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HÓNAPRÓL HÓNAPRA

A REMÉNYSÉG ÜNNEPE
Mai világunkban sokszor olvassuk egye tértéssel
Babits Mihá ly Medve-náta c ím ű, önvallornásnak
szánt versének bevezetését: "Ford ul a világ,
kiborúl aló lam. I Meg kapaszkodom perem én
egy do rnbnak: I Kis ház, bört ön vagy-e? csillag
néző I torn yom-e? Barlang I I kell a medvének,
ha megunja táncát I a vásár padján s kiszökik
magányos I bérc közé; mint én vonulok most tüs
kés I bérci magamba."

Elgondo lkod tató, hogya költő maga vá loga t
ta verseiből (Válogatott versei, 1941. Atheneum
2008-ban facsirnile) nem hián yoznak az Eszter
go m-Elöhegy magasában íro ttak. de nem vette föl
kötetébe az első világ háború id ejéből va ló sze n
vedélyesen perlekedő költem én yeit. Egy ma ga
tartás jelképévé tett e válogatását: az ellenséges
világba n idegen sze mé lyiség va llomásává.

Míg Tam ás Menyhért Résekcímű kötetét (Na p
Kiad ó) olvasgattam. ez a Babits ju tott eszembe.
A magatartása . A szenvedések belen yu gvó át
élése , a betegségek és az elidegenedés kereszt
útjá t járva. Babits óta pe rsze jócskán megválto
zo tt a költői alkotás mód ja: a lírikus gyakran
elha rapja mondand óját, szemé rmesen rejtegetv e
érzéseit. A népdalok hangul atára is rájátszó Ke
reszi űt kitűnő megfogalmazása ennek a vissza
fogo tt, mégis sokat sejtető életfelfogásnak: "Ré
giből űzettem. I Uj szá lláso m nincsen, I Sehova
utunkra I mely kendőm terít sem? I I Fehé rét te
rítern, I megsirat az Isten, I gyászosát terít ern, I
nincs ki megsegítsen !"

" Indulha tsz bármerre, I csillag helyett I ke
selyűk jelzik az ut at" - olv assuk a Még című

versben. Ez a felnagyított, de valóságos vá lság
érzés korunk lírájának egyi k jellemzője. Hasonló
keserűséget érzékelhetünk L. Simon László Japán
hajtás (Kortárs Kiad ó) című köteté nek több ver
sében is. Ebben a verseskönyvben az író sze
münk láttára emel ked ik a korá tlaga fölé, ráta
lálva egy meggyőző, a hagyom án yt és a jelent
ötvözőkifejezésformára. Revelációként hat az ol
vasóra a Wathay vicekapitány a fehérváriakhoz és a
Jóistenhez karakte res indítása, a kuruc kesergők

kései hajtása, egy életforma és életvite l keserű bí
rálata: "Miért kell látnom I ezt a zsibbasztó zsi
bongást, I ez t a dicsőségétől megfosztott várost,
I az utódok üres tekintet ét. I a gépi kóddal írt
va lóságo t, I a betanít ott munkásokat, I ahogy fu
tószalagra pakolják a szív ű ket, I és az arcuk em
lékét, I melyekből unott mosolyú I robotok sze
reln ek össze I újabb embereket, I akik majd
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sorban állnak a boltban I vízá lló fóliába csoma 
golt Imikróban melegíthető ernl ék ért."

A világgyökértelen - ez Tamás Men yh ért ve r
sének címe . Ebből a gyökértelen, elgépiesedő,

arcvesztett létrendbő1 tájéko zódnak a költők egy
tisztultabb világ felé, aho l még élnek az igazi ér
tékek , aho l a szeré tet közegébe hazat al álnak.
Domokos Mátyás meta fizikus költészetnek ne
vez i posztumusz könyvében ez t a lírat ípu st , és
visszaidézi Tolsztoj Háborúésb éke círnű regényé
nek csodálatos jelenet ét. amint Andrej herceg a
csillagos ég re tekintve megérzi a lét másik d i
menzióját. Ez a csillagos égbo lt terült az istálló
felé igyekvő bölcsek fölé, s egyetlen csillag igaz
ga tta l épteiket. Ahogy Borí sz Paszternák ír ta a
"Karácsonyi csillag ról": " ... tele van csillaggal az
ég . I Köztük mécsnél bátortalanabb I csillag 
sose járt itt I azelőtt - halv ánylik. I és Betlehe
met keresi, odatart. I I Istentől, az égtől odébb az
után I úgy gyúl ki lobogva, I mint sz é rűn a bog
lya, I az asztag a tűzperzselte tan yán. I I Es szá ll
tűzcsóva gya nánt odafenn, I szá ll mind maga
sabban, I elnézi ríadtan I az új jövevény t a világ
egyetem. I I Jelent a bíborglória tán I valami t,
megy a három I öregecs ke sza máron. I Sietnek a
ritka csillag után " (Pór Judit fordítása).

A sötét éveke t megvilágítja a vezérlő csillag .
Az utak szélén halottak feküsznek, menekülők,

otthonukat elhagyn i kén yszerültek lábdobogá
sát, jajveszékelésé t hall an i. Fönt, a magasban re
pülőrajok takarják el az t a csillagot, készen a bom
bázásra, halált hordozva. Érde mes még a csillagra
figyelni? Nem volna okosabb megfordulni, s visz
sza térn i otthonunkba? Ez a kérd és vetődik föl
André Frénaud Háromkirályok című versének 10
vagjában is: "A villódzó időben, holt-mered ekben
tévelyegve I a Gyermek melengető mosolya alatt,
I kóbor lovagok mi, tünékeny nyom án a születő

I jövőnek, mely, mint a csorda pásztor, ösz tökél. I
Már átkozo m a kalandot, már visszatérnék I ott
honomba a pálmafák alá, I inni kutam vízét , mit
nem ront meg a hold, I s árnyékom rezdületlen
hűvösében I beteljesednem örök-sima tornácai
mon.. . I De nem gyógyulhatok, szó lít egy esz te
len hang" (Rába György fordítása).

Valóban, olykor esz telenségnek érezzük kö
vetni a hívást. Baljós árnyak mind enütt, riasztó
hírek kelnek arról, hogy az embemek elegendő

eszköze van arra, hogy elpusztítsa a világot s ben
ne rem ényeit. rr • • •vágy és vég egybees nek",
"színháziasság mind a világ", "nincs közük isten
hez a kezeknek" - sugallja a ném et költő Gott
fried Benn. Az ember "mégis útnak indul, mint
akit szá rny emel" (Rad nó ti Mikl ós), va lamikép-



pen tudatunkba van pecsételve: keresnünk kell,
követnünk a jeleket, meghallanunk a hívást, ku
tatnunk az elprédált kincseket. Mert "Van lélek,
kinek van / kék csillagból halma, / idő-Iap közt
préselt / hervadt pirkadatja, / titkos szűzi zuga, /
melyben álma, vágya / régi zsibongását / tartja"
- írta Lorca (Tellér Gyula fordítása). Ennek a
vágynak megvalósulása, a reménység beteljese
dése tárul elénk Karácsonykor a betlehemi jászol
ban. A Gyermekre pillantva valljuk Claudellal:
"De én az isteni örömben lakozom, akár József, az
ács, / Itt látva mellettem a kisdedet, s Urunkat, Is
tenünket egy / személyben / S anyánkat, Máriát,
aki semmit se szól, s megőrzi mind- / ezt a szívé-
ben" (Rónay György fordítása). ,

RÓNAY LASZLÓ

AZ IKON ÉS A KÉP FOGALMA

A kép fogalmával, még inkább a keleti tradíció
ban otthonos meghatározásának nyugati módo
sulásaival foglalkozik Az ikon - A középkori műfaj
valóságértelmező szerepe a XXI. századi bolgár, ma
gyarésszerb művészetben című kiállítás, amelyet a
kiállítás témájához illő módon Szentendrén, a Ré
gi Művésztelep Galériában rendezett a Léna &
Roselli Galéria. A cím nagyívű bemutatást ígér,
amit a kis kiállítás az alkotók létszámát és a mű
vek reprezentatív értékét nézve csak részben tel
jesít, koncepciójával azonban izgalmas kérdése
ket állít a látogató elé. A rendezés legnagyobb
erénye leginkább az, hogy bár a címben foglaltak
a kortárs művészeti élet meglehetősenperiféri
kus problémáját érintik, kiderül, mindez sokkal
tágabb kérdéskörben értelmezhető,és szükséges
is az értelmezése.

Hagyományos értelemben vett ikon tulajdon
képpen csak egy található a kiállításban, és talán
szerenesés is, hogy a balkáni "modernizáit" ikon
motívumokból is kevés került bemutatásra. A mű

faj aktualitásával viaskodó, közvetlenebb értel
mezéseket hordozó kép (mint amilyenek Bartl
József munkái) sem sok akad, pedig ezt a vonula
tot több jelentős művel, sőt életművellehetnebe
mutatni, éppen a szentendrei művészekmunkái
közül. Ilyen közvetlenebb értelmezésnek tűnnek

első pillantásra Pauer Gyula 1991-es,a torinói lep
let és a Veronika-kendőt három dimenzióba he
lyező szobrai is, ám a művész korábbi pszeudo
munkái idézőjelbe teszik ezeket a műveket is, és
inkább a vallásos hagyomány konceptuális mű
vészeti vonatkozásaira világítanak rá. Ugyancsak
Pauer egyik régi munkája, a Marx-Lenin portré
képviseli a politikai hatalom profán ikonjainak
népes csoportját, amely téma szintén kűlön kiállí
tás tárgya lehetne, ahogyan a tömegkultúra ikon-
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jai címszóval jelölhető csoport is, amelyet itt Szabó
Eszter és Veszely Ferenc szellemes munkái képvi
selnek. Amióta ikonok készülnek, érzékeny dia
lógusban állnak a portré műfajával,az azonban
mégis modem kori jelenség, hogy ebben a dialó
gusban az önarckép és a családi portré is szerepet
kapott. Az önarckép éppen az ikon rejtőzködő al
kotójának ellentéteként, a családi portré a fényké
pezés születésével mint a lakások szent képeket
felváltó/helyettesítőelemei. Ehhez látunk izgal
mas példákat Király Gábor, Milan Blanusa és Vla
dimir Dunjic munkái közül.

A kiállítás kerülgeti, de végül elkerüli az iko
nok igazolhatóságának és eredetiségének ősi

problémáját, amely a kortárs művészetbena kép
hatalmának felmutatásával vált időszerűvé.Az
iconic tum a művészeti zsargonban a képek eman
cipációra törekvését fejezi ki, de kutatáspolitikai
értelmet is rejt magában. Már a 60-as években
színre lépő szimulákrum-elméletek is előhozták
ezt a kérdést, megtörve a kép mint másodla
gos/másolat értelmezését, így a kép (éppenség
gel az ikon-tradícióval ellenkező módon) mint
hamis látszat, szofisztikált, veszélyes alternatíva
lépett elő, ami a mediatapasztalat mind erőtelje

sebb és sokrétűbb jelenlétével fenyeget, a képti
lalmak félelmeire utalva vissza.

A 90-es évek művészeti vizsgálódásainak
homlokterébe egyre többször a hatalommal bíró
kép került, amely a vallás, a szellem, az esztétikai
elragadtatottság tárgya, áthidaló képességgel bír,
megtestesít. Mindennek az alapját Gottfried
Boehm amodernségben megváltozott ikonikus
tudatban látja, amely kénytelen volt feltenni ma
gának a kérdést, hogy Mi a kép? A kérdésfelvetés
mögött egyrészt természetesen az a fordulat áll,
amelyet Gadamer hajtott végre a kép fogalmá
nak kidolgozásával. Ez az ábrázolást távol tartja
a leképezés felfogásától és - az ikon-hagyo
mányra visszautalva - a mintakép (Urbi/d) vo
natkozásába állítja újra a képet. A mágikus képér
telmezés (a kép és a leképezett azonossága) ebben
a felfogásban nem tűnt el a képtudatból, sőt a kép
tapasztalat lényegi vonása maradt. A kép létmódja
a megmutatásban áll (deiktikus), olyat ábrázol,
ami a kép nélkül nem mutatkozna meg, vagyis a
mintaképró1 mond valamit, a mintakép mutatko
zik meg benne. A reprezentáció fogalmi értelme
zésével azonban Gadamer felhívja a figyelmet
arra is, hogy a kép önállósága visszahat a minta
képre, úgy kell megmutatkoznia, ahogyan a képe
előírja. Itt egyértelműen a művészi képekről van
szó, ezért válik kérdéssé, hogy a technikai és me
diális változások közepett egyre nagyobb szám
ban és egyre sokfélébb módon jelen levő kép ho
gyan viszonyul ehhez a reprezentációs logikához.
Egyáltalán meghúzhatóak-e világosan a határok



a művészi és a nem művészikép között az iconic
tum után? Milyen jelentése van a mintaképhez
visszavezetett képfogalomnak a kultusz korá
nak Iezárultával, vagy mit jelent ma a vallásos
tudat számára?

CSANÁDI-BOGNÁR SZILVIA

KÉPSZINTÉZISEK
Dréher János és Serényi H. Zsigmond
festményei a Pécsi Galériában

Két különös festőegyéniség,jól megkülönböztet
hető karakterrel. Találkozásuk véletlenszerűnek

is mondható - egymás megbecsülése, barátsága
nem föltétlen előhívója az ilyen közös szereplé
seknek-, holott a két absztrakt képvilág nagyon
is vonzza egymást. Elsőbbena konstruktív - az
idő zárt kalodáját mértani síkokkal és mértani ih
letésű vonalhálóval nyitogató - élmény az, ami
Dréher János falképeit. ezeket a különleges mély
ségű reliefeket. és Serényi H. Zsigmond fehéren
sugárzó festményeit rokonná avatja. Mindkét
kollekció - igaz, más-más módon - a szemé
lyiségrejtezés magasiskolája. Am alétélményt 
amely a személyiség történeti-társadalmi mö
göttesét is magában foglalja - úgyabsztrahálja,
hogy az elvontság ellenére is fölfedhetők azok a
rétegek (élménygócok, a rendezettség folytán is
árulkodó érzelem-labirintusok), amelyek egy kis
túlzással világ-magyarázatként hatnak.

Dréher táblaképei festmény hatását keltik, de
az egymásra hordott anyagrétegek (homok,
plextol stb.) és a szerkezeti egységeket elválasztó
szegélyek, "árkok" plasztikailag oly gazdagok,
hogy eme vakolatképek (az idő domborműben

összegzett rajzolatai) sokkal inkább köthetőek

a szobrászat térélményt is nyújtó műformájá

hoz, a reliefhez. mint valamely - akár a legsú
lyosabb - vászon festék-rengetegéhez. A fal
ilyetén való - érzelmi-indulati erőt a látvány
szolgálatába állító - megképzése ódon kated
rálisok ősélményét: a századok koronájában
megtestesülő,vagyis hittéválóanyag mindenha
tóságát juttatja eszünkbe.

Ha egymástól jól el vannak is választva a szer
kezeti egységek - a mértani alakzaton itt ugyan
csak túlmutat a ház mint átszellemített lélektarta
lom (istenháza) szakrálissal érintkező modern
jelenvalósága -, a hat részből álló (vertikálisan
"megtört") Ablakok, élek (2008)épp a foltos részek
villódzása, avagy az érzéki mezőt jelentésessé
tevő szinillúziók - a visszafogottságában is a mo
nokróm árnyalatos gazdagságáról tanúskodó bar
nák, homoksárgák - révén lesz kikezdhetetlen
egész. Nagy, tiszta felületén - az archaikus vi
lágkép a "rajzos" házzal mint origóval moderni-
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zálódik - a befogadott fény minden külső tárnát
(felületi plasztikája szerint stabilan álló négyszö
get) szinte templomablakká változtat.

A megsejtett - vizionált - spiritualizálódás
attól megejtő - Dréher anyagképeinek vágyott
időtlenségébena munkálkodó Isten nem mást, mint
Napszekeret (kerék) görget -, hogy Dubuffet ki
etlen homoksivatagában, ha csak leheletfinom jel
zésekkel is, ott van Donatello Megfeszítettjének (Fe
születének) szenvedés-élménye is. Egyszer a
vakolatba rajzolt-hasított ábrák jelzik eme réteg
fejtő-múltidéző "kalligráfia" Pilinszkyre ugyan
csak visszautaló fenségét - "csorog alá, csorog az
üres árok" (Apokrif) -, másszor a szürkés-barnás
színvilág (jóllehet belső fényű) monotóniájába be
villanó, egész jelentéstartományt közvetítő piros
(Hagyj jelet I-II. - 2006). Erdekes megjegyezni,
hogy a pécsi tárlat képei egységes színvilágukkal
(kivételt talán csak a 200S-ös Múló napképez) azt
a gondolati mélységet szimbolizálják - ezért is
maradtak ki a Mediterrán fényét-melegségét idéző,
a katedrálisok falára a tenger bársony fövenyét
odavonzó táblák -, amely az egymásra hordott
rétegek mint emlékezetpróbák, műveltségfakto
rok által emelkednek személyiségrajzzá.

Ennek a visszafogott, de mégis valahol-leg
inkább a megtöretést a tisztasággal asszociáló
- "nyílt" rejtezésnek számtalan oka van (a kép
költő szemérmessége, az irodalmias jellegtó1való
ódzkodása stb.). Ugyanakkor - nem véletlenül
- épp a jelképtár, vagyis a korfestésre alkalmas,
de attól mindig az egyetemes irányába rnozduló,
a Bibliától a természeti népek hitvilágáig húzódó
mitológiai-mítoszi tartalmak gazdagsága folytán a
vetkezés-kitárulkozás is érzékelhető lesz: a vako
latkép valójában énképként funkcionál.

Dréher János a személyiségeven megjelenő ar
tisztikus feszültséget úgy tudja átvinni az anyag
ra, hogy reliefjei a szünetlen építkezés örömének
és foltokban megjelenő enyészetnek hű tükrei.
A Fentés lent (2003) a valamibe való behatolással
drámai összeütközést szimbolizál, a Ház- fal I-II.
(2007) a védekezés és oltalom, a "várfalon belüli
otthoniasság és tárgyiasság megszólaltatója, a
Múló nap (több minden rnellett) körkörös szer
kezete révén a világegyetem teljességét - közép
pontjában Istennel a teremtés kezdetét és végét,
és mégis valahol az abbahagyhatatlanságát - ál
lítja fókuszába. Ez a "rajzos" mindentudás 
amikor a vakolat (a Mindenség házfala) nem
csupán a rajzolt-karcolt ábráktól válik lírai és
drámai közlések hordozójává. ám a festék szín
foltjai által szintén - nemcsak a fönt említett
táblán észlelhető,de az aránylag kisebb méretű

"festményeken" is (a 200S-ös Osztott terek című

ciklus nem egy darabja erre kiváló példa).



Az önmegvalósítás akár bibliai sugallatú pa
rancsra (teremtési) jön létre, akár a személyre bon
tott korvalóság megjelenítéseképp, az egzisztenciá
lis erezettség mellett az egyénen - és szerenesés
esetben a koron - messze túlmutató értékek hor
dozója. A Hagyj jelet (2006) két nagyméretű

(l50x100) tábláján szereplő egy; illetve két kis piros
"ér" (a piros mint vérstilizáció) éppúgy származ
hat a szöggel átvert tenyérből.mint valamelyese
ményhez - az 1956-os forradalomhoz? - köt
hető mártíriumból. Avval, hogy a vakolat eme
szentségét a művész az átvállalt sors révén legben
sóbb lélektartományává avatja, erkölcsi alapállása
és embersége mindennél jobban kitetszik.

A kiállítótársánál idősebb Serényi H. Zsig
mond - a logikusan egymásra épülő, az organi
kus élményt fokozatosan elhagyó pályaszakaszok
tanúsítják - az életmű olyan végletekig letisztult
állomásához érkezett, mint az öregkori "kifehére
dést" expresszív erővel megvalósító Tóth Meny
hért. Csakhogy amíg a miskei kozmosz földéh
ségű álmodója többé-kevésbé a legabsztraktabb
műveibensem szakadt el a figuralitástól, Serényi
konstruktiv, a részegységekben hol sűrűsödő, hol
ritkuló vonalhálója - fehéren a fehér - már hatá
rozottan csak az elvont -látszólag elvont - rit
musképletek, zenei invenciókra épülő harmóniák
egyedülvalóságáról tudósít.

Számára a kép valaminő, csaknem elérhetetlen
eszmény - az egyéni és társas (közösségi) kap
csolatokban meglelhető tisztaság - közvetítője.

Mára még azok a "szerepek" is kikoptak beló1e
pontosabban értelmezési kőrük átalakult, bonyo
lultabbá vált -, amelyek az ugyancsak nem ér
dektelen, másfél évtizeddel ezelőtti színes fest
ményeinek, a diagonálisok mentén eltört és
újraépített terrénumoknak földlökésszerűdina
mikáját adták (Elszigetelődések- Európa; Másokaz
emlékeink - mindkettő 1994). Akkori művészeté
ben a mozgás mint létállapot úgy vált kizárólagos,
a szerkezetet is alakító szervezőelvvé,hogy az or
ganikus hullámmozgások, a meg-megszakított,
egyenes szakaszokkal körbezárt. "szabályozott"
föld-szelvények szalagszerű lobogása ellenére is
megmaradt a festmény konstruktív műnek.

Serényi ettó1a szépségelvtó1 ma sem távolodott
el, csupán "mondanivalóját" a végletekig tömörí
tette. A vászonra ragasztott zsinór-konstrukciót va
lóságos térhálóvá avató fehér festményei - a súrló
fényben a variációk százait magukon viselővonal
alakzatok plasztikai hatást is keltenek - nemcsak
a kortárs magyar képzőművészetbenunikumok,
hanem (legalábbis tudásunk szerint) a világ mű

vészetében is. "Semleges" színélményük révén
ugyan kötődnekbizonyos - főképpen japán 
kalligráfiákhoz, de szerkezetük, illetve a vissza
vont közléssel elért sokk-hatás, a vonalmértan ki-
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számítottságában is leleményt leleményre hal
mozó kavalkádja egyedi kifejezőeszköz.

Az ősélmények között - folytatható, átérté
kelhető,megújítandó hagyományként - nyilván
ott van Malevics végletekig tisztult kereszt-játéka,
Moholy Nagy László feszített konstrukciójú lét
magyarázata, létterve éppúgy, mint az ugyancsak a
Bauhaus-hoz köthető [osef Albers négyzet- és
színvariációinak a látásnak új tárnát nyitó maga
biztossága. (A művész eme két utóbbit valami
képp őseinek is tudja.) Ami Moholy Nagynál a
"tér közvetlen átélésének" neveztetik - még ha
sokszor láthatatlanok is a formákat rendező térvi
szonyok -, az Serényi H. Zsigmondnál (a labo
ratóriumi művészet és tisztaság körében ma
radva) a térbe kivetített vonal - a csupasszá
fogyó és végtelen sűrűségűvénövő alakzat - el
dorádója. Véghetlen kivetülése arra a - mondjuk
így - hártyás, a csontrendszert csak sejtető való
ságra, amely jóllehet magában hordja a vonalva
riációk háromszöggé, sárkánnyá, labirintussá stb.
összeálló (egzakt voltukban is - példájukkal! 
fenyegető) harmonikus rendjét, ám ódzkodik
attól, hogy ez az absztrakt - bár érzelmeket
ugyancsak kiváltó - valóságdarab érvényt szerez
zen magának a mindent irányító értékvonulatban.

Aki nem ismeri az egyik legfontosabb tiszta
ság-faktor, a Serényi H.-nál sokszor létesszencia
ként jelöltJuíromszög keresztény szirnbolikára visz
szautaló sokarcúságát - az ugyancsak innen eredő

Szentháromságon kívül a mértani idom az isteni
tökéletesség, arányosság, harmónia, stabilitás jel
képe -, még annak is élményt jelentíhet) a sík fe
lületen forgást kavaró (Geometria és struktúraN.
2007), az áttörés (bekebelezés, leválasztás) drá
maiságát rögzítő (Agresszivitás - 2007),az egyesü
lést tisztaságával átvilágító (Geometrikus kompozíció
- 2006), a folyamatban - noha a szakadás is je
lezve van - katalizátorként működő (Geometria
ésstruktúra- 2007), a légüres tér (vagy a bűnöktől

súlyosbodó menny?) boltozatát tartó (Struktúra
osztotttérben - 2006)és a fedő vagy fedett izgalmát
(Téridimenziók - 2007) nyújtó elem térszervezö, a
síkrnotívumok viszonylatait megemelőaktivitása.

Ki vonná kétségbe - jóllehet látványnak sem
megvetendő- a Labirintuskép (2004) tömör ria
dalmát, hiszen a sűrű és ritkább rácsok között
bolyongó azt érezheti, hogy egyik felől sincs kiút.
S ki ne venné észre - bár a sötét "hálós" négy
zetek kalodája igencsak fogva tartja - a vonal
kód artisztikus sivatagában szerényen megbúvó
keresztet (Bezárt forma - 2007) mint a Krisztus ha
lálával sokkoló, megváltó hatalmat. A térből jövő

forma (Lépcsó1cép - 2006) szintén a szakrális él
ményvilág kivetítője.

Ez a modern, a keresztény Európából az évez
red ek óta világító eszmét megőrző- mi több, ak-



tivizáló - világkép emberarcunk foglalata. Seré
nyi H. Zsigmond újabb festményei is ezt az él
ményt, a fehér vonalrnértan egzaktságában is ezer
irányt jelző vonulatot. és a bennük meglelhetőer
kölcsöt sugározzák. Ujabb "térillúziós" egysége
ket teremtve (Térvariácíó - 2007;Diagonális kapcso
latok - 2008),és a "vonalkódból" álló folyamatrajz
olyan festői megvalósulásait tárva elénk (Térfolya
matok I-II. - 2008;Osztotttérben - 2008),amely kor
társ létünk (bár absztrahált) legélesebb tükre.

SZAKOLCZAY LAJOS

PÉTERI PÁL: LEGYETEK SZENTEK!
Az egyházi év szentjei

Péteri Pál könyvének címe kapcsán felmerülhet az
olvasóban a kérdés, hogy a 21. század elején, ami
kor az életszentség fogalma válságát éli, aktuális-e
még a szentek tisztelete. Tény, hogy a katolikus li
turgiának ma is része a szentekról való megemlé
kezés, de vajon nem anakronizmus-e a mai kor
emberétól idóben és életkörülményekben oly távol
álló emberek életpéldájának követésére buzdítani?

A kötet elmélkedései az életszentség számtalan
formájának bemutatásán keresztül meggyőznek
minket arról, hogy az elmúlt kétezer év során pél
daképpé váló, és az adott korban nagyon is mo
dernnek számító szentek élete és gondolkodása a
ma élő emberek számára is érvényes üzenetet hor
doz. Nemcsak a vértanúk és mártirok "hőskorá

nak" számító keresztényüldözések idején, hanem
a 20. században, korunk szentjei között is találunk
olyanokat, akik életüket áldozták a krisztusi sze
retet gyakorlásáért. Salkaházi Boldog Sára, aki a
nyilas uralom idején a vezetése alatt álló rend
házban zsidókat bújtatott, a felebaráti szeretet vér
tanúja éppúgy, mint Apor Vilmos püspök, akit a
püspökvárban menedékre találó asszonyok vé
delmezése közben ölt meg egy orosz katona. A
vértanúság azonban a szentté válásnak csak egyik
lehetséges módja, számtalan szentként vagy bol
dogként tisztelt ember példája bizonyítja, hogy a
másokért végzett alázatos munka is elvezethet az
életszentségre. Nem véletlen tehát, hogy az oly
sokrétű feladatot ellátó szerzetesrendek alapítói
szinte kivétel nélkül szentté váltak. A kallódó fia
talokat maga köré gyűjtő Don Boscoa szalézi rend
alapítójaként, Nolasco Szent Péter a középkorban
működőés ma már kevéssé ismert fogolykiváltók
rendjének vezetőjeként,Merici Szent Angéla az if
júság nevelése területén fontos munkát végző

Orsolya rend alapítójaként, Szent Ignác a missziós
feladatokat is ellátó jezsuita rend életre hívójaként,
míg Kalkuttai Terézanya és az általa alapított rend
a betegápolás területén szerzett múlhatatlan ér-
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demeket. A többi rendalapító mellett az ő példá
juk is bizonyítja, hogy "egy olyan világban, ahol
az embereket gyűlölködésválasztja el egymástól,
a keresztényeknek kell megmutatniuk a minden
kire kiterjedő segítő szeretetet". A nagy egyházta
nítók - Szent Atanáz, Szent Anzelm, Aquinói
Szent Tamás, Szent Agoston - élete és munkás
sága azt mutatja, hogy a tudományos munka és
az életszentség is tökéletesen összeegyeztethető

egymással. Az eddig felsorolt neveket olvasva
azonban tévedés azt hinni, hogy csak az egyházi
élet terilletén kiemelkedő emberek - papok, szer
zetesek és apácák - válhatnak az egyház által hi
vatalosan is kanonizált szentté. Az egyházi év
szentjei között szép számmal találunk "civil"
szenteket, akik élethivatásuk betöltése közben vál
tak valamely keresztény erény példa értékű gya
korlőjává. A 20. században boldoggá avatott
Batthyány-Strattmann László orvosként, a gyer
mekét élete árán is megszülő Szent Gianna pedig
anyaként vált szentté, ami azt mutatja, hogy ha a
szeretet parancsát követjük, bármilyen élethely
zetben szentté válhatunk.

A szentek életét bemutató tényanyag ismerte
tésén túl a személyükhöz fűződő legendákat, il
letve a legendák nyomán továbbélőnépi hagyo
mányokat is megemlíti a szerző, de sok esetben
kitér az irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozá
sokra is. Megtudjuk például, hogy február 6-án,
Dorottya napján miért szokás a rózsa- és gyü
mölcsszentelés, miért éppen Szent Flórián a tűz

oltók védőszentje, de többek között fény derül
arra is, hogy Szent Márk tisztelete hogyan kötő

dik Velencéhez. Különösen érdekesek a szentek
nevével kapcsolatos névetimológiák és ennek kul
túrtörténeti vonatkozásai. Szent Krístóf nevének
jelentése (Christophoros, azaz Krisztus-hordozó) ar
ra a legendára utal, mely szerint az utasokat a fo
lyón átszállító Kristóf egy ízben a gyermek Jézust
is átvitte a vállán a folyó túlsó partjára. Szent Kris
tóf így lett az utazók, különösen az autósok védő

szentje. A szentek életét olvasva tehát sok esetben
legenda és történelrni valóság egymásba fonódá
sának lehetünk tanúi. Ezt a problematikát járja
körül a kötet egyik legkiválóbb homiliája, az Assi
ssi Szent Ferencról szóló elmélkedés. A fenti pél
dákból is világossá válik, hogy a szentek tisztelete
ma is élő hagyomány, része nemcsak vallási, de
kulturális életünknek is.

A szentek ünnepe kapcsán elmondott prédi
kációk azonban túlmutatnak a puszta tényköz
lésen, gondolatébresztő elmélkedésekként segít
ségünkre lehetnek abban, hogy az elénk állított
életpéldákat saját életünkben kamatoztassuk.
(A szerzőkiadása, Kaposvár, 2008)
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