ekkor még nem született meg a konkrét szoborötlet,
így hagytam neki még egy kis időt. Több lehetőség között billegtem, végül is amellett
döntöttem, hogy kézi munkával hosszába elhasítom a tömböt, és így készítek belőle
szobrot. A hasítás előtt megmondom őszintén nem voltam teljesen biztos abban, hogy
sikerülni fog, mert még annak előtte soha nem hasítottam ekkora tömböt, ráadásul
olyat, ahol a hasítás hossza nagyobb volt, mint az oldalt megmaradó kővastagság.
Magyarul, a kő húsánál hosszabban kellett hasítanom ez elég kockázatos, hiszen a
hasadás a kisebb ellenállás irányába indul, ha csak lehetőséget kap rá. A másik

40. Munkafotó I.: Fal és Asztal kavicsokkal:
2002, gránit, andezitkavics, fonolit
210x100x450 cm

41. Munkafotó II.: Fal és Asztal kavicsokkal:
2002, gránit, andezitkavics, fonolit
210x100x450 cm
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42. Fal és Asztal kavicsokkal: 2002, gránit, andezitkavics, fonolit
210x100x450 cm

kockázati tényező az volt, hogy a tömb elég régen ki volt már bányászva, amikor
hozzájutottam, és elképzelhető volt, hogy rejthet repedéseket a belsejében, amelyek a
patinázódott felületen nem látszanak. Megpróbáltam a legkörültekintőbben eljárni, és
sikerült szinte tökéletesen elhasítanom. Ez körülbelül három napot vett igénybe,
eddig tartott az ékfészkek megvésése, és körülbelül két-három óra volt a lassú hasítás,
hogy a lehető legpontosabb lehessen a hasítás. Biztonság kedvéért a hasítás várható
kifutásának helyére, a tömb alá helyeztem egy (L) keresztmetszetű hosszú vasprofilt,
melynek az élére támaszkodott a kő szinte teljes felületen. A hasítás, mint mondottam
sikerült, két tömböt nyertem, az egyiket, a húsosabbat a földön fekve, a másikat
felállítva helyeztem el, valamint egy nagyméretű folyami kavicsot helyeztem el a
földön fekvő tömb elé. Mindkét nagy tömbbe beleültettem egy-egy 15-20 cm
nagyságú jó tenyérnyi méretű, andezitkavicsot. Ezeket a kavicsokat gondos
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43. Munkafotó III.: Fal és Asztal kavicsokkal:
2002, gránit, andezitkavics, fonolit
210x100x450 cm

44. Munkafotó IV.: Fal és Asztal kavicsokkal:
2002, gránit, andezitkavics, fonolit
210x100x450 cm

válogatással szelektáltam ki több száz közül. A szobor képe a következő lett: egy nagy
800 kg-os fonolitkavics, mögötte egy fekvő 210 cm hosszú gránithasáb egy tenyérnyi
beültetett kaviccsal, valamint a fekvő hasáb mögött, egy 210 cm magas felállított
gránithasáb, szintén beleültetve egy tenyérnyi kavics. Az egész szobor így körülbelül
4,5 m hosszú kompozíciót ad, 2,1 m magassággal.
A szobor tehát formailag pontosan le van írva, de ez kevés, ezért nem dolgozok
ennyit egy munkán, hogy utána leírhassam, vagy elmesélhessem, hogyan néz ki.
A legfontosabb számomra ezzel a szoborral kapcsolatban az volt, hogy átélhettem
annak a csodának az átszellemült légkörét, amiben a hasítás pillanatában volt részem
- azt a furcsa létállapotot, hogy olyasmit csinálok, amit még soha, és mi van, ha nem
sikerül már ez is elég lett volna számomra, de már megint kegyeibe fogadott az ég,
és egy erőteljes alkotást sikerült létrehoznom. Folyamatosan úgy éreztem, hogy
remeg a léc, nem lesz belőle szobor, de amikor összeraktam, mérhetetlenül
megnyugodtam. Ezt az egészen furcsa érzést még eddig, ezen kívül sohasem éltem át,
valahogy mindig biztos voltam benne a lelkem mélyén, hogy sikerülni fog, de
ugyanakkor abban is biztos voltam, ha nem teszem meg a részem, a csoda nem
következhet be, egyszerűen abortálom a bennem megszületni vágyó szobrot, ha
nem a lelkiismeretem sugallata szerint dolgozom. Napokig barátkoztam új
„teremtményemmel", és ahogy telt az idő, egyre jobban befogadott, én pedig őt.
Egészen furcsa, talán nem normális viszony jön létre az alkotó és műve között,
mindenki, aki alkot időnként biztosan átél valami hasonlót. Ez az emberi racionális
ésszel felfoghatatlan jelenség erősen inspirál a munkára. Valahogy úgy tudom
magyarázni, hogy az igazi az eredeti énem, az „isteni" köszön vissza rám a szobrokból,
valami elemi erejű, religionális üzenet, mely ebben a formájában rám van bízva, és
az a dolgom, hogy továbbadjam. Mert semmilyen művészet nem lehet öncélú, nem
lehet célja pusztán az alkotó gyönyörködtetése, mert ha ez így lenne, alulmúlná
önmagát. Ebben az esetben, mint ahogy már megjegyeztem, nem lehetne más,
mint pusztán objektum, tehát a szoborlét feltételezi az önmagán való túlmutatást.
Ki kell hogy mozduljon a horizontális síkból és a vertikális felé kell törnie, más
esélye nincsen.
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Együtt
A következő szobromnak az Együtt címet adtam. Találtam egy gyönyörű,
1,4x0,6x0,5 m méretű, kézi munkával hasított gránittömböt, amelyet gépi beavatkozás
nem sebzett. Ezt a tömböt, így ahogy volt, meghagytam, nem hasítottam tovább,
hanem beleültettem egy körülbelül 18x18 cm alapfelületű diorithasábot, melynek a
felső felülete szintén természetes módon kézi munkával lett lehasítva. Ezek után,
ebbe a diorithasábba beleültettem egy tenyérnyi kavicsot. A diorithasáb a nagy fekvő
kő felső felületébe van beleültetve, a hossz és szélesség aránya miatt a nagy hasáb
egyik végéhez van közel, és így egy egészen szép aszimmetrikus egyensúlyi helyzet
jön létre. Tisztelem ezeket a jeleket, amiket a Teremtő és a kő ad nekem, lehetőségek
formájában. Ez a kő valószínűleg még most is ott heverne, vagy feldarabolták volna
sírkőnek, vagy valami másnak. Úgy értelmezem, hogy közöm van ezekhez a kövekhez,
nem véletlenül kapom a köveket, hanem azért, mert velük van dolgom. Ha időnként
nem jutok kőhöz, tudom annak is megvan a maga értelme és jelentősége. Amióta
megbarátkoztam ezzel az alapállással, azóta könnyebben el tudom fogadni helyzetem,
hogy nincs lehetőségem a legjobb minőségű importkövekkel dolgozni. Szeretem ezeket
a köveket, és hagyom, hogy a kő segítsen, mert adott esetben az ember hajlamos a
kapkodásra, és a kő jelenti a kontrollt, mindig nyugodt, méltóságteljes és „bölcs".
Amikor sikerül ráhangolódnom a szobrászmunkára, akkor rá tudok kapcsolódni
a kézzel kitapinthatatlan égi szálra, melyet felgöngyölítve életet tudok lehelni
alkotásaimba, amelyek nem is igazán az enyémek, csak általam testesülnek meg,
nyernek fizikai formát és létállapotot.

45. Együtt: 2002, gránit, diorit, folyamkavics, 60*50x140 cm
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Kavicsban kavics
Készítettem egy kavicsszobrot, mely következőképpen ölt formát. Hozzá
jutottam 100 kg súlyú szép formájú bazaltkavicshoz, melyeknek a felülete egészen
egyenletes és tömör. Nem faragtam rajta semmit, csak beültettem egy kicsi
hüvelykujj körömnyi hófehér kvarckavicsot, ez nagyon erőteljes kontrasztot ad a
bazalt fekete színével. A kis kavics formája nagyon szerencsés a bazaltkavics
formájához, ez lett tehát a szobor. Azért lett több mindkét kavics (a kicsi és a nagy),
mint annak előtte, mert koncentrálódott bennük a teremtett világ szépsége.
Szimbólumértékkel bír a szobor, mert a saját, és mindannyiunk elemi formáját
mutatja fel. A mintakép minta képe, azaz emanációja túlmutat az érzékelhetőn,
az érzékek felettire utal. Teremtettségében dicséri a teremtetlen létet. Én is ezt teszem
azzal, hogy beültetem a kavicsot.

46. Kavicsban kavics: 2002, bazalt, kvarckavics, 60x42x53 cm
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Bazaltkavics kődobozzal
A másik bazaltkavicsba beültettem egy kicsi kődobozt, amelybe egy picike
kvarckavicsot tettem, e két szobor együtt került elhelyezésre az előbbiekben leírt
„Együtt" című szoborral, mintegy szellősen körbeveszik a hasábot, logikus átmenetet
adva a nagyobb szobornak. Néha elég egy egészen pici beavatkozás, és olykor mégis
hatalmas erővel tör fel a szobrok benső ereje „a teremtés ereje". Ennél a két szobornál
valóban minimális, de lényeges beavatkozás történt, így testesül meg leginkább „jel"
mivoltuk Az igazsághoz hozzátartozik, hogy hetekig nézegettem őket, mire a két kis
besüllyesztés mellett döntöttem. Szemként néz rám sugárzó tekintetével a bazaltkavics,
elementáris erővel vonzza tekintetemet, nem lehet rá nem figyelnem, valami nagyon
fontosat akar mondani, az is a dolgom, hogy megértsem. A bazaltkavics általam
szellemi súlypontnak tartott részébe ültettem a kicsi kavicsot. Ezért lehet olyan ereje,

47. Bazaltkavics kődobozzal:
2002, bazalt, diorit, kvarckavics, 59x55x51 cm
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de ehhez is valami érzékek feletti, nehezen megfogható kellett, mert a másik kavics
esetében nem ilyen egyértelmű a dolog. Nem feltétlen sikerül minden esetben elkapnom
a láthatatlan szálat, de valamibe mégis belekapaszkodtam, de még nem tudtam mibe.
Ez történhetett a másik kavics esetében. Pár hónap távlatából szemlélve a munkám
gyümölcsét, már nyugodt voltam. Képes voltam kiszűrni a tudati működésem hibáit,
és csak tisztán a produktumot látni a járulékos, rárakódott kényszerektől mentesen.
Mit értek ezalatt? Azt az emberi reakciót, hogy előre elképzeltem, hogy milyen lesz a
szobor, és nem olyan lett. Ez nem feltétlen hiba, mert az ember alapvetően tökéletlen,
és most is bebizonyosodott, hogy olyasmit képzeltem el, amiről azt gondoltam, hogy
az egyedül üdvözítő, és kiderült róla, hogy mégse az. Ez arra tanít, hogy merjek
bízni a sugallatokba, mert egyedül nekik van igazuk, amit én ezekből a sugallatokból
létre tudok hívni, azt létre kell hívnom, ez a felelősségem, ez senkire nem ruházható
át. Alapvető dolog a bizalom, erre építhetek fel mindent, benső valómat, mely alkalmas
táptalaja lehet az alkotásnak.
Nagy gránitbalansz
A címben említet szobor egy 3,29 m hosszú, 5 tonna súlyú, fekvő, kézzel
hasított gránithasábból, egy nyolcszáz kilogramm súlyú, fonolitkavicsból, egy ötven
kilogramm súlyú kavicsból és egy szintén kézzel hasított talpkőből áll. A talpkövön
fekszik a nagy gránithasáb, a gránithasáb vastagabb végén ül a nagy kavics, a
keskenyebb végébe ültettem a kis kavicsot. Az egész szobrot úgy készítettem el,
hogy rá lehet látni a felületére, és látszik a nagy kavics, valamint a kicsi kavics

48. Nagy gránitbalansz: 2002, gránit, bazaltkavics, fonolitkavics, 165x329x67 cm
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49. Munkafotó I.: Nagy gránitbalansz:
2002, gránit, bazaltkavics, fonolitkavics
165x329x67 cm

beültetése. A címben azért szerepel a balansz, mert a talpkövön ki van egyensúlyozva
a nagy hasáb, és a nagy kavics eltolja a súlyvonalat, ezért a látvány első pillanatra
csalóka, de abban a pillanatban helyre billen, ahogy felfogjuk, mit látunk. Ez volt
tehát a szobor pusztán adatszerű, formai leírása. Azért kerestem kézzel hasított
tömböket, és én is így dolgoztam tovább őket, mert ez az archaikus metódus áll
legközelebb a természet munkálkodásához, és így egyben a teremtés logikájához, azaz
teleologikus. Ez a metódus egyfajta szent alázatot hordoz, abban az értelemben, hogy
úgy hasítható a kő, ahogy azt saját benső törvényszerűségei megengedik, és nem úgy,
ahogy egy vágógép kettévágja. A benső törvényszerűségek a teremtés léptékében
születtek, tehát még, ha fizikaiak is, valahol emberfeletti dimenziót közvetítenek.
Ha sikerül rákapcsolódni erre az emberfeletti dimenzióra, nyer igazi értelmet munkám.
A kavicsot is ezért választottam, mert már készen kaptam, nem azért, hogy ne kelljen
érte megdolgozni, hanem azért, mert a már említett természeti törvényszerűségek szerint
született, és megtestesíti azt az alázatot, és rá szánt időt, amit én magam is rá akarok
áldozni. Természetesen tudnék kavicshoz hasonló formát faragni, de beláttam, hogy
nincs értelme, mert a lényeget veszíteném el. Ezért készítettem el ezt a szobrot így.
Kavicsban kavicsszobrocskák
Ezek a szobrok eszmeileg megegyeznek a Bazaltkavics szoborral, formailag is
hasonlítanak, de a méretük más, egészen kicsik, jó tenyérnyiek. Hármat készítettem
el belőlük, mindegyik egy kicsit más arányokkal, ahogy a jól megválasztott kavicsok
adták. Szintén szögletes kis üregeket véstem mindegyik kavicsba, pont akkorát, hogy
a kiszemelt kavicsocska beleférjen és belefeszüljön, nincsenek beleragasztva, mert
nem tartom méltónak a ragasztást, de ezt már taglaltam. Egy érzékek feletti valóságot
nem áldozhatok fel az érzékek oltárán, ezt pontosan tudom, nem kerül mérlegre a
dolog bennem, nincs rá szükség. Azt vettem észre, hogy mindegyik kis szobrocska
esetében más színű kicsi kavicsot választottam, mint a befogadó kavics, ez munka
közben nem is tudatosult, csak utána vettem észre. Ezek szerint nem logikus,
racionális ésszel válogatok, hanem a benső sugallatra figyelve, ez nem tévesztendő
össze az ösztönökkel. Az ösztön sokszor érzelmeken (emóción) alapul, az igazi
befelé figyelés transzcendens kapcsolaton. A Kavicsban kavics I. (50. kép, 140. oldal).
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50. Kavicsban kavics /.: 2002, folyamkavics, 5><12xl0 cm, 6x12x10 cm, 5x11x10 cm

51. A kő szeme: 2002, andezit, kvarckavics, 14x30x30 cm
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A kő szeme
Készítettem egy szobrot, egy kézzel hasított andezit utcakőből. Lapos négyzet
alapú, szinte teljesen szabályos kőtömböcskébe beleültettem egy egészen kicsi
meggymagnyi barna kavicsot. A kő „szellemi" súly-egyensúly pontjába, ezért olyan,
mintha nézne a kő, tekintete van. Egy szem, akár „Isten szem", megerősödött tőle a
szürke tömböcske, hogy beemeltem a kis kavicsot, megsokszorozta a koncentrációt,
amellyel az ember figyelni „kénytelen". A kőtömböcske felülete hasított, egy ékelési
nyomon kívül és a kavics beemelésén kívül nincsen rajta más beavatkozás. Az ékelési
nyom (fél fészek) nem pontosan az egyik oldal közepén van, ezért kicsi aszimmetriát
csempész a szoborba, ezáltal finomodik az összkép. A benső csend, a befelé figyelés
egyfajta formai megfogalmazása ez a meditatív szobrocska. Az én részem ebben a
munkában a kőválasztás, és a beemelés volt, a többit a bányában dolgozó kőhasító,
a teremtés, és a teremtő képzeletem végezte el.
Magzat
Készítettem egy szobrot, aminek a Magzat címet adtam. Találtam egy gyönyörű
szép lapos kavicsot, és ennek a felső felén végighúzódik egy repedés, olyan formán,
hogy nem válik le a darab, de optikailag mégis kettéválik a kavics (egyben kettő). Ezt
a kavicsot félretettem, mert tudtam, hogy szobrot kell készítsek belőle, de még nem
volt világos, hogy mifélét. Egy egész esztendő is eltelt, amikor egyszer csak „véletlenül"
találtam egy másik kavicsot, sokkal kisebbet, de ugyanolyat, revelációként hatott
rám: ez rátalálás, nem is hittem el, azt gondoltam a szemem káprázik, de nem,
szakasztott ugyanolyan volt, csak egészen kicsiben, ugyanolyan repedéssel, ugyanott
és egyben. Abban a pillanatban megszületett a szobor, egy pillanat műve volt, ilyen
nemigen történik, általában lassan születnek, de ez a szobrocska „hipp-hopp",
megszületett. A nagyobb kavics már egy éve nálam volt, és érlelődött, de ahhoz, hogy
a szobor megszülethessen csoda kellett. Hálás vagyok érte, hogy nem abortáltam a
megszületni vágyó művet. Belecsiszoltam tehát finoman, a kicsit a nagyba, pontosan
oda, ahol a nagyban, és egyben a kicsiben is a repedés fut, hatalmas erőt sugároz ez

52. Magzat: 2003, kvarcitkavics, kvarckavics, 7x29><13 cm
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53. Hármasegység (részlet):
2001, gránit, andezit, kvarckavics, 21x50x37 cm

54. Őrlőtégely (részlet):
2000, fonolit, gránitkavics 17x43x41 cm

a kicsi szobrocska. A teremtés működése kifürkészhetetlen, mert „ a szellem ott fú,
ahol akar". Isten társként hívja az alkotó embert, legyen részese teremtő munkájának.
A dolgom nem más, mint tudatomat alkalmassá tenni a teremtő sugallat (pneuma)
befogadására, és annak szobrászi megfogalmazására. A teremtés művének eszközeként
kell működnöm, hogy alkotásom eredendő módon szerves része lehessen a teremtett
világ teljességének.
Szobrok utógondozása
Érdekes kérdés a szobrok lelki értelemben való utógondozása. Miután
befejeztem az első nagyméretű gránitszobrot, de leginkább a másodikat, szükségét
éreztem, hogy eltöltsek velük néhány napot úgy, hogy nem dolgozom, hanem csak
figyelek rájuk. Ez egyszerűen azt jelenti, hogy ott ülök és figyelek, tudom, mondanak
valami fontosat. Megnyugvást ad, ha ezt megteszem, és jóval többet értek meg belőlük,
még mélyebb lesz a kapcsolatunk. Valahogy úgy figyelek rájuk, mint szülők a
felnövekvő gyermekükre, megadva nekik a tiszteletet önálló új létükben, mert nem
lehet a szülők tulajdona a gyermek, mint ahogy a szobor sem maradhat teljes mértékben
az enyém, még ha fizikai értelemben a tulajdonomat is képezi közülük jó néhány,
mert nem magamnak készítettem őket. A gyermek is önálló életet él, ha felnőtté érik,
de szülei szerető figyelmében telnek felnőttévei, ez teljesen normális, mert mindkét
részről gazdagodnak. Erre a kapcsolatra ugyanúgy szükségem van, mint a szülőnek
gyermekével fenntartott későbbi kapcsolatára. A kövek szoborként erősebbek, mint
természetes formájukban, mert már nem „csak" kövek, hanem szobrok, és ebben
a formájukban többet tudnak megmutatni az érzékeken túli világból. Gazdagodnak
azáltal is, hogy beletöltekezem azt, amit teremtettségemen keresztül kapok. Hiszem,
hogy a természet léte nem pusztán fizikai, kémiai, matematikai törvényszerűségeken
alapul, valami több kell legyen, a teremtés ennél lényegesen több, spirituális elemek
mozgatják, éltetik és produkálják sokféleségét. Mert értelmes működő rendszerré áll
össze, és nem csupán anyagok halmaza, a szobraimnak ezt ki kell fejezniük.
Örülök annak, hogy Isten megérezteti velem a szellemi közösséget, a
„teremtés" képességét, de még nagyobb örömömre szolgál, hogy ezzel a kővilággal
együtt a kezében tart, és hogy Ő, a Teremtő számára vagyok élő, ezért szeretettel a
helyemre tett.154
154

Türk Péter, (2006): Forró vágyam árnyékában ülni; Fővárosi Képtár; www.btmfk.iif.hu
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Család
Befogadott
Hasábba zárt Kavics
Hármasegység
DLA-mestermunkám: Befoglalt kavics
Fal és Asztal Kavicsokkal
Együtt
Kavicsban kavics
Bazalt kavics kődobozzal
Nagy gránit balansz
Kavicsban kavics szobrocskák
A kő szeme
Magzat
Szobrok utógondozása
Összegzés
Képjegyzék
Irodalomjegyzék
Szakmai önéletrajz
Köszönetnyilvánítások
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