
ban, a szenvedések közepette is megmaradó
reménységben virágozhat ki. Azt az életet,
amelyet megosztott velünk az Isten Fia, hogy
ő is megoszthassa velünk az isteni szeretet
életét.

A szentmise emlékezés Krisztus életére és
Ferenc testvérünkére. aki eggyé lett vele ha
lálában, és - hisszük - feltámadásában is. Es
hálaadás Isten nagy tetteiért, elsősorban

azért, hogy megajándékozott egyszülött Fiá
val, és benne nekünk ajándékozta önmagát.
De hálát adunk rnost Ferenc testvérünkért is,
hogy a saját lehetőségei és keretei között
szebbé formálta a világot, hogy életek nőhet

tek ki az életéből, hogy sokakat szeretett és
sokak szerethették.

Emlékező hálaadásunk végül az egyház
nak Krisztushoz csatlakozó imájában könyör
gésbe fordul, hogy Isten irgalmasan emelje őt

magához. Fiához hasonlóan támassza fel őt a
halálból, s töredékes, gyarlóságoktól sem
mentes életét tegye ragyogóan széppé és be
teljesültté a feltámadás boldogságában, Isten
szeretetének örök életében.

(Elhangzott a temetést követő gyászmisén,
2000. január 21-él!.)

LUKÁCS LÁSZLÓ

KEJ"El'yfEN JÁNOS: A SZENTLÉLEK
POETAJA

Szerb Antal szerint az irodalomtörténet nagy
igazságai, kijelentései idővel megkopnak.
Mindenki ismételgeti, mindenki egyetért ve
le, bárki leírhatja. Aztán egyszerre csak köz
helyekké válnak, és kész. Es ekkor el kell tel
nie egy kis időnek ahhoz, hogy újra érdem
ben hozzá lehessen szólni az adott kérdéshez.
Ilyen újra-hozzászólás Kelemen János tanul
mánya a könyvtárnyi Dante-szakirodalom
hoz, amelyen nem érezni a közhelyesség to
rokszorító, tenyérizzasztó kellemetlenségeit.
Pedig nem könnyű Dantéról újat mondani,
érdemleges kijelenéseket tenni. Kelemen Já
nos - amint arról a Vigilia rendszeres olva
sói az elmúlt év folyamán megtapasztalhat
ták - speciális szempontból vizsgálja az Is
teni színjátékot: azokat aszöveghelyeket
elemzi, amelyek hangsúlyozottan magára a
szövegre, vagy a szerzőre vonatkoznak. Azaz
Kelemen modern, irodalomelméleti szakkife
jezésével: önreferencialitást tartalmaznak.

A tanulmányban vázolt gondolatmenetben
a Szentlélek dantei értelmezéséből kiindulva
egy sajátos poétika körvonalazódik, melynek
fényében újraértelmezhető a költő alakja. E
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nézőpontból továbbá megújítható felfogá
sunk a költő küldetéséről, az olvasó szerepé
ről, Dante sajátos. oly sokak által elemzett al
legorizmusáról és a kimondhatatlan kimon
dására való törekvéséről.

A gyakori idézetek megkönnyítik a fejte
getések megértését, és kézzelfoghatóvá teszik
az eredeti mű világának szépségét: közelebb
kerülünk ahhoz a titokhoz, hogy mi is teszi
ma is aktuálissá ezt a közel négyszáz éve ke
letkezett - a szó eredeti értelmében vett 
szépirodalmi alkotást. (Kávé Kiadó, 1999)

NÓGRÁDI CEC/UA

SZÉKELY BERTALAN-KIÁLLÍTÁS A
MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN

Több mint ezeréves múltunkban kalandozva,
ha történelmünket képsorként pergeljük le
képzeletünkben, a sorban minden bizonnyal
ott lesznek a 19. századi történelmi festészet
legismertebb alkotásai is, köztük Székely Ber
talan festményei, mint például a ll. Lajos tete
mének jeltalálasa, az Egri nők, vagy a Mohácsi
csata. Ezek a festmények nemcsak történel
münk kiemelkedő eseményeit jelenítik meg,
de témáikkal, szín- és formavilágukkal hoz
zájárulnak a megfestésük idejéről, az 1860-as,
70-es évek Magyarországáról alkotott ké
pünk kiteljesítéséhez is.

A Nemzeti Galéria Bakó Zsuzsanna által
rendezett kiállítása és a kísérő katalógus átfo
gó képet ad Székely Bertalan munkásságáról.
Bemutalja a nemzeti történeti festészet elkö
telezettjét, a portréfestőr. a középületeket dí
szítő falképek alkotóját, a pedagógust és el
méletírót. Láthaljuk híres fiatalkori Onarcké
pét, valamint kisméretű tanulmányképeit.
vázlatsorozatait is, amelyek nem egy Székely
kutató szerint nagyobb tehetséget, eredetibb
festőt mutatnak, mint legtöbb megvalósult fő

műve. Székely Bertalan kora kiemelkedő fes
tője és - írásai tükrében - jelentékeny gon
dolkodója volt, de bizonyos fokig foglya ma
radt kora akadémizmusának. A monografi
kus kiállítás lehetősépet ad a visszatekintésre.
az életműnek az ido 15. századi fogságából
kiszabadulva immár a 20. század végének íz
lésvilága alapján történő megítélésére.

Onmagában a visszapillantás lehetősége

azonban még nem tenné élővé és sokak szá
mára izgalmassá és élvezetessé a kiállítást.
Székely Bertalan képei magukkal ragadják a
nézőt. Nemcsak egy történelmi kor, egy fes
tészeti stílus rajzolódik ki általuk, de egy fes
tő emberi alakja is. A főművek mellettkiállí-



tott sok-sok vázlat, SZID- és kompozíciótanul
mány révén megelevenedik a folyvást jobb
kifejezési módot kereső, a különböző lehető

ségek között mérlegelő, a kísérletező művész

is. A vázlatok sora betekintést nyújt festői al
kotófolyamatába, és egyúttal az egy-egy
probléma megoldását e1szántan kereső, szün
telen fejlődni vágyó embert is láttatja. Külö
nösen nagy erővel mutatja azt a teremsor vé
gén látható mintegy száz kisméretűmennye
zetfreskó-vázlat, melyek szorosan egymás
mellé helyezve válnak a falak és a mennyezet
egészen különleges díszévé.

LUKÁCS ÁGOTA

MÁRTON LÁSZLÓ: ÁRNYAS FŐUTCA

Noha Márton László prózaművészetét a
nagyforrnákkal való kísérletezés és viaskodás
látszik meghatározni s előrevinni, az elbeszé
lés határán billegő s már-már a regénytelen
ség kísértésének engedő Márton-kötet, a szer
ző alig másfélszáz lapos új szépprózai mun
kája leginkább kisregénynek tekinthető. A
történetmondás szokványos keretei szinte
maguktól értetődőenhullanak szét, mikor az
elbeszélés egy magyar kisváros zsidó közös
ségének mind agresszívabb felőrlését, halálba
küldését próbálja megjeleníteni. Az esemé
nyek csak rövid időre s komoly elbeszélői

erőfeszítés árán állnak össze, részint Róth
Aranka, illetve a nagylánnyá érő Gőz Gaby
alakja köré csoportosulva, majd a könyvecske
végén az amúgy is töredékes és szövevényes,
néhol alig követhető történet ismét szilánkja
ira esik szét.

Az elbeszélő, úgy mondja, korabeli fény
képek nyomán, a gondolat és a képzelet szín
terén szövi egymásba el nem búcsúztatott, ár
nyakként létező szereplőinek befejezetlenné
torzított sorsát: "olyan teret és időt akarunk
felidézni, amelyben visszamenőlegmegtörté
nik mindaz, ami az árnyak arcvonásából és a
fényképek hátteréből kiolvasható". Azonban
a(z egymásra vetülő) fényképek (már) nem
Iérhetők hozzá, avagy csak fehér hátoldaluk
látható, így a fantázia különös jelentőségre

tesz szert. Ez adhat magyarázatot arra is,
hogy a közelítőleg tíz évet atfogó s ezen kívül
eső események hogyan és miért sűrűsödnek
össze az egyetlen év, sőt egyetlen nap lefor
gása alatt lejátszódó történetben. A szövegré
tegek töredékei, az ezekből rendre kisarjadzó
anekdoták, az események gyakorta változó
(például a csokoládépapír síkjára helyeződő)

színterei kijelölhetetlenné teszik a megtörtént
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és az elképzelt szálakat elválasztó vonalat. Az
"elbeszélői önkény" ezáltal kitágítja, az olva
sók figyeimét az árnyakra fókuszálva egy
szersmind le is határolja az elbeszélés korlá
tozott terét. Igaz, e teret talán túl szűkre szab
ják a történetmondás minduntalan megszakí
tó elbeszélői kommentárok vagy önértelme
zések. Alighanem ez is indokolja a nem más
ként, mint lehetségesként elképzelt történetek
színes kavalkádjának művészi karakteréből

fakadó - így a tragikurnot egy percig sem
hiteltelenítő, inkább mélyebben átgondolttá
formáló - oldottabb hanghordozást.

Márton László könyvecskéje kétségkívül
rendhagyó kisregény. A terjedeimet megha
zudtoló változatosság és cselekménybonyolí
tás ugyan önmagában is érdekfeszítő lehet,
de igazán rafinálttá a szöveget mindvégig jel
lemző bölcseleti következetesség fényében
lesz. A szilánkjaira hulló történet távlatokat
nyit - azaz kérdéseket vet föl, melyeket im
már az olvasóknak van módjuk továbbgon
do1ni: "a szerző saját képzelete szülötteit az
olvasó képzeletére bízza". (Jelenkor, 1999)

BENGI LÁSZLÓ

ÖTVENÉVES SZERELEM
Szőnyi Zsuzsa: A Triznya-kocsma.
Magyar sziget Rómában

Újabb kötettel gazdagodott a magyar Itália
rajongók szerénynek eddig sem mondható
könyvtára. Rómában, a Kis-Aventinuson a
Via Baccio Pontelli 5, majd a Via Annia Faus
tina 19 ad(ott) helyet a Várady Imre által
.Triznya-kocsmá"-nak elkeresztelt képzőmű
vészeti és kulturális szalonnak. Triznya Má
tyás (1922-1991), "kiváló olasz filmszakember
és Európa-szerte elismert akvarellista"-nak és
Szőnyi Zsuzsa otthonáról van szó, mely im
már félévszázada a magyar emigráció római
bázisának szerepét tölti be. "Matyi-Zsuzsa"
illetve 1991 óta "az aventinusi tündér" egy
maga fogad(ott) szíve minden melegével, ál
dozatkészségével szombat esténként - a hó
elsőjét kivéve - minden, Rómában megfor
duló magyar látogatót politikustól művészig,
irodalmártól egyszerű ösztöndíjasig, világné
zeti különbségekre való tekintet nélkül. Zsu
zsa asszony női lelkét tükröző vezérelve így
szól: "Talán az átélt éhezés, állandó rettegés
is közrejátszott abban, hogy nagy bánatunkra
nem született gyerekünk. Viszont elhatároz
tuk, hogy az egész világot örökbe fogadjuk,
és a szeretetünket mindenkire kiterjesztjük."
E "világbefogadás mindennapjaiba pillantha-


