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Nem hiszem, hogy akadna bárki is, aki azt állí
tan á, hogy nemzeti múltunk irodalmának meg
becsültsége a történelmünkben betöltött kűlde

tésével és szerepével arányos. Ha csak az
érettségi tételeket szemléljük, máris olyan érz é
sünk támadhat, hogya magyar irodalom cson
ka lett, igazi értékeit áldozták föl a korszerűnek

nevezett, valójában kirekesztő szemlélet oltá
rán. Holott az irodalom, kivált a nemzeti, nem
Európa-függő, hanem az ifjúság jellemét neveli,
öntu datra ébreszti, értékek megbecsülésére ne
veli, múltunk tiszteletére ösztönzi. Ezt próbál
ják tenni azok az irodalomtörténeti művek és
kritika-gyűjtemények, melyeknek szerzői vég
vári vitézek módjára hadakoznak a szellem bi
rodalmának megőrzéséértés erősítéséért.

Ebben a helyzetben igen szerenes és a Hun
garovox Kiadó két karcsú kötete, amely akár is
kolai segédkönyv is lehetne. Kaiser László Re
mekfr6kr61, remekművekről írt apró esszéi Katona
Józseftől Nagy Lászlóig rajzolnak találó portré
kat, olyan írókról is, akikről már a mai fiatalok
is alig-alig hallanak: Gárdonyiról, Móráról - az
Argumentum Kiadó egyik legizgalmasabb kö
tete volt tavaly a Hannibál tanár úr eredetije - ,
Gelléri Andor Endrérő1 és Sánta Ferencről, a vi
lágirodalomból pedig Dantéval, Shakespeare
rel, Puskinnal, Csehovval, Franz Kafkával és
Eric Knight-tal szembesítenek a találó összefog
lalások. Mintegy előzménye e kötetnek Mada
rász Imre Irodalomkönyvecskéje,amely vonzó, vi
lágos stt1usban szembesít alapkérdésekkel, fel
tárva az irodalom és az írás műhelytitkait.

Az irodalom erkölcsnemesítőszerepének ke
resve sem tal álhatjuk hitelesebb és szenvedélye
sebb megvalósítóját Babits Mihálynál. Az ő

gondolkodásába, törekvéseibe, magasrend~ m~
ráljába tekinthetünk be Téglás János Babits-epi
z6dok című kötete segítségével. A szerző az
ELTE keretében működő Babits-kutatócsoport
tagja, a költő emlékének kitartó ébresztője, bib
liofil ritkaságok gondozója. A remek kiadású
kötet három nagyobb fejezete Babitsra való em
lékezéseket, a költő némely kapcsolatait és a
Baumgarten alapítvány jól megválogatott doku
mentumait tartalmazza. Kivételesen érdekes az
igazságszolgáltatás igényével készült Török
Sophie-r ól szóló tanulmány, egy tragédiába for
duló élet nyomon követése. A kötetben szereplő

"e pizódok" egy része a kutatócsoport egyéb
műveiből ismert, de Babits mindig időszerű.
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Egyebek mellett abban is példánk lehet, mikép
pen kell " rossz gégével" küzdeni az irodalom
integritásáért és méltóságáért.

Negyedévenként őszinte gyönyörűséggel ol
vasom a Somogy című folyóiratban irodalmunk
nesztora, Takáts Gyula naplójának részleteit.
Valamiképp összefoglaló és összefogó jelenség,
irodalmunk humanista hagyományainak maket
zárta le Kaposvárott Köpflemé Szeles Judit, de
a költő-ír6-képzőművész azóta is alkot, küzd
szakmái megbecsüléséért, és nemzedéke ut6
védjeként ébreszti barátai és fegyvertársai ernl é
két. A kilencvenedik életévén túllévő Takács
Gyula jelkép is: a megvesztegethetetlen becsű

letességé, s ezzel is folytatója irodalmunk legne
mesebb hagyományainak.

Róla is beleérző, szép írásokat tartalmaz
Csűrös Miklós új kötete, amely Költők, fr6k,
mitol6giák címmel jelent meg . Csűrös Miklós igen
művelt, széles l át ókőrű, hűséges irodalomtudós.
Ez utóbbi fogalom némi magyarázatot igényel.
Gyakran lehetünk tanúi elvek váratlan feladá
sának, megmagyarázhatatlan ízlésváltásnak.
Csűrös Miklós kitart választott szellemi ideáljai
mellett, újra meg újra irodalmunk vitathatatlan
művészi és emberi értékeivel szembesítve olva
sóját. Bizonysága ennek e kötete is, amelyben
Arany Jánostól Szilágyi Istvánig tekinti át a 19.
és 20. század fontos irodalmi jelenségeit és tö
rekvéseit, kimondva-kimondatlanul perlekedve
a kánonképzés negatívumaival. E vonatkozás
ban fontosak azok a tanulmányai, amelyekben
Tömörkény István, Eötvös Károly vagy éppen
Kodolányi János művészetének egy-egy jellemző

vonását tárja föl. Köztudott, hogy a Szent István
Társulat Kodolányi-sorozatának egyik szer
kesztőjeként és az író életművének talán legala
posabb ismerőjeként meghatározó a szerepe az
életmű újraértékelésében és az azt megillető

megbecsülés kialakításában. De hasonlóan fon
tosak az általa Német Lászlóról elmondottak is,
Németh-tel ugyanis az egymást követő rend
szerek egyszerűen nem tudtak és nem tudnak
mit kezdeni, különösképp a gondolkodóval
nem, akirő1 Csűrös Miklós nagyon megszívle
lendőket és időszerűeket mondott el egy szófiai
előad ásában. (A Németh-évforduló azt a re
ményt keltette, hogy megkezdődik művei és
eszméi kritikus elemzése és integrálása. Az al
kalomra született művek és Pomogáts Béla Iro
dalmi nemzet című kötetének az író nemzeti stra
tégiáját elemző írásai ígéretes kezdemények
voltak. Azóta ismét csendesség van Németh



László körül. Ilyesformán Csűrös Miklós lelkiis
meret-ébresztő is.)

A hűséget említve szólnunk illik arról is,
hogy Csűrös Miklós ezúttal is felidézi Fodor
András művészetének legjellemzőbb vonásait
(szerintem Fodor a harmadik nemzedék leghű

ségesebb követője volt, ízlése, érdeklődése en
nek íróiéval rokon, s ezt hagyományozta Csű

rös Miklósra is), Hernádi Gyula portréját is
egy-két karakterisztikus vonással gazdagítja,
visszaidézi kedves barátunk, a korán elhunyt
Bisztray Ádám emlékezetét, s kitűnő méltatá
sokban elemzi Bertók László kiteljesedő költé
szetét. Szép, gazdag kötet, nyeresége az iroda
lom ügyének.

A Csűrösnél két évvel fiatalabb Baán Tibor
Szerepválaszok címmel adta ki 1988 és 2003,kö
zött írt esszéi és tanulmányai válogatását. Izlé
se, érdeklődése is rokonítja Csűrös Miklóssal.
Jogos büszkeséggel idézi Határ Győzőnek az ő

egyik tanulmányáról (Pilinszky és Toldalagi) írt
méltató sorait. Ez a párhuzam akkor, 1988-ban
valóban újdonság, merész rokonítás volt, hiszen
Toldalagit nagyra becsülték ugyan nemzedéktár
sai (Rónay György, Sőtér István, Thurzó Gábor),
sőt Pilinszky is, akivel egy időben elválaszthatat
lan barátokként közlekedtek a belvárosban. de
csillaga akkoriban leáldozóban volt - emlékeim
szerint Rába György küzdött rehabilitásáért -, s
éppen Baán Tibor volt egyike a fiatalabb nemze
dék tagjainak, aki feltárta kettejük lírájának kez
deti rokonságát, arra figyelmeztetve, hogy Pi
linszkyre hatott is kicsit idősebb költőtársa.

Csűrős Miklóshoz hasonlóan e kötetben Baán
Tibor is szép esszét ír Csorba Győző összegyűj

tött verseiről. s csak méltánylólag lehet szólni
arról a három gondos méltatásról, amely Jánosy
Istvánnal foglalkozik. Az Ujhold e kitűnő költő

je, bölcselője egyike azoknak az íróknak, akikről
könnyelműen megfeledkezünk. Köszönet Baán
Tibornak, hogy segít újra felfedeznünk s vissza
állítanunk a kor irodalmába. Es külön öröm volt
számomra a sok szép és okos bírálat között Pa
rancs János nevével és műveivel találkozni. A
róla szóló bensőséges bírálatok is azt bizonyít
ják, hogy Baán Tibor a minőséghez és a kikezd
hetetlen erkölcshöz egyaránt vonzódik.

Még régebben, az általam nagyra becsült és
tisztelt, Ilia Mihály jóvoltából kaptam meg
Hózsa Eva A novella új neve című, Mándy Iván
ról írt könyvét. Többször nekirugaszkodtam,
hogy írásban is összegezzem pozitív benyomá
saimat, s azt a meggyőződésemet, hogy már két
autentikus elemzésünk is van az író életművé

ről (Erdődy Edité a másik), de lelki szemeim
előtt mindig megjelent az ironikusan mosolygó
Mándy. Mintha azt kérdezte volna: Mi van,
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öreg? Ezért aztán. inkább valamelyik kötetét
bányásztam elő, s elmerültem ebben az öntör
vényű világban, amelyben - igaza van Hózsa
Evának - a novella nem olyan, mint volt, és a
próza sem olyan, mert az írói látásmód egészen
újszerű, s ha van író, aki hatni tudna a fiatalok
ra ezzel az újszerűséggel, hát éppen Mándy az.
Persze, ő sem szerepel a kánonokban. "Kima
radtarn" - mosolyog ironikusan. Altalában ki
maradt. A gimnáziumból, aztán az irodalomból
a pálya szélére, most meg a kárionból. Hogy to
vábbra is így lesz-e, nem Hózsa Eván múlik.
Alapos, kitűnő munkája egyfajta igazságtétel.
Cáfolja az ostoba és szűkkeblű "kismester"
minősítést, oda helyezi Mándyt, ahová való, a
20. század újító írói közé. Nem sokan vannak
ezen a polcon. Mándy méltán mosolyog a polc
elején.

Olasz Sándor a ma élő egyik legnépszerűbb

prózaíróról, Jókai Annáról írt (Kortársunk Jókai
Anna). Bravúros könnyedséggel kalauzol az író
nő által művelt műnemek és könyvek között, s
egyetlen pillanatra sem veszíti szem elől az élet
mű erkölcsi szándékait, s azok megvalósulását.
Jókai Anna nem hősöket ábrázol, hanem buk
dácsoló embereket. Talán ezért is oly népszerű.

Az olvasó önmagára, sorsára ismer a jó és rossz
vonzásában egyensúlyozni próbáló figurákban.
akiket lever gyengeségük és felemel a kegye
lem. Ezt mutatja meg ez a tudós és olvasmá
nyos könyv. (Baán Tibor: Szerepválaszok. Orphe
usz, Budapest, 2004; Csűrös Miklós: Költők, írók,
mitológiák. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc,
2004; Hózsa Eva: A novella új neve. Forum, Ujvi
dék, 2003; Kaiser László: Remekírókról, remekmű
vekről. Hungarovox, Budapest, 2005; Madarász
Imre: Irodalomkönuoecsce. Hungarovox, Buda
pest, 2005; Olasz Sándor: Kortársunk Jókai Anna.
Kairosz, Budapest, 2004; Pomogáts Béla: Irodal
mi nemzet. Felsőrnagyarország Kiadó - Szépírás
Kiadó, Miskolc - Szolnok, 2003; Takáts Gyula
bibliográfia 1992-2002. Kaposvár; Téglás János:
Babits-epizódok. Tótfalusi Kis Miklós Nyomda
ipari Szakközépiskola és Szakiskola, Budapest,
2005)

RÓNAY LÁSZLÓ

SZENT ISTVÁN: INTELMEK 1.

A Debreceni Egyetem Klasszika Filológia tan
székének professzora ismeretlen utakat tár fel
az értő olvasó előtt: elvezeti a Szent István és
Szent Imre nevével összeforrt Intelmek (Admo
nitio) forrásvidékére. A Bevezetés hetven oldalán
- miután bemutatta az előző nagy kutatók
(Békefi Remig, Balogh József, Horváth János,



Csóka J. Lajos, Szűcs Jenő) állásfoglalását 
elemzi az Intelmek klasszikus és kora középkori
latin művekre utaló kifejezéseit, gondolatsorait,
majd elhelyezi a művet a ll. század eleji Euró
pa irodalmi szférájában: rr- •• a Libellus ún. »ki
rály tükőr«, amely a magyarországi irodalom
ban az egyetlen olyan fennmaradt középkori
alkotás, amely ezt a korabeli Európában oly
annyira kedvelt műfajt képviseli" (9).

A szerző aprólékos filológiai elemzéssel
szemlélteti a lehetséges párhuzamos fordulato
kat Cicero (De officiis), Sallustius (Bellum Iu
gurihinum, Epistulae), Florus (Epitoma), Sulpicius
Severus (Vita S. Martini) gondolataival, ugyan
akkor kimutatja a Szent István korában Európát
eluraló millenáris-eszrne megjelenésének pár
huzamait. Rendkívül érdekes az Intelmek bizán
ci gyökereinek feltárása (a háttérben fölragyog
a felejthetetlen magyar byzantológus, Morav
esik Gyula alakja); a kézenfekvő reminiscencia
Bölcs Léonnak apja, I. Basileios emlékére írott
gyászbeszédére, így a Bizáncban is jól ismert
basilikos logos műfajára utal vissza, ugyanakkor
áttételesen feltételezhető egyes bizánci nép
könyvek hatása is.

Az Admonitio tudatosan kialakított szerkeze
ti felépítése a koncepcióval függ össze. Ennek
bemutatása és szemléltetése mintegy összefog
lalja, s egyben áttekinthetővé teszi az előző

elemzések részmegállapításait. A szerző ezt kö
vetően, elhagyva a hagyomány terűletét. az In
telmek korszerűségét veszi górcső alá, így az ol
vasó figyeimét a II. Szilveszter Európája és a
Szent István-i Magyarország kapcsolataira, a
kereszténység integráló erejére irányítja, hogy
aztán az Intelmek kéziratos hagyományának s
későbbi nyomtatásainak bonyolult útjain nyújt
son szakszerű eligazítást.

Az Irodalomjegyzék (81-93) felsorolja mind
azokat a magyar és külföldi szerzőket, akik a
Szent István királynak fia, Imre herceg számára
egy ismeretlen, valószínűleg rendkívül művelt

bencés monachus által írott Admonitio tematika
jában jeleskedtek. Maga a párhuzamos latin
(Libellus de institutione siue admonitio spiritualis)
és magyar (Erkölcstanító könyvecske, avagy lelki
intelem) szöveg igen bőséges jegyzetapparátus
sal 47 oldalt foglal magában. A magyar szellem
történet évtizedeken át alig érintett területén
páratlanul értékes kötetet 25 táblakép zárja le.

A Havas professzor kalauzolásával megis
mert forrásvidék utazója érdeklődésselvárja az
Intelmek kommentárját ígérő II. kötetet. (A szö
veget gondozta és fordította Havas László; Deb
recen, 2004)

PUSKELYMÁRIA
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AZ ESZTENDŐK ÓRIÁSKEREKÉN
Olescher Tamás kiállítása a Scheffer
Galériában

Minthogy az Olescher Tamás forgatta óriáske
rék "küllőközei" virágszimbolikára épülnek,
nem árt hangulati fogódzkodóként Juhász Fe
renc nagy verséböl, A virágok hatalmaból idézni:
"erek nyúlós, vizenyős indáit, csontok őspillére

it megfestve, / fehér-fáklyák kigyúltok ott az ég
felé repesve, / főlszálltok. mint az éji-csillag fo
rogva, könnyesen, magában, / fölszálltok tűn

dökletesek, kimondhatatlan-tisztaságban, / föl
szálltok a rondaságból zöld szellemek, zöld
szárnysuhogással, / fölszálltok fehér glóriában,
gyönyörűséges megadással, / fölszálltok meg
nyílt koponyák fekete, sárga kopasz aggyal, /
fölszálltok fejrenőtt-szívűek, békével és harag
gal. / Jaj, Rózsa, Vízililiom, Nárcisz és Szarkaláb,
/ ti bűntelenek, jól tudom, mi-szívünk mos
tohább, / ti erősek, hatalmasok, ti hangtalan
születők, / ti szótlan-meghalni-tudók, hősök,

megadó szeretők, / minket annyi bűn szorít,
bujaság, önzés, öncsalás, / a szenvedés elszo
morít, hiúság fásít, ledönt a megadás, / mert mi
csak emberek vagyunk, veletek egy-alapanyag,
/ sirunk, ha születünk, sírunk, ha meghalunk,
az élők sikoltanak... (. .. ) de ti virágok, szótla
nok, miért vagytok oly erősek, / vérttelenek. a
föld idegszálai. az idővel-viselősek?"

Aki az Esztendók óriáskerekén (2002-2004) kí
ván utazni, a Juhászétól jóval elütő - de vala
hol vele mégis egy - kozmikus ragyogásban,
annak tudnia kell, hogy "a föld idegszálai az
idővel viselősek" . Az idővel, amely egyszerre
jelen és múlt, korvalóság és történelem, égi és
földi körök egybekapcsolódása, reália és mí
tosz. Benne, az időben lakozik valójában az
időn kívüli is, az Isten. És benne vagyunk
mindannyian, akár a lét egyetlen pillanatát
megélve, akár hosszú időt töltve az időke

rék-forgatásban. Az Olescher választotta szim
bólum, a kör - a Jelképtár szerint középpontja a
teremtés kezdetét és végét jelképező Isten 
egyúttal az örökkévalóság, a tökéletesség, a fo
lyamatosság, a harmónia fölmutatója is. A vég
telené ugyancsak, hiszen a megszakítatlan gör
be vonal önmagába visszatér. A festőművész

nagy méretű képén, nem véletlenül, hangsúlyos
helyet kap az arany glóriával ékesített fej, a Meg
váltóé. A földsávok-virágsávok (valamennyire
az évszakok) kisugárzását ő mozgatja, ő vigyáz
za. Ha tövisből font koszorút képzelünk a fejére
- játszadozni képnézés közben sem tilos -,
azonnal észrevehetöbb lesz, az irányító szere
pen túl, a virágos (szentek gyűIdéjét ideemelö)
mezők vele egy, ugyanakkor a kontrasztot sem



megvető ragyogása. Az (arany) glória és a stili
zált, egy vonallal meghúzott fej már ott volt az
1992-es Hit - hagyomány - harmónia című, há
romosztatú képen is - ebből is látszik Olescher
tudatos építkezése -, de igazán, a maga világ
mozgató fényében csak Az esztendó1< óriáskerekén
nyerte el központi helyét. Ez a hely, Olescher
szerint is, valaminő világmagyarázat.

A népi szakrális folklór és a földéhség
gel-szépséggel, valamint a virágbozsgással teli
Biblia forgatja-hajtja a "lapátokat" - a földíszí
tett, gyakran paradicsomi állapotot mutató kör
szeleteket -, s a néző (akár ki akar lépni ebből
a forgásból. akár nem) minduntalan a szentsé
ges körhinta mozgatójához viszonyítja saját
helyzetét éppúgy, mint a centripetális erőnek

kitett "tartományokét" . Ebben természetesen
ott az értelmező gesztus ugyancsak, hiszen a
festőművész a szakrális tér iránti vonzalmában
is földi tereket idéz meg a maga búzakalászos
ringásában (barna) és virágos kert bűvöletében
(kék, sárga, piros, viola flóra). Mert Olescher
szépségrnértanában ég s föld összetartozik.

Multi Média Színházának egy korábbi elő

adása szentséggé emelte az életet, a búzát, s fes
tői időkerekén szintén fő helyre, a forgás általi
legmagasabb pontra került a barnás-sárga kalá
szosok sávja. Vele szemben, alul, a várakozás
adventi hangulatában - "Udvözlégy, Titkos EI
jövő" (Dsida Jenő) - rozmaring ág s levél zöld
izzású bársonyá, s a hátteret tekintve fehér tisz
taság-éle képezi az anyaggal szembeni ellenté
tet. Bár egy-egy sávban az évszakok is nyomon
követhetők (tavasz-pünkösd - pipacs; ősz-ha

lottak napja - krizantém), festői időkereke épp
az ecset finom mozgatásával festőien kialakított
megannyi virágmező látványával hat. Nem vé
letlenül írta portré jellegű esszéjében Olescher
ről Mezei Ottó - "zavarba ejtően különös festői

világ. A jelszerű modernitás és a népi egyszerű
ség ötvözete" -, az effajta világlátás a kortárs
magyar művészetben szinte rokontalan.

A kisebb méretű, "rávezető" festmények - a
hét darab virágoskert-vászon - önmagukban is
megálló képek. Igen érzékeny - az egészhez
viszonyítva haloványságában is megejtő - a
képen belüli kép (a téglalapon belüli téglalap
mint fókusz) faktúrája. Mindőjükben a virág
bozsgás egy pillanatra visszavonatik. hogy an
nál hatásosabb legyen az őket övező szabad tér:
a tömött felület organikus, szár-levél-virág
szirom "násztánca". Nem föltétlen kell a nagy
festmény alján sötétkék sávban elhelyezkedő

írást értelmezni - rr - ..bármit cselekesztek, min
dent Isten dicsőségére tegyetek!" (l Kor 1,10-31)
-, hogy élvezni tudjuk a nagy kerék és részeire
bontott mező festőiségét.Viszont aki a látvány és
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a jelképekben megfogalmazódott (természetsze
rűen sűrűsődőtt) gondolat mögé, illetve mélyére
néz, az előtt egy másik világ is megnyílik.

A korábban már említett "népi egyszerűség"
(Mezei) ettől a többlettől válik súlyossá. Hogy
Olescher világoszöld hátterű viola-kertjét for
mázva gondolt-e Anyos Viola nevű nagynén
jéjre, aki a Nagybányai Festőiskolát is látogatta,
nem tudom. Am az Ibolya mint jelkép, mint
sorsesszencia bizonyára megérinthette. Hiszen
hallatán nem csupán a szerénység, illetve Mária
alázatossága - mert azt jelképezi - ötlik emlé
kezetünkbe, hanem bíborlila (viola) színe miatt
Krisztus szenvedése és mennyei királysága is.
Az ilyesféle, a valóságtól a szakralitásig húzódó
értelmezési adalék - szimbólum - akar
va-akaratlan megnöveli a festmények értékét. A
látvány esztétikurnát a mitológiai gyökerek
ugyancsak kiteljesítik.

Olescher Tamás hitből fogant "virágos egy
szerűsége" tehát nem a naivitásban. hanem a
mítosszal erezett tapasztalati bölcsességben fo
gant. Kis "szakrális" pénzt formázva vala
mennyire humora is hangot kapott: a dollármil
liókkaI saját lelkületét. a tisztaság aranyát
állította szembe. De őt, jóllehet kétségei közt is
életvidám, a súlyosabb, gondolatilag összetet
tebb dolgok érdeklik. Egészen friss műve, az Üd
vözlet Hévízgyörkről (2005) ennek igencsak tanú
bizonysága. Nemcsak azért, mert a művész

János evangéliumára figyelve újólag megvilágo
sodott - "a világosság eljött a világba" -, ha
nem fó1<épp azért, mert külsőés belsőmegint kivá
ló művé nemesedett ecsetje által. Az újjáépített,
román stílusú templom metszetét látva - de a
két, harsonát fújó angyal és a szürke lépcsősorva
lóságos - a szem szinte megelégszik az arány és
mérték harmóniájában tetszelgő, nyitott falakkal.
A világoskék - illúziótlan? - háttér még ki is
emeli a súlyos tömböket, a fehér oszlopokkal (álló
téglalapokkal) megtámasztott falakat.

Am a lényeget az ovális alakú, a megszokott
oltárra éppen merőleges oltárkép hordozza. Fel
ső része a barna dombok és zöld fák mögött
sárga búzatengert ringat - a bibliai táj itthoni
lélekvalósággal egészíttetett ki -, alsó felében
pedig jelképszerűen ott van egy vörös szívbe
zárt fehér corpus. A fölemelt karjaival maga is
keresztté váló Krisztus. Ha az oltárkép valaminő

földrengés révén 90 fokkal elfordulna, kezdőd

hetnék a mise. De mi csak várakozunk, hiszen ez
a hihetetlen - szinte eszköz nélküli - egysze
rűség, Olescher Tamás, a szakralitással áldott
képíró törvénye, nem megváltoztatható. Mert a
hit kőtömbje mint képvalóság nem engedi.
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