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HELL,ER ÁG~ES: A ZSIDÓ JÉZUS
FELTAMADASA

Sokan örömmel vesznek meg bármilyen
könyvet (vagy néznek meg filmet, színdara
bot), amelyik Jézus nevét viseli. Az utóbbi
években azonban Jézus neve divateikk é. köz
prédává lett: a legkülönbözőbb nézetek, fan
tazmagóriák használják "áruvédjegy"-ként.
Jónéhány szánalmasan primitív iromány ta
lálható Jézusról a könyvesboltokban ma is.
Ha azonban olyan rangos szerző, mint Heller
Agnes, ír Jézusról, akkor a karácsonyi könyv
kínálatból elsőként az ő könyvét vesszük ke
zünkbe. Nem is ér csalódás. Izgalmas, gondo
latokat ébresztő, párbeszédre hívogató esszét
írt Heller Ágnes.

Amint könyveesk éj ének már a címe is jel
zi, abból a tényből indul ki, amit külföldön
évtizedek óta regisztrálnak, és amiről a ma
gyar könyvpiacon megjelent könyvek is ta
núskodnak. Az ut óbbi időben mind zsidó,
mind keresztény részről ,,fölfed~ték" Jézus
zsidó voltát (ezt nevezi Heller Agnes Jézus
feltámadásának). Több zsidó szerző is jelen
tős monográfiát írt a "zsidó Jézusról" mint
korának jelentős vallási személyiségéről (ma
gyarul is megjelent egyebek közt Joseph
Klausnernek ma már klasszikusnak számító
Jézus könyve, Pinchas Lapide - Ulrich Luz :
A zsidó j ézus ómű könyve, Vermes Géza és
David Flusser könyvei). Am a keresztény teo
lógiában, a krisztológiában is általánossá vált
az a megközelítés, hogy először a Názáreti
Jézust mutatják be, abban a - zsidó - kul
turális-társadalmi-szellemi környezetben, ame
lyikben felnőtt és működött, és ennek hátte
rében elemzik tanít ását és sorsát (ezekkel
azonban Heller Agnes nem foglalkozik).

A szerző megvallja személyes érintettségét
is: "Jézus alakja mindig foglalkoztatott, sőt fasz
cinált. Ez így volt ateista korszakomban is..."
Jézus alakjában látja azt a pontot, amely a ke
reszténységet összeköti a zsidósággal, de egy
ben el is válaszfia tőle. Shalom Ben Chorin
egyébként ezt szellemesen így fogalmazta: "Jé
zus alakja összeköt bennünket, a Jézusba vetett
hit elválaszt." Heller Agnes tömören és frap
pánsan mutatja be a zsidó Jézus történeti alak
ját, majd azt a folyamatot, ahogyan a zsidóság
kizárta a tudatából Jézust. (A szerz őnek igaza
van: hamis az "istengyilkos zsidók" antijudais
ta vádja, amint ezt a katolikus egyház már
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többször ki is nyilVánította . Az azonban tény,
hogy a "normatív judaizmus" egyszeruen nem
vesz tudomást Jézus l étezéséről.) A másik olda
lon viszont bemutatja azt a folyamatot is, aho
gyan a születő kereszténység eltávolodott a zsi
dóságtól, miközben "kisajátította magának" az
ÓSzövetséget. ÖSSzegzésként megállapítja: "A
kereszténység saját identitását a zsidósággal
szemben határozza meg, míg a zsidóság úgy
tesz, mintha tudomásul sem venné a keresz
ténység mint vallás létezését."

Heller Ágnes fogalmazásai találóak, szelle
mesek, néhol azonban leegyszerű5ítettek, és
ez ért félreérthe tőek. Szembeállítja például egy
mással a történeti Jézust és a későbbi krisztoló
giákat, holott a hit Krisztusa elválaszthatatlan a
történelem Jézusától. "Jézus nem volt keresz
tény és nem is ismerte a kereszténységet"; ,,Jé
zus nem volt egy új vallás, a kereszténység
megalapítója" - úja például, alapjaiban tá
madva evvel a kereszteny identitás-tudatot.

Érdekes indítványt tesz Heller Ágnes a
"Noé új bárkájában" fennmaradt két vallás, a
zsidóság és a kereszténység ma lehetségessé
vált új, ökumenikus találkozására. Sót, ezen
túlmenően: a monoteista vallások ökumeni
kus párbeszédére. Már a filozófus szólal meg
mondataiban, amikor az igazság fogalmának
alakulását vizsgálja a felvilágosodás óta,
majd összeveti egymással a vallási igazság és
a tudományos igazság jelenkori fogalmát.
Igaza van abban, hogy "a modem világnak
nem a vallás, hanem a tudomány lett az ural
kodó világmagyarázata", de abban is, hogy ez
a szekularizált világ mennyire elbizonytalano
dott, mennyire rászorul a vallás "kritikai, felvi
lágosító" szerepére. "Az embemek nemcsak ar
ra van szüksége, hogy (...) a modem technoló
gia gyümölcseit élvezze, hanem arra is, hogy
életének értelmet adjon, benne valamilyen esz
mét, célt, szellemiséget ismerjen fel."

A szerz ő számos kijelentése továbbgondol
kodásra késztet. Kijelenti ugyan, hogy nem
kíván belevágni a "keresztény önértelmezé
sek dzsungel ébe", a teológusok mégis sz íve
sen folytatnának vele tisztázó párbeszédet Jé
zus és a kereszténység, a kereszténység és Jé
zus valódi kapcsolatáról. És jó lenne, ha (ma
gyar) zsidó gondolkodók között is akadná
nak olyanok, akik elfogadják Heller Ágnes
indítványát: "A zsidó Jézus ugyanúgy hagyo
mánnyá válhat a mai zsidóság számára, mint
a mai kereszténység számára." Továbbá, ha



folytatódhatna a II. Vatikáni zsinat által és az
óta ismételten szorgalmazott párbeszéd a kü
lönböző monoteista vallások között, továbbá
a vallások és vallásnélkülivé vált korunk kö
zött - az egész emberiség, mindnyájunk ja
vára. Ez azonban messze meghaladja egy re
cenzió kereteit. (Múlt és jövli, Budapest, 2000)

LUKACSLAsZLÓ

VILLÁNYI LÁSZLÓ: EGY MÁSIK ÉLET

Úgy van: a tárgyszerűség a költészetben sem
eleve fogyatékos minőség. Arany János azt
mondja, a lírában csak azon egy kell: belső

állapot, az epikus költészetben a külső tárgy
a belsővel való egybehangzásban, acél és ko
va ... De mint tudjuk, a vers nem a nyelvi
képzelet dübörgéseinek lekottázásától válik
acéllá és kovává, s végképp nem a művészi

ességtől. A századelő formalista kísérletei
ugyan a zaum holtpontjáig roboghattak am
lifikádós törekvéseikkel, ám ezenközben épp
a modernek emelték, a poetica licentiával ta
karózó zavar szenderültén, ismét szinte elemi
szabállyá, hogy (Berzsenyi szavaival) a való
di poézis maga a lélek. Ilyen értelemben nyu
godtan kijelenthető,hogy Villányi László köl
tészete is modem vallomáslíra, mely bőven él
a személyesség belső értékelésrnódjával - de
lírai közölnivalóját egy sajátos alkatú verstí
pusba ágyazva; tárgyias, epikus összetevökön
át, a próza evokatív tónusában szélaltaíja meg.

Finom, néhol ironikus, máshol komolyan
szomorű,ezredvégies hangulatai mögött nem
lehet nem észrevenni a klasszika versemléke
it. Szó sincs róla, hogy munkaasztala egy mú
zeumra kiütött cégér alatt húzódnék - ha
nem annál inkább szó van a raison méltósá
gáról, az affektált érzelmektől való tartózko
dásról, a tömör, világos fogalmazásról; tehát
az idénypóz szerinti felületesség, betűömlés

és nagyzoló önimádat ellenében vállalható
szemléleti hagyományról.

Az Egy másik élet szerzője megfontolt köl
tő, még véletlenül sem ragadja el/le az
anyag, amihez különben annyira hozzá van
kötve. S a hosszabb szemlélődés azt is elárul
ja, gyűjteményében nem találhatni sort, mon
datot, melyben maga próbálna fölébe kere
kedni az anyagnak. Pedig bátor; akár hetven
szer ismételni meri ugyanazt a formát, csak
nem egyugyanazon magas nívón.

Az életből elkapott események, emlékfo~z
lányok, történetgyökök, amelyek gyakran tar
gyak képét öltik föl, és fordítva; a tárgyak,
amelyek funkcióikban hétköznapiak, a köré-
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jük rajzolt helyzetek, portrék, groteszk esetek
szapora sorában különös líraiságot sugallnak.
Mintha a sima csiszolású mondatok illeszté
kein a lélek kesernyés, irracionális színei tűn
nének elő. A higgadtan fölvezetett kötetnyitó
versben például egyszercsak visszafelé moz
dulnak a folyók. (A polgár esti meditációja)
Vagy ott van a mindkét kezétől megfosztott
integető ember jelképe; hiába lóg üresen ing
ujja, tudják: integet. (Az integetli) Egy zsánerkép
alig pár sora jószerivel a fátum filozófiájáig!ej
lődik: induljon bárhonnan egy vonal, / utobb
úgyis mindennel összefut. (Rajz) S milyen szo
rongató a szembesülés a személyes idő véges
ségével: ki tudja, honnan érkezem haza, / me
lyik városban ámultam egy lányon, / s aki ajtót
nyit fiam vagy unokám? (Alagút)

A természet egy porcikája sem közömbös
nekem - írta Michelet. Vajon jó másfél év
százada megfordult-e a francia történetíró fe
jében, hogy nem csak nap- s évszakokra, nem
csak tájakra, vízre, égre lehet ilyen érzelemte
lien rezonálni? A természet és környezet tü
zetes hódolói közül például V~jdát egy hideg
hegycsúcs késztetett versre. Es ami Tompa
nak, Traklnak az ősz, Babitsnak az esti táj, az
Villányi Lászlónak a város. Ha az embernek
szerencséje van - mondja -, megadatik egy
város... Eletrajzából, topográfiai hitelű verse
iből (Széchenyi tér, Dugonits utca, Baross-híd,
Gyliriek ha találkoznak) tudhatón ez a város
Győr. A szülőhely szeretetteljes és mély meg
örökítése e~ész kis mitológiává kerekedik,
ahogy Villanyi László a valóságos várost
mintegy más voltában, bensőleg is konstatál
ja. De alighanem téves úton járnánk, ha a há
zak, utcák, hidak épített foglalatára, mint egy
kiszámíthatatlan csoda díszletére tekinte
nénk. A miliő nagyon is földi és reális méretű,

Mitől kap akkor mégis másik életet? A ka
masztól, aki lelkesült képpel követ hamis
nyomot; attól, hogy egészen másról beszél
tünk, mint mondataink, pedig e kedélymoz
zanatok, azért meghatározzák belső lénye
günket; a költő is tépelődik, azt mondja, van,
ami képtelen nevet viselni. (Az epreskert)

Az ominózus másik élet tehát ekként neve
síthetetlen; valahol ott zajlik a kék pulóverek,
piros esernyők, az áhítatos postáskisasszonyok
(álmukról fe~Sfg a b~!ye~s lendülete), a~.~tegető
ember, Stacw panzio világa alatt vagy folott; egy
urbsban, mely a rendes időtől és a konkrét
helytől messze is van, meg közel is hozzá. S
ahová - mint a Vivaldi naplójából olvasható
- egy híd vezet, mintha egy másik életbe vin
nének a fények.

Végtére jól értjük, nem másutt, mint belső



el~e~~mondásainkban l~p~ang s így a dolgok
békéje hozza meg, arru keptelen nevet visel
~? Vagyis n;ID?azok ~ tarta~ok, amelyek kí
vul esnek erzekelheto hatarainkon, csupán
egy-egy kivételes pillanatban és csakis bizo
nyos szavak révén mutatják meg lényegüket.
~?r létezünk - írja Villányi László -, a
többi csak. .. Mi ez, ha nem a költészet bizal
ma? (Orpheusz Könyvek, Budapest, 2000)

KELEMEN LAJOS

MAGYAR TÖRTÉNETI
SZÖVEGGYűJTEMÉNY
1914-1999. I-II. kötet

A:z Osiris kiadó 1999-ben jelentette meg Rom
SICS Ignác Magyarország története a 20. század
ban című összefoglaló jellegű, de ugyanakkor
tl!do~nyos m~gonddal,,rendkívüli precizi
tassal, igényességgel megírt munkáját. A ha
zánk múlt századi történetét korszakonként
több szempontból (politika, gazdaság, társa
dalom, oktatás, művelődés, kultúra) rend
sze:e~n,szern!,é~ő,á~ogó ta~önrv jó fogad
l:a;tasat ugy tűnik, ujabb regr hiányt pótló
könyvsiker követi. A megkezdett sorozat
folytatásaképpen jelent meg a tankönyvhöz
ta:to~~ nélkülözhetetlen szöveggyűjtemény,

ket kotetben.
A 20. századi magyar történelem legfonto

sabb forrásainak ilyen szintű gyűjteménye

mindeddig hiánycikk volt, annál is inkább
mert hasonló munka a rendszerváltás ót~
nem készült, azelőtt pedig a dokumentumok
összeállítása nem történhetett objektív szem
pontok szerint. A szöveggyűjtemény szer
késztője és jegyzeteinek szerzője Romsies Ig
nác, aki az ELTE Bölcsészettudományi Kará
nak professzoraként a korszak egyik legszak
avatottabb és legtermékenyebb ismerője, illet
v~, ~z~mos -, elsős?rban a két világháború
kozotti Magyarorszag történetét taglaló 
szakkönyv írója.

A két kötet az úgynevezett rövid huszadik
század - azaz nem a századelőtől. hanem az
~. ,;:ilágháborútól számított és napjainkig tartó
Idoszak - legfontosabb hazai vonatkozású
történeti forrásainak komplex gyűjteménye.

~dkét kötet négy-négy fejezetet tartalmaz,
osszesen 327 szemelvényt találunk csaknem
1100 oldalon. Az első kötet témái - Magyar
ország az I. világháborúban, az 1918-19-es
forradalmak és az ellenforradalom, a Horthy
korszak 1920-44, Magyarország szovjetízálá
sa 1944-49 - nagyjából a század első felét, a
második kötet fejezetei - a rákosista dikta-
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túra',az, 1956-os forradalom és szabadságharc,
a Kádár-korszak, a rendszerváltozás - a
napjainkig eltelt utóbbi öt évtized történetét
taglalja korabeli szövegek segítségével.

A forrásgyűjtemény csak a legfontosabb
s~öveg~k közlésére szakosodik, jegyzetappa
ratusa IS c~ak ~ legszükségesebb kiegészíté
sekr~ szorítkozik. Egy-egy korszak, fejezet
sem Igényel külön bevezetőt, hiszen a szerző

nyilvánvaló célja, hogy a forrásokat a tan
kö!,-yvvel használják együtt a történészek,
műkedvelők, egyetemi, főiskolai hallgatók,
tanárok. A szövegekhez azért a legfontosabb
információk természetesen hozzátartoznak és
meg is jelennek: a dokumentumok születési
dátuma és helyszíne, valamint a szövegek el
ső kézből való nyomtatott publikációjának
~eltalálási helye minden dokumentum elején,
illetve végén kap helyet. Mindkét - tehát
nem csak a második - kötet végén részletes
névmutatót találhatunk, de egy részletes
tárgymutató is fontos lett volna.

, Az első kötet végigköveti az I. vílághábo
rúhoz vezető diplomáciai levélváltásokat (a
Monarchia és Szerbia közti jegyzékek és Fe
renc József kiáltványa), a korabeli lapok há
bo~ús k,ommentárj~it(Ferenc Ferdinánd meg
gyilkolasa) ugyanugy, mint a nemzetiségek
elszaka.dási törekvéseit és tárgyalásaikat a
nyug~ti h~t~makkal (Masaryk cs~h, Supilo
h?rvat politikusok me~or~durnaIa szövet
se&esekhez, .a Nemzeti Tanacsok programjai,
nyilatkozatai). Nem marad ki a forradalmak
korának törvénykezése (a Károlyi-kormány
néphatározatai és néptörvényei, a Forradalmi
Kormányzótanács rendeletei) és az 1918-20
közötti politikaformálásban meghatározó
szerepet jatszó pártalakulatok (Kommunisták
~agyarországiPártja, Magyarországi Szeeia
li~ta Párt, Keresztény Nemzeti Párt, Országos
Kisgazda- és Földmíves Párt) részletes prog
ramja sem. Mivel a gyűjtemény a dokumen
tumok születésének kronológiáját követi nyo
mon, a Horthy-korszakkal foglalkozó részben
a legfontosabb törvények szövegének és a
m,eghatározó pártok (Egységes Párt, Fajvédő

Part, Nemzeti Demokraták, MSZDP és a fa
siszta jellegű pártok) programjának színes
egyvelegét találhatjuk meg. Ez kiegészül a
békés revízió külpolitikai és a Márciusi Front
általános programjával, a zsidótörvényekkel
és a kiugrási kísérlet alkalmával publikált
Horthy-kiáltvánnyal. Az első kötetet a hábo
rú utáni új pártok programjai, az államosítási
törvények és a Mindszenty József ellen írt vád
irat zárják - sok más dokumentum mellett.

A második kötet a szocialista állam tör-



vénykezését tárja elénk. A Rákosista-diktatú
ra es a Kádár-korszak határozatait azonban
helyenként jeles kuriózumok tagolják. Olya
nok/ mint a koncepciós perek vádiratai, a Var
sói Szerződés szövegrészlete, az 1956-os pár
tok programjai, a forradalomban és leverésé
ben jelentős szerepet játszó politikusok
(Mindszenty József, Nagy Imre, Kéthly Anna,
Bibó István, illetve Kádár János és Münnich
Ferenc) korabeli beszédei és megnyilatkozá
sai. A mű befejező része napjaink ismert do
kumentumait taIlózza: az ellenzéki irányzatok
programjaitól, a rendszerváltás sarkalatos tör
vényein át egészen a NATo-csatlakozást ki
mondó törvényig. (Osiris Kiadá, Budapest, 2000)

CSONKA ISTVAN

SZÖLLŐSI ZOLTÁN: NEM LÁTLAK
BENNETEKET

A költő két éve megjelent ötödik versesköny
ve azt a címet kapta, hogy Megyek haza. Tud
ható/ hogy egy hosszabb pályaszakasz alko
tásaiból válogatott akkor, s ezt teszi most is.
Az újabb könyv tehát nemcsak folytatás, ha
nem kiegészítés is. A Megyek haza ugyanúgy
és ugyanannak a létállapotnak: az útonlevés
nak a kifejezője, mint a Nem látlak bennetek.
Változatokat készíthetnénk e két cím lehetsé
ges kapcsolataira. Az ember azért megy haza,
hogy láthassa az övéit, hogy otthonosan érez
hesse magát. Most az Apokrif viszont így fe
jeződik be: Nem látlak benneteket / nem lá
tom arcotokat / nem tudom eltartani magam
tól. Tehát a szinte teljesnek ígérkező azonosu
lás is hiányérzetet kelt, a lét még akisvilágban
sem lehet tökéletes. Már csak azért sem, mert a
költő számára a lehetséges pillanatnyi harmő
nia mindig az idők egészébe ágyazódik be.

Szöllősi Zoltán az időt rendre két értelme
zési sík metszésvonalában ragadja meg: az
életidőjében és Iétidőjében. Az egyik a látha
tó-mérhető racionális, a másik a-képzetes. S
mindegyik számontartandó az emberi kultú
ra egészében, a személyiség sorsában, vala
mint a saját líra történetében. Nem elkülönít
ve/ hanem ugyancsak egymásra utalóan. S
mivel az időbeliség fogalma feltételezi az
időtlenséget is, az örök és a változó elemek is
átjárják az élet- és a létidőt. Nem mostanában
alakult ki az idő ilyesfajta felfogása: már a
hatvanas évek korai verseiben kezdett formá
lódni, Ennek köszönhető, hogy bár a versek
fogantatásukat tekintve szinte az egész életi
dőt átfogják, mégis nagyfokú az ewségessé9'
a létszernléletben nincsenek radikális változa-
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sok: Évszakaid többé nincsenek, / kívül s be
lül időd azonos, / együtt mozdul véled Iste
ned - / zörgő ágat holdfény olajoz.

A saját líra sors történetében nem csupán a
genezis foglalkoztatja a szerzőt, hanem a re
cepció hiánya is: Versek tanyáján élek, / és
nincs verslakó népem Ennél azonban sokkal
lényegesebb számára a személyiség útja,
amelyet viszont az élet és a lét szintién ís be
határol az időbeliség. Hiszen lassan az Orök
nek hitt férfikor is múlt időbe kerül, s bár
Nem dőlt el még semmi, s bár a költő cellá
ban elalvó, Istent / másoló írnok, tudja, hogy
létem talány, s szemléletében a földön össze
ért/ zárlatos kul túrák, / tüzében égnek házak,
/ kamasz szerelmesek. A személyiség és az
emberiség tehát egyaránt veszélyeztetett. A
harmónia így csak része lehet az egésznek:
kiiktathatatlan, de nem idilli. Komor világ ez,
de korántsem remény nélküli. Határozottan,
értékelvűen etikus szerző Szöllősi ZOltán, aki
a nagyonis valóságos földi poklok között jár
va az égi harmónia igézetének segítségével
őrzi meg önmagát és óvja az emberiséget.
(Littera Nova Kiadó, 20(0)

VASYGÉZA

A KÉZ METAFIZIKÁJA
Kelemen Marcel festményei a Suzuki
Ház Galériában

Öröm látni, hogy emez újabb sorozattal - a
Kezeink először-Veszprémben állíttatott ki 
Kelemen Marcel milyen jelentős pályasza
kaszhoz érkezett. Avval, hogy expresszív len
dületű/ a színeknek (a vastagon fölvitt festék
rétegnek) különleges szerepet szánó festmé
nyei/ azok közül is a csaknem önarckép-corpu
sok, átfordultak fekete-fehérbe, gondolkodá
sának fázisai egyszerre hangsúlyosabbá vál
tak. A fesfőművészt már nem csupán a külön
leges motívum, az absztrakt felé mozduló fi
gurák színtoborzö elevensége, az elemeiben
is frappáns tér feszültsége stb. foglalkoztatja
- egy kissé leegyszerűsítve: a külvilág képi
leg is hatásos kis és nagy robbanása -/ hanem
a bensőjét is megérintő szakrális csönd.
Amelyben a gondolkodás mélységét ugyan
csak jelzi a szellemi terrénurnként is fölfogha
tó bölcselet: a kéz metafizikája. A tapasz
talaton túli lét, végső soron az egyidejűleg egy
szeru és bonyolult szimbólumvilág mögöttese?

Fel nem tehető a kérdés, hiszen az érze
lemmel átitatott sejtelem, amely bibliai motí
vumokban sem szűkölködík,itt (alighanem a
fotó alapú) fekete-fehér képben - az egy-



mással dinamikus ellentétben lévő foltrend
szerben, a szerkezetté növő sugarak rácsában
stb. - realizálódik. A lélektartalmak ilyesféle
képi kifejtéséhez természetesen kellett az
észak-franciaországi tanulmányút összes ho
zadéka: legelsőben St. Michel bencés apátsá
gának nemrég fölfedezett/IS. századi freskó
sora, a szerzetesek jelértékű vonulása - sétá
ja/ s nem utolsósorban az arc mint lélektükör
kéz-gesztusokban megnyilvánuló, gazdag
asszociációs hálót maga után vonó jelképisége.

S legkivált szükség volt a belőlük szinte
sütő/ megbocsájtó, őszinte, a másikért aggódó
- aktív - szeretet fölfedésére és átvállalására.

Kelemen Marcel úgy tette a sötét csuhák
ujjaiból kivillanó csoritkezeket, pámás keze
ket/ fészek-kezeket, általánosító gesztussal:
áldást osztó kezeket szimbólumtárának része
ivé/ hogy lássék az őket működtető etikai s
érzelmi rendszer is. Epp ezért nem véletlen,
hogy az emberek (a Biblia és az ember) kö
zötti közlekedést gesztusokban megjelenítő

erkölcsnek, az eredeti freskókon messze túl
lépve/ olyan - a világot lebíró - szerepe
van, amely nemcsak az ítélkezés súlya révén
válik megkerülhetetlenné, hanem a fókuszba
emelt történelmi igazság mindenre kiterjedő

érvényessége okán is.
A kéz-arcokban megbúvó bölcselet (mely

nek hű megjelenítői a szimbólumok) akár a
Bibliából származik, akár egy modern ikon
rendszer ellégiesítéséből, magán hordja a
Szent Könyv egyetemessé vált magyarázata
it-értelmezéseit. Hogy közelebb. kerüljünk
Kelemen Marcel kolostor-freskó-élményéhez,
végső soron a bencés szerzetesek kézfején, uj
jain megképződöttószövetségi és újszövetsé
gi idő sugallta szimbólumokhoz, érdemes
egy pillanatra a Biblikus Teológiai Szótár
egyik címszavát, a Kézrátételt valamennyire
megidéznünk. "Mint az áldás jele a kézrátétel,
realista módon kifejezi annak az áldásnak a
[ellegét, amely nem csupán szó, hanem tett.
Igy adja át Jákob egész ivadékának annak az
áldásnak egész gazdaságát, amelyet ő maga
is őseitől, Abrahámtól és Izsáktól kapott:
"Növekedjetek és sokasodjatok a földön!"
(Ter 48/13-16). Mint a konszekráció jele a kézrá
tétel azt jelzi, hogy Isten Lelke elkülönít egy
lényt/ akit kiválasztott, tehát birtokába veszi
őt/ és tekintélyt/ alkalmasságot ad neki egy
tisztség betöltéséhez,

Am az Ujszövetségi rész sincs híján a ma
gyarázatoknak. "Jézus az áldás jeleként rátette
kezét a kisgyermekekre (Mk 10/16)/ átadva
nekik azt a boldogságot, amelyet a szegé-
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nyeknek hirdetett (Mt 5/3); így elnyerte Aty
jától saját "imájának" gyümölcseit (Mt 19/13).
A kézrátétel jele a megszabadításnak is. Csak
ugyan/ Jézus e gesztus révén gyógyílja meg a
betegeket: "Asszony, megszabadultál beteg
ségedtől", mondta a meggörbedt asszonynak,
majd rátette kezét, és az nyomban felegyene
sedett (Lk 13/13)." A kar és a kéz együttese,
Istennél és az embernél is, a cselekvés eszkö
ze/ jelképe. Például (az ember esetében) "a kéz
mozdulat a lélek indulatát fejezi ki: örömet
(2Kir 11/12)/ ID'ötrődést Ger 2/37)/ áldást (Ter
48/14)/ esküt (Ter 14,22)/ mindenekfölött imát és
áldást (Zsolt 28/2; 1Tun 2/8; Jób 31,27)."

Bár tudom, hogy az ördög a részletekben
lakik, eme Bibliából vett motívumkincs-sor a
Kezeink című kiállítás esetében csupán eliga
zító gesztus, a festmények lelkiségére. bonyo
lult szimbólumrendszerére utaló vázlatos
magyarázat. Ám aki - még a francia alapél
ményt sem tudva - csak sejti a vásznak
megindító mögöttesét, még az is nyugodtan
áldozhatik e tiszta festőiségnek: a fekete-fehér
gyakran fényrácsok közötti hullámzásának. A
Bibliát tartó, illetve megáldó kéz - Kezeink
XXXVI. (A Könyv 3.) (2000); Kezeink XXXVI.
(A Könyv 4.) (2000) - már a 70x5O-es(Veszp
rémben látott) vásznakon is elementáris erejű

volt. Am a nagyítás nagyítása, a mostani,
150x10S-ös méretű festményeken szinte új ké
peket eredményezett. A megnövekedett felület
teret nyitott a felülről lefelé való fénycsíkok pár
huzamos játékának, kiemelte az ujjak kontúrjait
megcsillantó fehére, illetve a kézrátétellel meg
lebegtette a fehér térben úszó Könyvet.

Hogy most a faktúra átszellemült érzéki
ségéről. a pontról pontra megfestett "tudás
ról" ne is beszéljünk. Arról a szellemi, a képet
ugyancsak izgalmassá tevő töltetről például,
amely szinte absztrakt képmezőben sugalla
tossá teszi a fehéret (fehér abrosz t, fehér asz
talt), a kézérintéssel szakrális tartalmakat
közvetítve [Kezeink XXXVII. (Érintés 1.)
(2000)]/vagy meg~újtjaa fehér kézből indu
ló/ a lobogast imitaló fény-gyertyákat [(Keze
ink XXXVII. (Érintés 2.) (2000)]. A korábban
már szerepelt 70xSO-es vásznak, ugyancsak
az absztrakció felszabadult foglyaiként, a szer
zetesi csuha ujjából kibukkanó kezet (kéz
párt) növelik a már említett lelki tartalmak
szimbólumává. A fekete-barna kontúrú ruha
ujj pedig kontrasztként szolgál a tisztaságjel
képként is fölfogható fehér foltoknak (Kezeink
III.; Kezeink I. 1998).

SZAKOLCZAY LAJOS
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