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Az ut óbbi fél évbe n egyre-másra jelennek meg
az ifjúság nevelésével foglalkozó kön yvek , ta
nulmán yok. A nevelés iránt tanúsított fokozott
figyelem előzményei ism ertek: tan árver és. tan á
rok terroriz álása. lopott kocsib ól lövöldöző fia ta
lok, s mind ez - sajnos - csa k a jégh egy csúcsa.
Okok so kaságá t leh etne felsorolni a csüggesztő

jelenség magyarázatául. Csak néh ánya t: az er ő

szak te rjedése; a tr ágár ság elura lkodása fent és
len t; a köv etkezmén yek nélküliség; a médiu
mokban láthat ó és o lvasha tó film ek , cik kek, be
számolók. S mindehhez még itt a teljességgel
megoldhatatlan roma-kérdés, a me ly a legád á
zabb indulat ok at ke lti, és szélsőséges vélem é
nyek m egfogalmazásár a készt et politikusokat .
pedagógu sokat és pszichológusok at. I-fogy mek
kora igén y va n nundennek eny hítésére, talán az
is bizon yítj a, hogy harmadik kiad ását ér te meg
Ran schburg jen ő Szii/ők könyve c ím ű munk ája,
amely egybe n a sokszor len ézett csa lád i nev elés
kézikö nyve. Két ségt elen , hogy a házasságok 
ha egyá lta lán m egk öttetnek - o lykor válságb a
kerü lnek. Egy re kö nnyebbe n sz üle tik meg va la
m elyik fél d öntése: elég volt , legyen vége már !
Ha higgadtan és nyit ott an elolvasná k "Az élet
dolga i" so rozat új kötet ét. Baktay Mikl ós és Bak
tay Ze lka kön yvét A p árknpcsolati krízisekről , ta
lán megerősödnék bennü k az a feli sm er és, hogy
m indkett ejükben van hiba, s enne k belátása
aligha ne m a gyógyu lás kezd ete leh et.

Am ikor gyerek voltam, es ténként apá m az
ágya m szélére ült Bal at onsz ársz ón, s verseket ol
vasott egy anto lóg iábó l, vagy Arany Ján os és Pe
tő fi kötetéből. Ezeket rendszerint beletett e a ne
veze tes zöld lád áb a, amely eredeti funkciója
sze rint nagybá tyám katon alád ája volt, ut óbb
azo nba n Szársz óés budai o ttho nun k között köz
leked et t kön yvek kel megrakva. Hol Móricz re
gényeivel, hol az Illyés Gy u la által gondozott
Kosztolán yi-sorozattal , másk or Babits köt eteivel.

Az antol ógiab ól e l ösz ő r a Török és o tehC11eket
tanultam meg.l zgat ottan vártam, a vigyáza tlan
Mehe medet mi kor rú gják föl a teh en ek . Meg
kö nnyez tem To ld i Mikl ós halálát a Toldi esté
jeből , s m áig a l eggyönyörűbb ve rsek közé soro
lom, kivált a befejezését , am ikor harmadna pon
domb eme lkedett Toldi Miklós test én , Ben ce
volt az em lék láb a fölö tt á llvá n, és a sí rt lassan
elbo ríto tta a friss hó. Az igazságt evés ö rö me
tölt ött el a JlÍnos vitéz befejezését hall va , s titk ok
birod almáb a léptem A szegény kisgyerlllek 1'0110-
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szaival azon osulva. A mesék és a versek világá
ból egy szebb, bék ésebb létrend sejtelme kelt
életre bennem, s azóta is az a meggyőződésem,

hogy ezek által szebbé lesz körülöttünk a világ.
Kezdő tanárként is meséket olvastam. Mai

megh atározás szerin t " integrá lt" osztályban
kezdtem p ályafut ásomat. jól megtermett cigány
gyerekek között, akike t ige n kev éssé kötött ék le
ékesszó ló verse lemz éseim. anná l sz ívese bben,
tátott szájjal hallgatták a meséket. Utol só órámat
nem a sa ját osztá lyo mba n tartottam, hanem a
mási k ő t ö d i kben . amelynek osztá ly főnöke hel y
ismer et birtokában óvakodo tt a Rafaelektől és a
Németektől. A ter em föld szinti abl akai az ud
varra nyíltak. Ott so rakoz tak, s néh a hangosan
k ővetelt ék, ho gy az óra vége felé ve gyem már
el ő a várva-várt mesekönyv et. Tal án ezeknek a
mese-olvas ásoknak is része volt abban, hogy
nem volt k ül ön ösebb konfliktusunk. sőt - ez t
némi bü szk eséggel állítom - szere tte k.

Apá m a gyerekeimet is a mesék vilá gáb a ka
lau zolt a, mod ernebb megold ást vála sztva: für
dés ut án diafilm eket vetített nekik. Bekölt özött
lak ásunkba a szeleburd i Róka Rudi s a Mátra
a lján falu szélen éldegélő öreg néni .

Az tán én lett em nagyapa . Változtak az igé
nyek, unokáim un ós-untalan azt követelték:
meséljek magamról. Kétségbeesve eről te t tem el
mém et , azt án r ájöttern. nincs sz ü kség na gy mu
tatván yokra. Az éle tről kell beszélni, olyannak
mutatva, am ilye n, va gy am ilye nne k tudni sze
retnénk. Arra is r ád öbbentern . hogy ilyesmire
még az egyetemi hall gatók körében is igén y van .

Néze m, hallgat om az erősza k megnyilvánu
lásait. Arra go ndolok, neveljük-e a fiatalokat.
Tisztázzu k-e szám u kra, mil yen az erkölcsös,
szerete t tő l á tha to tt éle t? " Mit mondjak még? 
kérdezt e a jeles ókori szerz ő, Petronius. - A
szü lőke t kell en e megfeddeni , akik nem akarják,
hogy fia es kaik sz igo rú elve k szerint oktatva ér
jen ek el ered mé nyeke t." Bizony-b izony, ahol a
következe tesen megvalósított sz igor az uralko
dó, on na n se besen másh ová irányítjuk szívü nk
kedves gyermeké t, m ajd cso dá lkozunk, mi ért
nem képes er őfesz ít és re az éle tbe n.

Veke rd y Tamás a rra a kérdésre, sz erin te mit
vá rna k a gyere kek a szülőktől , így vá laszolt (a
KÖ /1YV című folyóiratban olv asható a ve le foly
ta to tt beszélgetés): " Hogy hagyjuk őke t élni!
Hagyjuk, hogy a kisgyerek az óvodás kisgyerek
leh essen , na gyon so k szabad játékkal (ez számá
ra a legfejlesztöbb tev ékenys égl), nundennapos
mesehallgatással , ut ánozható tev ék en ység ek-



kel, jó mintákkal az anyanyelvi fejlődésben."

Ezek azok a nevelési terepek, ahol az oktatás fo
lyamatában kiteljesedhet a családi nevelés.

Csakhogy mindezt elhivatott oktatók valósít
hatják meg, s belőlük mind kevesebben vannak.
A pedagógusság mindenestülleértékelődött.

Nemcsak a borzongatóan alacsony fizetések
okán, hanem mert a nevelők társadalmi tekinté
lye egyre csökken. Olykor-olykor Novák Antal
ra, az Aranysárkány tragikus sorsú tanárhősére

gondolok. Lehet vitatkozni, jó tanár volt-e, vagy
sem. De jelenség volt, tekintély. Amikor meg
verték, a városkában mindenki erről beszélt, s ő

akkora vereségként élte át ezt a fájdalmas tényt
(is), hogy öngyilkos lett. Ma? Megverik a tanárt,
s kezdődik a szerecsenmosdatás, amelyben élen
jár a felfelé figyelő igazgató. Hát, egyebek mel
lett ezért lett az oktató-nevelői pálya foglalko
zás. Egy a többi közül.

Néhány év múlva kiderül, jobb lett volna,
valamennyiünk javára szolgált volna, ha meg
marad - hivatásnak, amelyre választója egész
életét ráteszi, s igazi, megbecsült személyiségé
vé válik a társadalomnak.

RÓNAY LÁSZLÓ

SUMONYI ZOLTÁN:
IDEJÜK VAN A ZSOLTÁROKNAK
Válogatott és új versek

Tiszteletre méltóan gazdag életmű a Sumonyi
Zoltáné, Versek, drámák. regények, valamint
zenés és televíziós munkák: minderről ez a vá
logatott és új verseket közreadó kötet is előzé

kenyen tájékoztat. Fülszöveg helyett ugyanis
bibliografikus felsorolással (amelynek első téte
le a debütáló verseskötet, az 1967-ben megjelent
Spártai suhanc) siet az olvasó segítségére. Szűk

ség is lehet erre: Sumonyi Zoltán neve nem fo
rog (kritikusi) közszájon; még nem.

Válogatásról lévén szó, a kötetről beszélve a
szerző egész költészetét van módunk jellemezni
és méltatni. A kezdetektől nyilvánvalónak tetsz
hetett (az egykorú fogadtatás is erre vall rá): kö
vetkezetes fegyelem alakítja és művelt, kimű

velt tudatosság felügyeli e lírát. A Sumonyi-féle
poétika változásai sem öncélú kísérletezésről,

inkább a keresés komolyságáról árulkodnak. A
vallomásos hangoltság, az alanyi érdekeltség, a
személyes tónus - kötetről kötetre haladva 
nem tűnt el e lírából. csupán mind reflektáltab
bá, árnyaltabbá. rétegzettebbé vált. Azzal pár
huzamosan, ahogyan fölerősödött és jellegadó
vonássá lépett elő a gondolati jelleg. A történel
mi távlatot nyitó, jeles személyeket (hol az
hommage, hol a szerepvers keretei kőzt) meg-
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idéző költemények megszaporodása tudatos és
felelős versnyelvi magatartásról tett és tesz ta
núbizonyságot. Amely magatartás biztonsággal
egyensúlyoz irónia és pátosz, szenvedélyes hit
és hűvös intellektualizmus közőtt, Ezzel össze
függésben pedig kitűnő érzékkel elegyíti a fino
man meditatív szólarnokat a már-már esszéisz
tikus beszédmóddal csakúgy, mint a klasszikus
nyelvi és verstani alakulatok rendjét a beszélt
nyelv kötetlenebb formáival. A "Költő vagyok,
/ mindenrc illetékes" (Táblák, feliratok; 33.) har
cos őrtiróniája s a "Tündér változatok műhelye

a világ, kicsikém." (A poesis hajdan és most; 34.)
bensőségesen profanizáló Berzsenyi-allúziója a
hetvenes évekből jól mutatja versnyelv és világ
kép irányait. S jellemző példa a későbbiekből a
Kései sirató vershelyzetét átrendező mű, amely
a mesterek dicséretének emelkedettségét a bi
zonytalanság késő modern közérzetével társítja:
"prózát vagy verset írtak, / intők és őrzők vol
tak, / lapozgatok zavartan: / ki szól, ha baj
van?!" (Kései lapozó; 107); avagy az ószövetségi
létbizaIomnak újra hangot, nyelvet, tartalmat
adó költemények közül például a 139. zsoltár:
"Megvizsgáltál Uram, engem, I Ismersz minden
helyzetemben, / Útjaimat jól tudod. / A beszéd
még nyelvem alatt, / S Te már érted szavaimat;
/ Tőled hova futhatok?" (191.)

A válogatás arányai, a mottóul vett József At
tila-idézet ("Mindenkor idejük van a zsoltárok
nak ... "), s az abból származtatott könyvcím
együttes eréllyel emelik ki az anyagból a verses
zsoltárátiratokat s az egyéb, hangsúlyosan bibli
kus vonatkozású verseket. (Három egymást kö
vető ciklus tartozik ide: Pál apostol, A llegyi beszéd,
Tizenöt zsoltár. Mindhárom Gryllus Dániel zené
jével lett - méltán - népszerűvé.) Hogy mikép
pen vált az eredetileg közösségi (de legalábbis
közösséget feltételező) szenténekből a világi líra
egyik legfontosabb műfaja: önálló tanulmányt
érdemlő kérdés. Mindenesetre Szenci Molnár Al
bert rendkivüli hatásu fordításaitól József Attila
Csöndes estéli zsoltáráig, Babits Mihály emlékeze
tes kettősétől (Zsoltár gycrmeklwngra, Zsoltár férfi
hangra) Pilinszky János Zsoltár című verséig szá
mos példát lelhetünk költészetünkben e sajátos
vallási-irodalmi beszédform a kitüntetett fontos
ságára. A zsoltárirodalom egyik legjobb értője

így fogalmaz: "A zsoltárok imádkozásának
egyik következménye, hogy még a magányos
ságból fakadó kiáltás sem marad magányos, hi
szen szamos panasz olvad össze egyetlen, újra és
újra felhangzó kiáltássa. (. .. ) A zsoltárok imája a
porból száll fel." (Paul Beaucharnp: A zsoltárok
világa. Ford. Vajda András. Bencés Kiadó, Pan
nonhalma, 2003.) Bizonyosan e sajátosság is köz
rejátszhatott a műfaj történetének alakulásában;



s átsugárzik e tulajdonság Sumonyi szövegein is.
Amelyek egytől egyig gondosan megformált,
dalszövegként is érvényesnek és hitelesnek ható
munkák. Még akkor is, ha szépségüket sajátos 
a műfaj természetéből adódó - módon nem föl
tétlenül poétikai önértékűk, hanem irodalmon
túli jelentőségük adja.

A kötet címének kétértelműsége (a "rendelt
idő" isteni képzetét hordozó "Mindenkor" elha
gyásával a .mos! van idejük" baljós jelentése
erősödik föl) mellett amottó szerepét is érde
mes végül kiemelnünk. A mottóul választott
szövegrész szerzője Ca mennyei magasságos
líra / proletár szentje" [Alkalmi vers a kapitaliz
tnus állásáról Szilveszternek; 20S.]) és tartalma
ugyanis mintegy előzetesen jelzi a kötet (a költő

és költészete) poétikai és világképi elfogultsága
it. Elfogultságát a modernség klasszicizálódott
örökségével - egyfelől; a biblikus értéktartal
mak hagyományával - másfelől. Az Idejük vall
a zsoltároknak legfóbb erényének éppen az lát
szik, hogy - esztétikai összetettsége és nyitott
sága révén - joggal számíthat azon olvasók fi
gyelmére is, akik más örökségek és más
hagyományok vonzásában állnak. Akiket akár
arról is meggyőzhet e könyv: a kultúra kűlőn

böző alakzatai s a kűlőnféle névvel illetett tradí
ciók talán csak színes variációi, "tündér válto
zatai" a közősnek. az egynek, az egyetemesnek.
(Helikon, Budapest, 2005)

HALMAITAMÁS

EDWARD NORMAN: A RÓMAI
KATOLIKUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

Az angolszász kultúrkörben elterjedt tudomá
nyos ismeretterjesztés műfajába sorolható 01
vasmányos mű gyakorlatilag az eredeti angol
kiadással szinte egy időben került a magyar ol
vasóközönség elé. A szerző célja világos: átte
kinteni annak "az emberi társadalomban létező"

(9.) katolikus egyháznak a konfliktusokkal és
válsághelyzetekkel teletűzdelt hullámvölgyes
tőrténetét. amelybe ő maga tudatosan betért, mi
után odahagyta az anglikanizmust. Ennek a cél
nak a jegyében egy sajátságosnak mondható
korszakolást eszközöl, amely a kezdetek idősza

kából kiindulva, a Kelet és Nyugat szétválásán, a
középkor körképén, a reformáción, a missziókon
C,Tegyétek tanítványommá mind a népeket!"),
valamint az egyház és a modern állam viszonyá
nak taglalásán keresztül eljut egészen napjaink
történéseiéig. amikor is a globalizáció hatására
egyre jobban elmosódnak a határok.

E. Normant alapvetően a létezés foly ton os
sága nyűgözi le. "A katolikus egyház szerves lé-
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tezö - írja -: igazságai, alapvető hittételei elvá
laszthatatlanok a hívők által képviselt hagyo
mánytól - s az ebből eredő folyamat Krisztus
tanításának az apostolok által alkotott értelme
zéséből indul ki, és egészen a jelenkori tanítói
megnyilatkozásokig nyomon követhető" (7.).
Ugyanakkor azt is világosan megfogalmazza,
hogy az ő szemében ennek a folytonosságnak a
letéteményese maga a pápaság, mint intéz
mény, amely meghatározta "a katolicizmus fej
lődésének fóbb vonalait", és amely hivatali "jel
legénél fogva minden eljövendő fejleményre is
döntő hatással lesz" (S.).

Egyértelmű, hogya szerző perspektívája el
sősorban teológiainak. eszme- és kultúrtörténe
tinek tekinthető: "az egyházat maga Krisztus
alapította földi életében" (11.). Szinte természe
tes tehát, hogy E. Norman vallja az igazságok
hierarchiáját. Ily módon a katolikus egyház tör
ténete tulajdonképpen nem más, mint az erede
tileg megfogalmazott igazságok kibontakozása,
illetve érvényesülése vagy elhalványodása, a
történelmi és társadalmi körűlmények. vala
mint az emberi gyengeség tényezőinek függvé
nyében. Ebben a tekintetben figyelemre méltó
az a felvezetés, amely a reformáció sikerében az
egyházi állapotokkal elégedetlen korabeli "kle
rikus értelmiség" egy részének szerepvállalását,
valamint a kibontakozó nemzeti érzés, s a poli
tikai hatalmi és gazdasági érdekek sajátos össz
játékát emeli ki. Ezt követően a katolikus egy
ház energiáit mindenekelőtta terjeszkedés és az
intézmény megerősítésekötötte le, ami elvonta
a figyelmet a modernitás felé haladó európai át
alakulásokról. A társadalom megszervezésének
és irányításának monopóliumára egyaránt igényt
tartó egyház és állam konfliktusa elkerülhetetlen
né vált. Hosszabb távon ez a katolikus országok
ban (Franciaország, Portugália, Spanyolország,
Habsburg monarchia) éleződött ki a leginkább,
ami erodálta a katolicizmus tényleges társadalmi
szerepét és befolyását, miközben megerősítette

az egyház, illetve a papság egy részének átpoliti
zálódasat. jobb vagy bal irányba.

E. Norman nem eseménytörténetet, hanem
folyamatokat vázol fel. Szemléletével nem fel
tétlenül kell mindenben egyetérteni, ellenben az
kétségtelen, hogy álláspontja világos, ami intel
lektuális tisztességre vall, és segít korunk törté
néseinek jobb megértésében. Hiszen ezek a fo
lyamatok ma is tartanak, és tovább gyűrűzneka
vallási mező (és szabad piac) már-már szinte át
láthatatlan széttöredezése irányába, ahol a poli
tika magatartása sem mindig egyértelmű.

Mindez az (erkölcsi) érték- és normarendszerek
elsilányulásának. illetve kizárólagosságának a
konfliktusában csapódik le. Ugy tűnik, hogy az



individualizmus és az egymással is versengő

kollektivizmusok között lassan-lassan nem ma
rad középutas lehetőség. Ez pedig a polgári de
mokrácia végét és a vallásháborús közhangulat
eluralkodását eredményezheti; az iszlám társa
dalmi és politikai térnyerésének közepette. (152
illusztrációval. 58 színes képpel; ford. Kató Esz
ter, Athenacum, Budapest, 2007)

JAKAB ATTILA

KAMARÁs ISTVÁN: JÉZUS-PROJEKTUM
(kutatási jelentés)

Már a cím elég érdekes ahhoz, hogy levegyük
egy könyvesbolt polcáról a művet: Jézus-projek
tum. Az összetett szó első tagja - így első ráné
zésre - minden bizonnyal a keresztény vallás
legnagyobb alakjára, Jézus Krisztusra utal. De
hogyan kerül ehhez a vallási tartalmú névhez
egy, a modern világban használt kifejezés: pro
jektum?!

Aki találkozott már Kamarás István nevével,
annak nem akkora meglepetés ez a mű. Foglal
kozott ő már a rendszerváltás előtti katolikus
bázisközösségekkel éppen úgy, mint a pálya
módosító papok életével, neoprotestáns kisegy
házakkal, ízlés-világnézet-értékrend vizsgála
tokkal, különbőzö irodalmi művek vagy éppen
filmek befogadásával. Tekinthetjük őt éppen
úgy olvasásszociológusnak, mint vallásszocio
lógusnak, religiográfusnak. Az biztos, hogy
amihez hozzányúl. azt új megközelítésben is
merhetjük meg. Most sincsen ez másképp.

Lényegében oknyomozó riportkönyvet tar
tunk a kezünkben, amely egy személy (Cumu
lus) és egy kutatás (Jézus-projektum) történetét
beszéli el. Szó szerint "beszéli el", mert a könyv
lényegében egy öt fős társaság beszélgetésének
jegyzőkönyve.

Előszöra társalgás szereplői elmondják - idő

rendben -, hogy hogyan ismerkedtek meg Cu
mulussal, és hogyan kapcsolódtak bele a kutatás
ba. Külőn érdekesség, hogy a történetek központi
szereplője, Cumulus, csupán kőzvetlenul (idézve,
illetve felolvasva) van jelen a beszélgetéseken. A
beszélgetés szereplői elég kűlőnbőző személyek,
személyiségek: egy villamosrnérnök; egy volt
apácanövendék, aki szociális munkás; egy ró
mai katolikus plébános; egy agnosztikus pszi
chiáter, aki egyszerre valláslélektan-kutató és
gyógynövényügynök is; illetve egy olvasásszo
ciológus, aki a jegyz6könyveket leírta (ebben a
szerepben Kamarás saját magát alakítja).

Az érdekes cím és a nem nundennapi társa
ság mellett - ezek után talán már nem is megle
pő - egy különleges téma áll a középpontban: a
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kenyérszaporítás-történet vagy a megvendége
lés történet (ki hogy ismeri), ami Jézus egyik
legismertebb csodája. A csoda leírása az Szent
írás újszövetségi részében olvasható, az evangé
liumokban. Mind a négy evangélista megemlé
kezik róla, kettejük (Márk és Máté) kétszer is.

A f6 kérdés, hogya mai ember vajon hogyan
reagáina erre a történetre? Meg tudná-e érinteni
vajon a keresztények Jézusa a mai ember szívét
is, ha éppen köztünk. a mi körünkben tenne
csodát? Hasonlóan reagálnánk-e, mint a kora
beli emberek (királlyá akarnánk-e választani,
mert öt kenyérből és két halból több ezer em
bert lakatott jól), vagy másként?

Több felvetett ötlet kőzűl végül hat - úgy
nevezett - rekonstrukció, megismétlési kísérlet
valósult meg, ezek lettek az embertudományok.
különösen a szociológia szempontjából elemez
ve. A rekonstrukciók a legkűlönbözóbb helye
ken és a legkülönfélébb módokon történtek:
pop-koncerten. egy bűvészmutatványkeretében,
egy szmielóadasba ágyazva, ökumenikus áhítat
és meditáció alkalmaival, illetve egy Ez az a nap
című pünkösdi és karizmatikus közösségek ál
tal szervezett rendezvényen belül.

A szöveg - talán épp a párbeszédes forma
miatt - nagyon olvasmányos. A szereplök
gyakran kalandoznak visszaemlékezéseik alkal
mával az elmúlt események között épp úgy, mint
a különbözó tudományágak, világképek között.
Itt szinte mindenki megtalálhatja a saját állás
pontját: vallásos és nem vallásos, elméleti és
gyakorlati ember egyaránt. A témát igyekeznek
minden lehetséges (és néha már lehetetlennek
tűnő) szempont szerint körbejárni. Találkozha
tunk itt a hajléktalanok helyzetével éppen úgy,
mint a modern kozmológia téziseivel. a káosz
elmélettel, az ateizmus kérdésével, teológiai té
mákkal vagy éppen egy hatgyermekes család
örömeivel és bánataival.

Maga a téma mindenképpen új, hiszen eddig
egyetlen szentírási tőrtenetről sem lehetett ilyen
átfogó és a mai emberhez (nem csak szakembe
rekhez vagy vallásosakhoz) szóló művet olvas
ni. Néhány embernek éppen ezért lehet - eset
leg - majd furcsa, talán megbotránkoztató,
pedig éppen őszinte, mindig kérdezni merő,

nem mindig biztos, megkérdőjelezhetetlenvála
szokat nyújtó stílusa miatt hiteles és egyedi.

Lehet, hogy az egész csupán fikció, de vállal
ni kell a kockázatot, mert ki tudja? Jézus létezé
sét igazolják a történelmi források, s egy vallás
é16 és holt tagjai. A hivatkozott művek is felfe
dezhetőek a könyvtárak polcain. A szereplők 
némelyike biztosan vagy akár az összes 
szembejöhetnek az utcán, vagy mellettünk ül
hetnek a buszon. Az egész együtt mégis kicsit



varázslatos. Végül is miért ne történhetett volna
az egész úgy, ahogy le van írva? Annyi minden
történik naponta a világban. Néha el kell fogad
nunk, hogya hétköznapokban, a környezetünk
ben, velünk, valahol ott legbelül is történhet
csoda. Miért ne?

Sokak szerint nincsen csoda, mégis évezre
dek óta hisznek benne. A másik emberhez való
odafordulás. a Másokon való segítés eseménye
nap mint nap lejátszódik bennünk, körülöttünk.
Az már más kérdés, hogy mi csupán szemlélői

vagyunk-e az eseményeknek, vagy épp valame
lyik oldalon aktív szereplők.

A témák gazdagsága és a megközelítésmó
dok sokszínűségemiatt mindenki találhat ben
ne érdekes témát, problémafelvetést. A jó hír
az, hogya könyv végére legalább annyi kérdés
marad nyitva, mint amennyi kérdés az elején
megfogalmazódott. A fő, hogya mű elgondol
kodtat, saját válaszok megadására késztet. Nem
lehet semlegesen, közömbösen olvasni. Valami
mindenképpen megmozdul az olvasóban, s ta
lán épp ez a lényeg. A művet az író az utolsó
szavakkal befejezi, onnantól már minden ember
számára nyitva áll egy világ (a saját elképzelé
seivel, érzelmeivel, problémáival, gondolatai
val), hogy ezzel mit kezd; csupán el kell olvas
ni. Merjük bátran olvasni, ezáltal is gazdagítva
világunkat' Tehát, csak előre. Bulgakov szavai
val élve: "Utánam, Olvasó!" (Pro Pannonia Kiadó
Alapitvány, Pécs, 2007)

KIS ATTILA

A SZEMÉLYESSÉG HITELE
Széles Judit kiállítása a Budai Klub
Galériában

Kivitelezhető-e az álom akkor - textil képekről
van szó -, ha a saját élményvilágba minduntalan
belejátszik valaminő, a múltból, a történelmet
vagy a művelődéstörténetet érintve a közösség
kis és nagy köreiből merítő (sokszor dokumen
tumnak tetsző, ám a művész átszellemítésével
mindig megemelt) emlék-darab? Széles Judit
tárlata a bizonyság rá: kivitelezhető. Magyarán,
az a megálmodott - nem konstruált - fölidézés
az igazi, amelyben az élményrétegek nincsenek
egymástól elválasztva. Sőt, attól értékesek, hogy
a látszólag legtávolabbi is (Kolumbusz utazása,
stb.) személyes sorssá válik.

Ebben az időt mindenképpen parttalannak
képzelő, az idő"véges" végtelenségére rájátszó
folyamban kitüntetett helyet kap az én. Az én
mint sorssá lett kifejezésvágy, mint - a leglehe
tetlenebb anyagokból és tárgyakból is arcképet
(a saját arcképet) formázó - világ-nagy fókusz.
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Legyen az a szép jegyében fogant absztrakt
kép-sorozat - a Levelek, virágok (2008) című

kompozíció csaknem miniatűr kazettái hihetet
lenül finom és érzékeny lenyomatok - vagy a
figurális ábrázolástól és a tárgy alakrajzától sem
idegenkedő textilkép (Képesítő vizsga - 1993;
Fényesebb a láncnál a kard - 1999) -, hitelét a
személyesség varázsa adja.

Mert a szigligeti alkotóház kertjében talált
viráglevelek. szárak, kacs ok - hol konstruktív
életörömmé alakuló, hol az elmúlás-érzetet nö
vényi szimbólumokkal kifejező - eldorádója
éppúgy a létről való karakteres magyarázat,
mint a családi emlékként őrzött, a mintás, nyo
mott kartonok által a tanítónők fölavatásának az
ünnepélyességét szinte a legendárium arany
könyvébe beemelő fotó, vagy a Petőfi-verssorral

megidézett 1848-as szabadságharc. Itt sem a
technikai lelemény a lényeges - egy vérbeli, az
anyaghoz fölöttébb kapcsolódó textilművészmi
ért ne tudna varrni, ragasztani. fűzni, az arany
szálakkal hátteret, kon túrt megcsillogtatni vagy
éppenséggel tüllel sejtelmessé tenni -, hanem
az a művészi világkép, amely az alkotó vizuális
magatartását valaminő, a látást a gondolati cselek
vés esszenciájának tudó törvénnyel ötvözi.

Ha felelősek vagyunk az arcunkért - az
ókorban is visszhangzó igazság ma talán foko
zottabban érvényes -, akkor felelősséggel tar
tozunk annak a közösségnek is (művész ese
tében a továbbörökíthető látványban mint érték
ben realizálódik ez a felelősség), amely a törté
nelem sorscsapásait elszenvedve - sok volt be
lőlük -, minden vihar ellenére megtartotta
magát kereszténynek. Aki csak ritkán téved a
hit ösvényeire - Széles Juditnál a szakrálishoz
való vonzódás bensőt alakító erő -, az is észre
fogja venni a bibliai szimbólumok életművet
meghatározó érvényességét. A kapu, bármennyi
keleties vonást (bölcsességet) hordoz is a textil
kép, megszemélyesítve Isten képmása, hiszen
csak rajta keresztül mt;nve üdvözölhetünk (A
Csend kapuja - 1998). Es az ablak szintén a jel
képtár fontos eleme, minthogy a megtisztulásra
vágyó lélek miután a fényt magába itta, külső

és belső megdicsőülése folytán fölér a mennybe
(Ablak - korábban: Nyitott ablak - 1998).

Az egyetemes - föntiekben már fölvillantott
- jelképeknek a tárlat egész arzenálját adja. Ha
a korábbi kiállításokon (Vigadó Galéria, Kör
mendi Galéria - Sopron) a már klasszikus ér
téknek tudott, lilás zöldes, "bolyongó" folthatá
sában ugyancsak döbbenetes Kereszt - 1989
(korábbi címmel: Kéreg) és az "illékonyságá
ban" r valamint több rétegű, sejtelmes egymásra
torlódásában is megejtő Lepel (1988) - a corpus
rejtve van, és mégis látszik - az életmű



egy-egy sarokpontját jelentette, itt is alapműnek

számít. Jóllehet a műveket szemlélve világosan
látni, hogy Széles Juditnál - jelképtár ide vagy
oda - az élmény nagyon is összetett (mint
minden igazi művész palettáján, a társadalmi
vereségek a személyes sors gyötrelmeivel ele
gyednek), ám az öröm melletti szenvedés-tőbb
let számottevő.

A rács-szerkezetű Húsvét (1999) tojásmotí
vumai (úgy is, mint a teremtésmítosz megteste
sítői) akár valamilyen termékenységi ünnepet is
eszünkbe juttathatnának. ha a textilkép közepét
súlyos feketeségével nem a golgotai fájdalmat
belénk égető Krisztus-kereszt foglalná el. Ha a
textilnek volna faktúrája - az egymást takaró
és kiemelő textil-rétegek mi mást szolgálnának,
mint a tompa, ám áttetsző, anyagba rejtett fény
"festői" útját -, akkor a motívumhálón (an
gyal, gyertya stb.) kívüli hatások, néven nevez
ve: a szővet-részletek "titkos" rekeszeibe rejtett
érzelemtartományok óhatatlanul gazdagítanák
az emlék (esetünkben a szindbádi álom) értel
mezési körét.

A lila-fekete, összhatásában bordó kompo
zíció, a Fekete karácsony (2006) annak is sokat
mond, aki csupán szín- és formavilágban. vala
mint a Megszületett és a világ (a vérrel teli já
szol - 19560 drámai ellentétében akar, önmaga
megtisztulását is valamiképp ősztőnőzvén,gyö
nyörködni. De akit a "tudhatatlan" tudása is ra
bul ejt - vagyis, hogya textil kép a zseniális
filmrendező, Huszárik Zoltán édesanyjának
hajdani fekete kendőjét (annak egy részét) is
magában foglalja -, az előtt a Széles Judit-i
művelődéstörténeti és családi (baráti) leltár koz
mikus fénnyé tárul. Fénnyé, amely - amellett,
hogy kitűnő képzőművészetialkotás - átvilágít
múltat és jelent, s érdeklődési körébe vonja mind
azokat a halhatatlan értékeket (s egyúttal védel
mezvén az úlmodd« jogát), amelyek nélkül keve
sebbek volnánk. Es könnyű levélként pördülne a
szélben történelmünk.

A Kódexlap (1994) motivikus gazdagságát,
bár a népi szürrealizmust harlekini maszkkal
ötvöző költő, Kormos István kacaja is idehallik.
nem Ráskay Lea szorgossága teremtette meg,
hanem a nyomott anyag és az azt jó kedéllyel
hímező művész szövetsége. Ebbe az archaikus,
művelődéstörténeti vonulatba tartozik - szá
momra felhőtlen örömöt sugároz - az egyetlen

verzál A-betűből emberi hajlékot építő Iniciálé
(1993) is. Egészen különös, mert szerkezetében
konstruktív létélményt sejtet (összetört keret,
levert forradalom), a zordsdgot virággal díszítő

Petőfi Osszes költeményei (1993).
A Budai Klub Galéria tárlatán tapasztalhatni.

hogy az életműnek van vidámabb, a groteszket
ugyancsak előhívó csapása is - a Titokzatos
Edenben (2005) valamennyi mosoly bujkál, a fal
védő-romantikát fölelevenítő-kifigurázó Élni
veszélyes (2005) című textilkép pedig csőstül ter
mi a kacajt -, ám számomra a már említett,
mondanivalójuknál súlyosabb művek (lepe/,
Kereszt, A Csend kapuja stb.) jelentik az életmű

súlyát. Szó se róla, az olyan színesen lelemé
nyes, a körökkel és belső motívumaikkal lab
dázó, szigorú szerkezetű textilképek is fölmu
tatnak egy szeletet az életből és az itt "kicsa
pongó" személyiségből, mint az Álmaim kertje
(1994), de - szerintem legalább is - másodla
gosak a kozmosz titkait egy benső érhálózaton
végigfuttató, rejtélyes nyíltságukkal (jelképeik
kel) sokkoló textilképekhez viszonyítva. A már
fölsoroltakon kívül ebbe az értéktartományba tar
tozik a homály viltfgosságát több áttételen keresz
tül a figuralitás és az absztrakció együttesében
láttató Zene, fehérben - Angyalok kara (1998) is.

Két nem mindennapi, aránylag friss művet

mindenképp meg kell említenem. A mítoszból
(pontosabban a román népművészet Bartók ál
tal világhírűvé tett kolindájából) kiinduló
Cantata profana (2006) című, bordó összhatású
falikép a családi textil-rekvizitumok (matyó te
rítő, gépi szövésű falvédő) segítségével bontja
ki a szabadságra törekvő szarvas-fiak szivszorí
tó drámáját. Széles Judit evvel a művével a mí
toszhoz nyúlt vissza. Másik, aránylag nem régi
textilképén. az Erzsébet a csipkeverők szentjén
(2007) pedig varázslatos erővel azt a szentet
idézi meg, aki áldozatos életével - szegénysé
ge volt a legnagyobb aranya - hűségből és ál
dozatvállalásból példát mutatott az egész világ
nak. A fél figurális kompozíción nem csupán a
virágot hordó öl szentsége fejeződik ki, hanem
a fej fontossága is. Nem véletlen, hogy eme tex
tilképen a sugárzó főt egy valódi vert csipke
szimbolizálja.

SZAKOLCZAY LAJOS

Májusi számunk 400. oldalán sajnálatos módon nem szerepel a könyvismertetéstjegyző Lökös Péter
neve. A figyelmetlenségért szerzőnk és olvasóinkszíves elnézésétkérjük. (A szerk.)
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