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RÓNAY TAMÁS: KANYAROK UTÁN
A PÁPAI TRÓNON
XVI. Benedek életútja

Az új pápa megválasztása után a könyvesbol
tok kirakatai meg teltek Joseph Ratzinger műve
ivel. A könyvek borítóját színes szalaggal fog
ták körül, rajta a szerző új nevével: XVI.
Benedek pápa. Néhány hét után aztán megje
lentek az első, sebtiben írt életrajzok, portrék is
a pápáról, illetve új kiadásban láttak napvilágot
azok a könyvek, amelyek Joseph Ratzinger teo
lógiájáról, életútjáról korábban íródtak. Fél év
telt el azóta, s immár a magyar könyvpiacon is
megjelent az első könyv XVI. Benedek pápáról.

Rónay Tamás könyve hatalmas forrásanyagot
dolgoz fel. A pápa magánéletével kapcsolatban
részben német nyelvű önéletrajzi írására, rész
ben (magyarul is megjelent) interjúköteteire tá
maszkodik. Tevékenységéről pedig számtalan
szerzőt, újságírót, egyházi személyiséget szólal
tat meg: többségük köztiszteletben álló, minden
képpen hitelre méltó személyiség, megbízható
hírforrás. de akadnak köztük kevésbé hiteles saj
tóértesülések, olykor még pletykák, "rossz nyel
vek" is. A források bősége olykor szinte zavarba
ejtő, hiszen XVI. Benedek pápa már a Hittani
Kongregáció prefektusaként is gyakran állt a vi
lág figyelmének reflektorfényében. A könyv leg
főbb célja - amint alcíme is mutatja -, hogy
Joseph Ratzinger életútját mutassa be: az embert
hozza közelolvasóihoz. Megismerjük családi
hátter ét, teológiai és egyházi pályafutását, néze
teinek alakulását, de megtudjuk azt is, melyek a
pápa kedvenc ételei, sőt értesülünk a "cirmosok"
iránti vonzalmáról is.

Nagy értéke a könyvnek élvezetes, olvasrn á
nyos stílusa: a szerző a jó tollú újságíró közvet
lenségével mutatja be Joseph Ratzinger pályá
ját, s mögötte azt a kort, azt az egyházat (benne
a II. Vatikáni zsinattal), amelynek hátterében ez
az életút kibontakozott. Tudatosan kikerüli
Ratzinger teológiájának elemzését. (Szerencsés
lett volna, ha ez a tartózkodás következetes ma
rad : sok téves gyanút kelthet a könyvnek talán
leginkább félreérthető fejezete, az "ElhajI6k" az
egyházban círn ű, amely a Hittani Kongregáció
elítéléseit sorolja fel: a tájékozatlan olvasó nem
igen tud eligazodni ezekben az ügyekben, s így
könnyen egyoldalúan negatív kép alakulhat ki
benne a Kongregáció tevékenységéről.)

A könyv elsőként jelentkezett az új pápát be
mutató magyar portréval. Aki kézbe veszi a
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könyvet, alig tudja letenni, hiszen sok újat tud
hat meg a pápáról és a róla keltett média-rn í
toszról. Talán a sietségnek tudható be, hogya
rn ű lektorálása elmaradt, pedig ez sok kisebb
nagyobb tévedést, elírást kigyomlálhatott vol
na belőle. Egy következő kiadásban bizonyára
elvégzik majd a szükséges javításokat, hiány
pótlásokat.

A szerző többször szembeállítja egymással a
Hittani Kongregáció eddigi prefektusát és XVI.
Benedek pápát, és bízik abban, hogya Szentl é
lek is segíti majd munkájában. Már az eltelt né
hány hónap is azt jelzi, hogy méltó utóda tud
lenni a "nagy" II. János Pál p áp ának. tKairosz
Kiad á, Budapest, 2005)

BERNÁT LÁSZLÓ

HEIDL GYÖRGY: A KERESZTÉNY ÉS
ASZIRÉNEK

A Pécsi Tudományegyetem Patrisztikai Köz
pontja társalapítójának a megítélése szerint a
kereszténység törékeny bárkája mindig is a kí
sértések szirénhangjai - vagyis "az eretneksé
gek, a dölyfös tudományosság, a pogány filozó
fia, az érzékiség, az ösztönvilág, a démoni
sugallatok, a hatalom, a gőg, a hiúság és egyéb
veszedelmek" (6) - közepette haladt előre a
történelem kanyargós folyamán. Bizonyos érte
lemben ezt igyekeznek érzékeltetni azok az
ókeresztény kort vizsgáló tanulmányok és elő

adások is, amelyeket a szerz ö csokorba gyűjtött.

Köz űl ük több (A keresztény és a szir ének, 9-32;
Adám mint eretnek, 127-145; ]6nás a repkény alatt,
183-199) már korábban megje lent a Vigiliában.

A vizsgált szerzők alapján időrendi sorrend
ben sorakozó tanulmányok - amelyek temati
kájuk révén mintegy fűz érszerűen kapcsolód
nak egymásba, s amelyeket fordítások tesznek
sz ínessé, vagy egészítenek ki - a kibontakozó
keresztény eszmerendszer meghatározó korsza
kába (3-5. század) vezetik vissza az olvasót. En
nek köszönhetően szembesülhet például Nüsz
szai Szent Gergelynek az ember teremtéséről

alkotott gondolatain keresztül az egyházatyák
emberképével; illetve Remete Szent Antalnak a
tökéletességről alkotott eszm éjével.

Mive l a szerző elsősorban Agoston élet
művét kutatja, szinte természetes, hogya latin
egyházatya előkelő helyet foglal el a gyűjte

ményben is. A neki szentelt első tanulmány ve
zérfonala az egység gondolata, amely lehetősé-



get teremt Remete Szent Antal misztikájának és
a hippói püspök korai teológiájának a párhu
zamba állított elemzésére. Ezt követően ismer
hetjük meg a latin egyházatya eretnekségről al
kotott felfogását, amely magában foglalja az
eretnekség genezisét és természetét; majd a
szerző ,megvizsgálja azt a modem állítást,
amely Agostonnak felrója a platóni világlélek
kilakoltatasát a nyugati gondolkodásból.

Az ókeresztény kor szellemi pezsgésére és
meghatározó jellegére mutat rá a hebraica veritas
-latina veritas Jeromos és Agoston között zajló
vitája, amelynek lényege a Szentírás eredeti hé
ber szövege, illetve Hetvenes (Septuaginta) gö
rög fordítása tekintélyének a kérdése. Míg [ero
~os a héber elsőbbségét hangsúlyozta, addig
Agoston - a hagyományra támaszkodva - az
egyenrangúság álláspontját képviselte. Jeromos
azonban annyira nem tágított, hogy a Jónás tör
ténetében (4,5--7) szereplő és hagyományosan
"tök"-nek fordított növény (qiqeion) nevét 'önké
nyesen' "repkény"-re változtatta, nem kis felfor
dulást okozva a 4. századvégi latin keresztény
ségben. Ez azonban napjainkban Heidl György
segítségére siet, aki az egyházatyák iránti érdek
lődését harmonikusan ötvözi a szűkebb hazájá
hoz való hűséggel. Ezt sugallja már a kötet elején
a Poetovioi (ma Ptuj - Szlovénia) Victorinusnak
szentelt írás (Egy Dráva-parti írásmagyaráz6,
33-54)/ amelyben az egykori püspök gondolatvi
lágát nem csupán elemzéssel, hanem fordítással
is igyekszik érzékeltetni. így az olvasó közvetle
nül is kapcsolatba kerülhet az ókori szerzőnek a
világ alkotásáról vallott felfogásával. A hűséget

azonban a kötetet záró tanulmány bizonyítja a
leginkább. Ebben Heidl György a világörökség
részét képező pécsi I. számú ókeresztény sírkam
ra Jónás-képét hozza kapcsolatba Jeromos fordí
tásával és kommentárjával, amely végeredmény
ben hagyományt teremtett. Hiszen a hajdani
Sopianaeban a mester festménye már a repkényt
ábrázolja, ami magát a kormeghatározást is
nagyban megkönnyíti: 397 és 405/6 között (235).

A gazdag és választékos kötet egyetlen szép
séghibája a hellyel-közzel előbukkanó dualista
szemlélet, amely kétségtelenül Szent Agoston
szellemi hatását is magán hordozza: "Az eretne
keket egykor átok sújtotta, manapság szinte
dicsfény övezi" (127); "Az eretnekség mint el
torzult lelkület lényegileg jeleníti meg az Isten
től való eltávolodást, az eredeti bűnt" (145). Ez
azért kortól és helytől függően sokkal árnyal
tabb és összetettebb jelenség ahhoz, hogy ilyen
sommás teológiai értékítéletekkel el lehessen in
tézni. (Kairosz Kiadó, Budapest, 2005)

JAKAB ATTILA
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NAGY GÁSPÁR: SZAVAK
A RENGETEGBŐl

Hogyan lesz valakibó1 jó esszéista? Ezt a kér
dést sokan feltették már, magam is eltűnödtem

a válaszon. amikor a múlt század második felé
nek hazai esszéíróival foglalkoztam. Talán alkat
kérdése? Amikor a tanulmányíró hirtelen szár
nyalni kezd? Mert a műfaj kétségtelenül egyfaj
ta világnézeti kötődést jelent, a bizonytalanság
leküzdésének kísérlete, de lehet fordítva is, mi
dőn az esszéíró biztonságos pontokat, hiteles tá
jékozódási lehetőségeket kínál. Talán a feladatok
sora alakít ki valakiben egyfajta könnyedséget és
eleganciát, hogy segítségükkel győzze le a ne
hézségeket? Itt van például a napról napra pen
zumait teljesítő Kosztolányi. Mintha folytonosan
rakétakat lobbantott volna, könnyedén, azt a lát
szatot keltve, hogy nem súlyokat emelget, holott
folyvást a legnehezebbről, életről és halálról be
szélt/ s a legmélyebb alázattal ejtette ki az iroda
lom szót, mint aki megszentelt helyre szólítja az
olvasót. S mert volt minőségérzéke és ízlése, rit
kán tévedett, s ha mégis engednie kellett valami
féle elvárásnak, cinkosan összekacsintott olvasó
jával. No és ne feledkezzünk meg a folytonos
tökéletesedés szándékáról se, az ízlés fejlesztés
éről, a biztonságos ítéletalkotás megszerzéséró1.

Mindezt el kellett mondanorn bevezetésül
Nagy Gáspár esszéihez. Nála a felsorolt kívánal
maknak adottak, világnézeti elkötelezettségére
és irodalomszemléletére pedig egy 2003-as költe
ményéből következtethetünk, amelyesszéihez is
kulcsot ad: "Micsoda hit kel/ett hozzá I és miféle
me1y I máigdördülő konok akarat I verte sziklába ér
velő cölöpjeit I hogyhírmondónak I a szabad lélek itt I
mégis megmaradt. II Mert »a legnagyobb bátorság
/ a remény« e delejes I elévülhetetlen statikákban I és
olykor a csepült »józanság / a legfőbb hősi álla
pot" I mikor már minden veszni látszik I Isten ad
még egy utolsó lapot."

Szavak a rengetegbőI. Isten valóban lapot
adott, s "annyi balszerencse közt, oly sok vi
szály után" az irodalmat áldotta meg tisztesség
gel/ becsülettel, hogyahonszeretet és az általa
adott eszmények oltalmazója legyen. Erről az
irodalomról, ennek legjelesebb képviselőiről

szól Nagy Gáspár könyve. Erdőről, amelyben
évszázados faóriások oltalmazzák az újonnan
telepített csemetéket.

Nagy Gáspár hiteles és megbízható olvasó.
Ha a mű lángra gyújtja képzeletét, költészetének
párdarabjait írja. A Hitelben közölt jó néhány be
leérző írása ilyen. S ha már erről a színvonalas
folyóiratról szólunk, el kell mondanunk: ez volt
az az orgánum, amely rendszeres megjelenési le-



hetőséget biztosított Nagy Gáspár számára, így
segítve esszéíró i tehetsége kibontakozását.

Ezek az írásai leginkább mini-esszéknek ne
vezhetők. Ez körülbelül azt jelenti, hogy egy
két kecses lépést követően vége a táncnak. EI
nem tudnám képzelni Szerb Antalékat vagy
Németh Lászlót hasonló helyzetben, de ez a
jelenség is sejteti a kulturális szokások megválto
zását. Nagy Gáspár így, ilyen körülmények kö
zött is bravúrosan lépdel partnerével, magával
a művel, s hagyja azt előtérbe lépni, hogy abban
a néhány pillanatban is rácsodálkozhassunk je
lentőségére és szépségére, s lépései csak akkor
kissé mesterkéltek, amikor köszöntöket. "fela
datokat" ír meg, ezzel azonban mindnyájan ha
sonlóképpen vagyunk, s nem kivételek a legna
gyobb magyar esszéírók sem.

Először azokat a följegyzéseit, vallomásos
megnyilatkozásait érdemes elolvasni, amelyek
Illyés Gyuláról. Németh Lászlóról, Nagy Lász
lóról, Kormos Istvánról és Csoóri Sándorról
szólnak. Nagyon határozott világképre. ízlésre,
erős kötődésre ismerhetünk bennük, a sorsválla
ló irodalom eszményének vállalására, s ezt a
meggyőződésünket erősíthetik a kisebbségi ma
gyar irodalmak fontos íróival foglalkozó esszéi
is. Láttatóak azok a jegyzetei is, amelyek Kor
most, ezt az elvarázsolt királyfit szólítják meg a
halhatatlanságban, s meggyőzőek Csoóri melletti
hittevései is. Csoóri Sándor teljes kibontakozását
a politika akadályozta meg, értékelésében, szélső

séges elutasításában és az iránta megmutatkozó
hódolatban is politikai szempontok. pártvonzó
dások az uralkodók, amelyek maguk alá temetik
az esztétikai nézőpont kifejtésének lehetőségét.

Nagy Gáspárnak szerencsére erre is kiterjed a fi
gyelme, s ha sietős ecsetvonásokkal is, de egy je
lentős lírikus portréját sikerül megrajzolnia.

Panoráma. Irodalmi alkotások, gyűjtemények
címadásául azt sejteti, hogy egy korszak kereszt
metszetét látjuk magunk előtt. Nagy Gáspár
esszéibó1 is egy korszak keresztmetszetét látjuk,
egy korszak panorámája sejlik föl. Felemás kor
szak, küzdelmes évek, bizonyos alapvető elvek
és értékek érvényre juttatásáért. megóvásáért ví
vott fogcsikorgató küzdelem időszaka. Amint, a
Németh László emlékezetét idéző versben (Ej
szakáimban lámpafény) olvassuk. "A szív megleszá
molteleitől fogva, I idővel, bajjal, üldözőkkel: I a férfi a
halál suhogó árnyékában élt; / bár igazán sose halt
meg, Ide azért jobb, értávb utókort remélt!" Mind
nyájan azt remél tük. Ehelyett az üldözők lábdo
bogása hallik mindenünnen. Szerencsére akad
nak biztonságos védelmezőink, mint például
Nagy Gáspár is. (Tiszatáj, Szeged, 2004)

RÓNAY LÁSZLÓ
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OTTLIK KÉPESKÖNYV

Az Emlékkönyv és az Olvasókönyv után nemrégi
ben jelent meg a Petőfi Irodalmi Múzeum ki
adásában a Képes-könyv, amely az Ottlik-kultusz
legújabb hozadékának is tekinthető. A megké
sett elismerés kezdetének valószínűleg az
1982-es Mozgó Világban Sorakozó cím alatt meg
jelent írások tekinthetők, mikor is közel har
minc író tisztelgett az akkor hetven éves Ottlik
Géza munkássága (és személye) előtt.

Egy író körül kialakuló kultusznak egyaránt
megvannak a pozitív és negatív hatásai. Elő

nyös lehet annyiban, hogya szerző és művei a
köztudatban maradnak. Hátrányos lehet vi
szont azért, mert gyakran megnehezíti a művek
tárgyilagos értékelését, miközben az alkotások
ról az alkotó személyére helyeződik a hangsúly.
A kultusz negatív következményei egyértelmű
en felfedezhetők az Ottlik-recepcióban is, főleg

a szerző halála után megjelent Buda című re
gény fogadtatásában. Ezen regény kapcsán so
káig csak szélsőséges értékelések (rajongás,
avagy fanyalgás) fogalmazódtak meg, melyek
közös jellemzője volt - az elfogultságon túl-,
hogy a mű valódi elemzésére és értelmezésére
ritkán tettek kísérletet. Emellett a művet a
kritikusok többsége nem önmagában szemlél
te, hanem azt a "nagy mühöz", az Iskolához ha
sonlította, mely összevetésben a Buda rendre
alulmaradt.

A Ottlik képeskönyv esetében egyértelműen a
szerző személyére helyeződik a hangsúly, s
ilyen értelemben a kultuszépítő, kultuszerősítő

könyvek közé sorolható. A kötet minden bi
zonnyal erősíti és talán még növeli is az
Ottlik-rajongók táborát, hiszen ez az első, amely
Ottlik Gézát fényképeken keresztül igyekszik
bemutatni. A Képeskönyv nagyrészt a Petőfi Iro
dalmi Múzeum fényképanyagára épül, illetve
néhány fotó az Országos Széchényi Könyvtár
Kézirattárából. és magánszemélyektől szárma
zik. A fényképek időrendben kísérik végig az
író életét, Ottliktól válogatott idézetek kíséreté
ben, Kovács Ida körültekintő válogatásában.

Az albumot az egyik közismerten "ottlikos"
íróutód. Tandori Dezső esszéje nyitja, amelyben
a költő saját Ottlik-élményét kísérli meg körül
írni, illetve arra próbál választ találni, hogy mit
is kapott ő maga személyesen Ottliktól. az em
bertől és írótól, és mit kapott íróként Ottliktól.
az embertől és írótól, már amennyiben lehetsé
ges ez a szétválasztás. A könyvet a szerkesztő

utoszava. illetve az általa összeállított (s az ed
digi legrészletesebb) életrajzi kronológia zárja.

A könyv szemlélésekor két személy tusako
dik bennem; az egyik az Ottlik-rajongó, a másik



az irodalmár énem. Ha mint rajongó értékelem a
könyvet, mindenképp pozitív eredményre jutok.
Ki ne szeretne kedvelt írójának életéről, családjá
ról stb. minél többet tudni, és ,mindehhez még az
író gyönyörű sorait olvasni? Es a könyvet lapoz
gatva valóban az az érzésünk támad, hogy még
közelebbró1 megismerhetjük szeretett írónkat, be
Jéphetünk egykori életébe, világába.

Szakmai szemmel azonban mindez már
problematikusabb. Az Ottlik életéből származó
fotók és a műveiből származó idézetek összepá
rosítása (ahol ráadásul a szöveg mintegy illuszt
rációként szolgál) egy olyan elavult irodalom
szemléletet tükröz (akár akaratlanul is), amely
szerint a szerző életének valósága ténylegesen
is megfeleltethető az általa alkotott fikciónak.
Bár Ottlik köztudottan szinte minden írásában
saját élményeiből merít, mégis túlságosan is le
egyszerűsítő és félrevezető lehet ez a szemlélet.
A valóság és fikció egybemosása, a mű szerep
lőinek valós személyekkel való azonosítása
tudjuk, hogy gyakori jellemzője az irodalom
olvasásnak, Ottlik műveinek értelmezésénél pe
dig különösen sokszor találkozhatunk ezzel. Csak
példaként említeném a Medve és Orley vagy a
Szeredy és Sándor Károly közötti megfeleltetést,
ami egyébként a Képeskönyvben is felbukkan.

A Képeskönyv Ottlik műveinekvalódi megér
téséhez, értelmezéséhez ha nem is visz köze
lebb, a művek újraolvasását talán mégis előse

gítheti. Az utószóban vázolt szándékot és célt
mindenképpen teljesíti - vagyis hogy "kedvé
ben járjon mindazoknak, akik szeretik Ottlik
írásait, szívesen nézegetik fényképeit". (Petőfi

Irodalmi Múzeum, Budapest, 2003)

HERMÁNYI GABRIELLA

A FÉNY ÁITETSZŐ TEREI
Krajcsovics Éva és Vereczkey Szilvia
kiállítása a Barabás Villában

Rendkívül egységes kiállítás. Krajcsovics Éva
festőművész és Vereczkey Szilvia textilművész,

miként az Öszi kert című kiállítás mutatja, nem
véletlenül szövetkezett egymással. Minthogy
mindketten a fény szerelmesei, arra voltak kí
váncsiak, hogya rozsdásod6 ősz - műfajtól füg
getlenül - miféle kékes-barnás borzongást hív
hat elő. Az újrakezdés örömét és a búcsúzás
(ahhoz még túl fiatalok!) melankóliáját? A szí
nekre, színsávokra, végső soron hangulati ele
mekre fölbontható világ, a történések mögötti
érzelemtartomány drámáját? Drámáját, melybe
a szemlélődés, az anyagból anyagba vándorló
- hol megcsendesedő, hol forrongó - művész

boldogságképe: a teremtés által vagyok tudata
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éppúgy beletartozik, mint a keserűbb (az anya
gi világ lehetetlenségeivel harcoló) pillanatok?

Akárhogy is van, bármily törvény szerint is
soroltatott egymás mellé a vászonra festett olaj
kép és - ha nem dobozba zárt objectként van
tálalva - a leheletünktó1 szinte megremegő tex
til, a keresgélő egymásra találás célba ért. Miért?
Mert mindkét alkotó művein a fény áttetsző terei
- bár fizikai lehetetlenségnek tetszik - olyerő

sek, hogy akár szerkezeti elemként, akár a fó
kuszt elkerülőmásodlagos sugárzásként hatnak,
magukban hordozzák a "mondanivaló" (sejte
lem, hangulat) esszenciáját. Természetesen itt
nem a plein air, a szabadban-természetben való
festés levegőt, és a benne úszó tárgyakat megre
megtető fényjátékáról van szó. Annál inkább sem,
hiszen Krajcsovicsnál és Vereczkeynél is mindig a
természeti fényt befelé fordító (és a szoba sötétjé
ben is ugyanúgy műkődő)bensőNapa fényforrás.

Ez költözik a szín téglák, a fal mögötti fal és
az álomvalóság, valamint a gyapjú, a selyem, a
természetes és műszálas anyagokból álló (körbe
varrt, tűzött, lengedező) pászmák közé. (A rende
ződésnek ezt a sokszor isteni sugallatú képét való
ságos fényözönben mindennél jobban látjuk, de
elöhívója a már említett benső ragyogás.) Kis át
lengő terek, kis - több oldalról is nyitható 
fénykazetták jelzik, hogy az így létrejött kompo
zíció illúziótlan, ám mindvégig álomközelben
maradó valóság. A szemet fényesítő, csaknem
érzéki örömök felé csábító bársonya természete
sen másként"viselkedik" (másként hat) egy fest
mény, és megint másként valamely textilkép ese
tében. Igya Barabás Villa tárlatán nemcsak a két
művészt összefűző szálakat, a lírai absztrakt
megvalósulásának azonos intenzitású (technikai
lag természetesen különbözö) darabjait látjuk,
hanem a két karakteres alkotó öntörvényű - a
fény igézetében kristályosodó - világát is.

A rejtezettséget tekintve, minő bánatok erezik
ezt a visszafogottságot, Krajcsovics Eva a sebzet
tebb. Neki, jóllehet megnyugvást keres benne,
szinte fáj a fény. Fölhasítja a hajdani útiélmé
nyeket (Görögország, Itália), új és új, mindig
beljebb lévő rétegeket tár föl. Nincs az a szín,
nincs az a szobabelső, nincs az a táj, ami mögött
ne volna egy újabb, fölfedezésre váró terrénum.
S ez utóbbi nem csupán a valódi földrészre, s az
onnan beszüremkedő, káprázatként is eleven
"valóságra" érvényes - Pompeji - Medence, Pil
lér (2003; 2004-2005); Aquileia - ua. a képcím
(2003-2005) -, hanem érzelemtartományára is.

A festőművész az álomvalóság terein megbú
vó fényt faggatva szinte szakrális tartalommal
övezi festményeinek motívumait (fal, ajtó, osz
lop, lépcsősor), mintha minden valóságos tárgy
nak, tájrészletnek, egy emlékképként jelentőssé



váló árnyéknak égi megfelelője is volna. Véleime
szerint van is; legalábbis el tudja hitetni a néző

vel, hogy az egymásra fölvitt, lazúros - a mű

vész lényéből eredő - belső csil/ogást is közvetítő

rétegek mögött ott a szeretet szárnyát mindenki
re (jóra, rosszra) kiterjesztő lsten. Fényével,
csöndjével, a föld kérgét és az ég kárpitját áttörő

sugárzásával ő borzongtat meg - a türkiz me
leg szürkébe vált (Part - 2005), a zöldes-kék ten
gerbe beúszik egy kis sárga (Farkas István kertje 
2(05) -, és a művésznek csupán annyi a dolga,
hogy közvetítse ezt a sugallt, föntről jövő, ám a
lélek erdejében megcsendesedő állapotot.

De a fénynek, és ezt Krajcsovics jól tudja,
nincsen megfogható, rajzi jegyekbe rögzíthető

tulajdonsága. Ezért nála a festmények színme
zőinek kontúrjai oldottak, egymásba csúsznak,
sejtelmesek. A fény Vermeert, aki a fény tenger
re a Szentlélek hajóját ültette, és Morandit, aki
az átszellemített tárgyak kontúrjából kicsapó
fényból életfilozófiát alkotott, éppúgy megszé
dítette, mint festőnket.Csakhogy Vermeernél és
Morandinál is ott volt az emlékezetben megfür
dő, ám mégis valóságos tárgy, míg Krajcsovics
Eva vásznain a reális képelemek szublimálód
tak. Föloldódtak, megnemesedtek abban a költői

jegyeket ugyancsak hordozó folyamatban,
amely a világ zajlását átpoetizáló csöndben (a ter
mészet és minden valóságos dolog előtt térdet
hajtó, a befelé fordulást jelképező imában) ért az
önkifejezés tetőpontjára. Azon sokáig meditálha
tunk, hogy a jobbára lélek-élményt fogalmazó lí
rai absztrakt, a letisztult festőiségnek és a fény
igazságot érzelemmel telítő törvénynek a
megvalósulása mikor, s mily spontán indíttatás
ból vált át "konstruktív" absztraktra (Part; Me
dence, Pillér), A finom, csak illuzórikus térszerke
zet meg éppen attól elbűvölő, hogya diptichon
(Farkas István kertje; Medence, Pillér) és a tripti
chon (Japán kert - 2(05) egyes részei nemcsak
összhatásukban, hanem kűlön-kűlőn is élnek.

Krajcsovics Éva érte'ktermő melankóliájával
szemben Vereczkey Szilvia, bár tőle is távol áll
a figurális ábrázolás, a kicsúcsosodó öröm szobra.
Nincs az a megsebzettség, pillanatnyi lélektani
mélypont, amiból egy esztétikus ugrással ki ne
menekülnie. Az anyag hívja, a szálakban, csí
kokban, a steppelés márványerezettségűmérta
nában megképződöttidó? Az idő mint szépség,
mint múlt, mint sejtelem, mint - bármelyik ré
szét nézzük is textiljeinek - a teremtés foglala
ta? Nincs, és nem is kell magyarázat erre a jó
kedvű, a napszakokat és az évszakokat
fényvillanásokban mérő, az anyagot és a terem
tőkedvet egyként megbolydító önkifejezésre.

Mert ez a valószínűtlen színes, a színrétege
ket és színhasábokat - ezeket a szellő által
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csaknem fölpörgethető lapokat - őrző, s egy
érzékeny lélek (textilművész) örömmámorát, az
avarban is az újjáéledő remény, a születés cso
dáját megérzékítő ősz (Őszi kert) személyes ér
zelemtérkép is. Az anyaghoz menekülő, s ab
ban látszólag minden drámai ellentét föloldását
meglelő művész hangulatának kifejeződése.Eb
ből a szempontból Vereczkey Szilvia - a lágy
és a keményebb, a matt és a selymesen fénylő

anyagok: pamut, papír, műszál, fémszál stb. ér
zéki szépségű egybebékítője - boldog ember.
Az ősz lombkoronájának rozsdásodása nem
érintette meg (hiszen még fiatalt), csak valami
nő szellő sugallata: tégy a romlás ellen!

S ő ezt a "külső lélekvalóságból", a termé
szet elmúlás-rendjéből idáig hangzó parancsot
komolyan vette. Avval is, hogy megpróbált gá
tat emelni - szépséges, a könnyedségeket és
kelleme t véderővé avató gátat - a rothadás, a
züllés, az elsivárosodás ellen. Ez a huszonegye
dik században csak fölerősödő folyamat - akár
a társadalmat vesszük, akár a pénz hatalmában
vergődő vagy épp annak hiányától rnegdidergő
egyedeit - nagy veszély az emberiségre. Evez
redek művészete tanúsítja - ebból a szempont
ból a legdurvább avantgárd is példaértékű -,
hogy mi lesz a világgal, ha a szépség kihal. Ha
az anyag gyomra fölzabálja a képzeletet.

Vereczkey Szilvia textil-képeinek - a sugárzó
fonalaknak, szalagoknak, áttetsző, a Nap sugarát
és a Hold fényét egyként bújtató pamuthernyó
selyem stb; költeményeknek - varázslatos ere
jük van. Atlengetik magukon - több réteget
hordva és több textilből lett fénypászmát hullá
moztatva - a világot. Szépségüknek épp a sem
mitlen semmi a motorja: a munkába feledkezett
kéz, az anyagot megsimogató gesztus, a szálait
egybe sodró, át- meg áttűző, fémszállal ékesítő,

pókhálófinornságúvá lényegített lendület. Ebből

a szempontból nincs is különbség a két nagy mé
retű faltextil, a rúdra akasztott, fénysóvárgásokat
színkombinációk tucatjában megmutató Színeső

(2005) és a balról jobbra fogyatkozásában is ékes,
hallatlan finomságokkal erezett Lehelet (2004
-2(05) között. Aki az aprólékos munkával meg
teremtett színmezők rejtélyét megérzi - a világ
részei vagyunk -, az birtokosa lesz a Vereczkey
Szilviát mozgató boldogságeszménynek is. Ősz;
kert l-VI. (2005) című doboz-kép sorozata, ez a
horizontálisokat és vertikálisokat, a tömörítések
skáláját igencsak a sárga-barna-zöld bársonyába
fordító különleges szimfónia (papír, textil, fém
szálak) meg attól különleges, hogy színorgiája
egyszerre képzőművészeti és zenei élményt is
közvetít.
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