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A,,Magyarországi Nemzeti
és Etnikai Kísebbsé€ekért"

KözalapítVány,
az oktatási Minisztérium

támogatta,

Cfulapunkhoz

Nővérköszőntő

Döbbenten álltam az apró műterem aitaiában- Hihetetlennek tűnt, hogy
ennyi szépséget hordozhat egy szobor internetes hálózatta] átszőtl vllá-
gunkban. Az alkotás címe ,,Nívéreh".

Leánytestvérek lennének? tűnődtem, - Nem ,.. nem! Ezek ápolónővó-

rrÉ, A lehaitott fejek alázatról suttognak, a feltartott fej pedig áhítatot su-
gároz. Ez a betegek iránti alázat és a szakmai hivatástudatból eredő áhi
tat, Olyan nővérek ők, akiket a gyötrődő és elesett embertársaik iránti
önZetlen SZeretet vezet a betegágyhoz,

De miért szép ez a szoúor? Elsősorban letisztult harmóniája és egyszerüsé
ge miatt, Az athéni Nemzeti Régészeti Múzeumban Hégészó síremlékén
láttam ilyen lágyan ívelő vonalakat, Ám ez a szobor nem a halál szomo-
rúságát, hanem az élet megőrzésének magasztos kü]detését hirdeti, A
formák egyszerűségét csodálhatjuk abban is, hogy nem látunk kinyúló
karokat, lábakat, kezeket, mégis érzékeljúk rejtett ielenlétüket a ruházat
alait, A lágy formák ritmusa Vezeti tekintetünket, ahogyan a térdelő lá-
nyok hátának íve ovális cseppet raizol elénk, szelíden omló haluk pedig
egybeolvad társuk dísztelen kendőjével.

De a természeti alakzatok rejtett Szépségét is őrzi ez a szobol annak a

lehajJó tulipánnak a képében, amelyet a finoman szétnyíló kendő két
szimmetrikus íve jelenít meg. Ugyanakkor azt is mondhatnánk, hogy ez
az alkotás a vizek művészetét tükrözi, azoknak a kavicsoknak a simaságára
emlékeztetve, amelyeket a fáradhatat]anul hömpölygő folyók és a nyug,
talan tengeíparti hullámok hoznak létre, A kavicsfoímára gondolva
mondta Amerigo TOt, hogy az az iqazi szobor, amelyet szeretnónk megsim\gat,

ni, Azt hiszem, erre az alkotásra is érvényes ez a különös meghatározás.
Nem véletlen, hogy ennek a műnek az agyagból formált eredetljét annak
a keramikus-szobrászművésznek u||ai alakították, akit V Mniz'a Máriának
hívnak,

Majzik Mária életét áthatja a zene és a foímák ritmusa, A]kotókedvéről
viszont az áru] el valamit, ha sorra vesszük, hogy csak az elmúlt három év
alatt a művész egyebek között olyan alkotásokat hozott létre, mint példá-
ul a KodáIu Zoltán ihlette ,Zene" , vagy a ,péke" , ,,A kilenc múzsa" , a ,,Maga6r
PiíIa", aZ,,Anna FranÉ" emlékét megörökítő alkotáS, Valamint Rdltki Gyötgy
és Bailr cizi telrakotta domborműve, De ugyanezt a terméSt gazdagítlák
kisplasztikái mellett olyan szobrai, mint a hévízi Szent Atldrás corpus,
Szent Péter és Sz€nt Pál apostol egész alakos szobra, És persze ide tartoz-
nak még hatalmasabb munkái, mint a Semmelweis Ovlstudlmdnui Egaetem

öítumenihus hópolnájának belső kialakítása, a hévízi Szent Miklós kápolna két
falát borító lenyűgöző látomás, vagy a parajdi |Erdély) templombelső ké-
szülő monumentá]is bibliai jelenetei,

Most már meghatottan állok a ,,Nívérek" előtt! BúCSúI intek nekik, és
abban reménykedem, hogy a rohanó hétköznapok ridegsége ellen oltal-
mul talán magunkkal visszük ma|d mindannyian a be]őlük áradó szeretet
egy,egy leheletnyi sugarát,

Greguss Ferenc

Címlaponkon: V. Mllizik Mária ,,Nőuérek" című bronzszobra,
Baitai kíszló felvétele

Elhangzott 200l. iúniüs I4-én, a szobotavató ünn€pségen. A,,Nóvérek" címíí szob-
rot a Büdapest xx. kerülett |ahn Ferenc Kórház 20 éves iublleumán avatták fel az
adományozók, a Pesterzsébeti és a soroksári Német Ki§ebbségi önkoímányzatok.


