
ban, / mindég ifjan, sose vénen, / mint egy Ár
pád-házi király, / magyarjainak szívében."
(Nap Kiadó, Budapest, 2002)

RÓNAY LÁSZLÓ

TAKÁCS ZSUZSA: A LETAKART ÓRA

Aki néha úgy érzi, a mindennapok rutinja meg
fosztja önmagától, és zavarba hozza a Moszkva
téren kuporgó elesettek látványa, vagy időn

ként megtévesztőkülsejű vendégeket lát vendé
gül gyanútlanul, s ajtónak vélt falon tapogató
zik, vegye kézbe Takács Zsuzsa legújabb, tizen
egyedik kötetét! Nem, nem a megoldással talál
kozhat, hanem e sokunkat zavaró, elbizonytala
nító, ellehetetlenítő tapasztalatok, gondolatok,
érzések nőies, pontos, művészi megfogalmazá
sával. A tükrös, ceremóniás, hazug, valamit va
lamiért külvilág és az érzékeny, sérülékeny bel
ső tájak állandó konfrontálódásával.

A téridő uralkodik a könyvben: a terekkel. tár
gyakkal kifejezett idő. A fő témák, motívumok
(hajléktalan, vendég, szerelem, hit, halál, trójai
faló, letakart óra) vissza-visszatérnek az egymás
ba ölelkező versekben. A (meg)idéződő bibliai ké
pek, versfeldolgozások ("halszagú mély": "Ami
kor mindenki aludt, / csak én voltam ébren";
"Aki a levegóben akadálytalanul/ közlekedsz";
"miért nincs egyetlen / szavad se hozzánk? Miért
neheztelsz?"; "A harminc körüli, vézna idegen /
taxival jön és késve. ot / hívjuk meg minden ka
rácsony ebédre") Isten el-elbizonytalanodó jelen
létét és az Eden utáni vágyat sugallják. Mindhá
rom ciklus élén az úgynevezett jelent ("egy kapu
szárny / nyílása-zárulás megszabta tér / a jele
nünk"), majd a régi tárgyakkal, családi vacsorák
kal felsejlő műltat ("az idő egyet visszalép") végül
a jövőt ("Szegezzem a jövőre pillantásomat? (... )
Mérjem / Istenben az időt, ahogy Agoston tet
te?") szimbolizáló kötetcím-adó vers, A letakart óra
áll. Így az okosan építkező könyvben nemcsak az
egyes költemények, hanem a nagyobb egységek
is "beszélgetnek". De vajon milyenné válunk?
Biztosak vagyunk-e magunkban, vagy mindent
megcáfol későbbi, még ismeretlen énünk? E gyöt
rő kérdésekkel zárja művét a költőnő, vitatkozván
az eddig mondottakkal. Mégsem búcsúzik hittől,

reménytől, szeretettól.
A szerzőt, vallomása szerint, írás közben a

hála érzése tölti el. "Innen a megindult hang", hi
szen "minden, még az ínséges idő is a vers meg
születésének szolgálatában áll". Erról az alázatos
szolgálatról és kiszolgáltatottságról tanúskodik
mostani kötete is. (Magvető, Budapest, 2001)

MAjOR ANITA
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TÖREDELMES TÖRÉSVONAL
Benesik János festményei a szentendrei
Erdész Galériában

Csaknem harminc, jobbára az utóbbi egy-két
évben született festmény tanúsítja, hogy
Benesik János életműve szinte a szemünk előtt

teljesedik ki. Aki egy kicsit is figyelemmel kí
sérte a művész pályáját, annak nem idegen a
mostani állomás. Pontosabban: ezek a figu
ralitást már-már elveszejtő absztrakt képek,
megejtő törésvonalaikkal, ott voltak (persze
más-más formában) a múlt évi, Corvin Galéria
beli kiállításon is. Ám az akkori, a megfeszített
séget sugalló corpus-jelleg, a test - egyúttal az
ember - szenvedéstörténetét szimbólumokban
megjelenítő világ, anélkül, hogy intenzitása
csökkent volna, mára egy kissé megváltozott.

Az alapképlet természetesen maradt - ezt
példázza a folyamat szervességét bizonyító
"régi" vászon, a már-már klasszikussá váló
Kentaurtorzó (1996) -, de a rejtezettség fájdalma
mintha egy kissé oldódott volna. Nem úgy,
hogyatörésvonalak, árkok mint szerkezetet fe
szítő elemek elillantak. Továbbra is ezek a, sok
szor a gesztusértékű szín- és foltegységeket
egymástól elválasztó, ugyanakkor a részeket
nagyon is összetartó gerincek a festmények pillé
rei. Talán nem tévedünk, ha kijelentjük: a téma
és a formavilág lett egy kissé másabb. Avval is,
hogy az emberiség s a történelem bűneit

kínzóan magára vállaló művész, bölcs belátás
sal, letett valamennyit az irdatlan súlyú kereszt
terhéből. A pszichikumban létre jövő váltással
etikája nem kisebbedett, de a corpus mint meg
feszítettség-állapot mellé a groteszk keserű derű

jével beszűrődött, több áttételen keresztül a dol
gok fonákját láttató élmény is. Egy friss fest
mény címével: a KnTlleváli maszkok (2000) világa.

Benesik János szemérmes rejtőzése, rene
szánsz ihletettségűalakvándorlása ezzel a harle
kini kacsintással semmivel sem lett egyszerűbb;

sőt, bonyolultabbá vált. A figura, vagyis nála az
ilyen-olyan álarcot viselő bábú különlegessége
abban van, hogy - noha arctalan és a hagyo
mányoktól eltérően test nélküli - gesztusokból
összeálIt lényével az egész teret kitölti. Ennek
az alaktalan alakformázásnak az expresszív
ecsetkezelés ad súlyt. A lírai érzelemtölteteket
drámai feszültségű, sokszor virgoncan drámai
képpé átváltoztató-teremtőindulat.

A festmények címe nem egy esetben megté
veszthet, de - például a Melancholia (1999) ese
tében - akkor is jól észlelhető, hogy többről

van itt szó, mint amennyit a megnevezés sejtet.
Magyarán: az említett nagy méretű vásznon
nyoma sincs a búskomorságnak, a levertségnek,



valamiféle nyomott hangulatról árulkodó lélek
állapotnak, ám annál több a szellemi izgalom.
Amely az alakkettőzésen (megháromszorozó
dáson?), vagyis a bizonytalanságérzésből faka
dó sejteimen túl (melynek tudatosságához nem
fér kétség) elsősorban a képet vertikálisan ketté
vágó, jól megválasztott vörös törésvonalban
Cgerincben") fejeződik ki. Erre rakódnak rá, ,a
gesztus izgaimát keltő ecsetnyomokkal. a feher
bordák; ez választja szét a festményt világos
(jobb oldali) és sötétebb (baloldali) mezőre, a
foltok közötti ellentét dinamikáját érzékeltetve.
A másik nagy méretű vászon (Lovag, 1999)
krúdysan tünéket;y, ellengő, a t~rben le?eg,ő ,és
mégis valós alakját, a megannYI, ecsetvibrálás
ból származó, testépítő gesztus mellett, ugyan
csak egy függélyes vonal (itt éppen a fekete) ha
tározottsága emeli graciőz korpusszá.

A korábbi, a föld repedéseit és az izomszö
vetek rostjait egyként szimbolizáló hasadá
sok-árkok erős kontúrjai mára ioredelmes torés
vonalakká változtak. Ebben a panoptikum felé
mozduló, színekben tobzódó létben mintha egy
kicsi bűnbánó gesztus is volna - a művész bo
csánatkérése azért, hogy nem tudja megváltoz
tatni a megváltoztathatatlant -, sohasem szá
monkérés, hanem sajnálat. Bencsík János ezzel a
huncutkás komolysággal akarva-akaratlan ké
peinek meghatározójává teszi az olasz élmén~t

(utazás, kultúra, múvelődés), elemi erőt tulaj
donítva a Nap égette kőnek, (Sienai toredék,
1996), a középkorra utaló, á~ embert t~r~m:ő

tudós hókusz-pókusznak tFirenzei alkimisták,
2000) és nem utolsósorban az igaznál igazabb
harlekini igazságnak (Velencei bohóc, 2000). Bár
néha-néha még vonzóvá teszi az emberi testet,
az akt érzékiségét hangsúlyozva (Torzó, 1997),
és áldoz a - jóllehet itt bibliai sugallatú 
figuralitásnak (Judit, 1998), bábui sárga és zöld
maszkok mögé bújnak. s a kék tenger és kék ég
illúziójától megittasulva belevetik magukat egy
sosem volt tengerbe. Ez utóbbi legkivált a Bo
lond királyra (2000) áll, aki - kékes jelleg ide
vagy oda - maszkját valahol belül hordja, ta
lán a lélekben. Karaktere csupán a haloványan
föltűnő udvari bolonddal lesz teljes, mint aho
gyan a megejtő színvilágú Artisták (2000) két
alakja is, a sárgás háttérből kibukkanó férfi és a
zöldből elősejlő nő összetartozik.

Az absztrakt felé törekvő kép líraisága mő

gött olyan mélyen átélt érzelem van, hogy nem a
zenei csapongás, de a folthatásra. a színpászmák
kavargására utaló játékos szeszély élteti az Olasz
capricciót (2000). Benesik János az új fejlődés~ sz.a
kaszt, ezt a lírával át- meg átszőtt újexpresszioniz
must az absztraktig merészkedve úgy tette von
zóvá, hogy fölszabadította játékos énjét a gátlá-
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sok alól, és a színházi bábu játékosságában, eb
ben a vértelen megfeszítettségben-oldottságban·
találta meg mondanivalójának képi kifejezését.

SZAKOLCZAY LAJOS

NADÁNYI JÁNOS: FLORUS
HUNGARICUS

A neolatin magyar történetírás egy alig ismert
művét publikálta a Debreceni Egyetem Klasszi
ka-filológia Tanszéke. Az Amszterdamban
1663-ban megjelent "Magyar Florus, avagy a
magyar történelemnek a kezdeteitől Lipót Igná
cig tartó összefoglalása" című mű szerzője,

körösnadányi Nadányi János 0643-1707) r~for

mátus lelkész és iskolamester nem tartozik a
magyar történetírás számon tartott képvi~elői

közé. Fiatalon, de már alapos képzettség birto
kában és bizonyos modellekhez igazodva 
köztük a 2. század első felében élt, Európa-szer
te ismert római történetíró, Annius Florus -,
számos történeti munka áttanulmányozása
után arra vállalkozott, hogy megírja a három
részre szakadt ország rövid, összefoglaló, két
szer hatszáz éves történetét. Az első hatszáz év
a pogány korszakot jelenti, a második hatszáz
pedig 1653-ig a keresztény államiságot. A törté
netet tehát az 5. században, a hun Attila halálá
val (453) indítja, világosan megfogalmazott cél
zattal: a magyarság etnikailag rokona a török
nek, éljenek tehát békében. A németre úgysem
lehet számítani. Utal forrásaira is: köztük első

helyen Bonfini áll, de ismeri, sőt bírálja Kézayt,
Thuróczyt, Istvánffyt is.

Nadányi summás latin nyelvű összefoglalást
(epitome, compendium) készít, törekedve önálló
történeti szemléletmód kialakítására. Havas
László professzor bevezető tanulmánya eligazít
a Florus Hungaricus keletkezés- és műfajtörténe

tében, bemutatja a római történeti gondolkodás
ra utaló jeleit, Nadányi és Bonfini, valamint a
Florus Hungaricusés egyéb kőzépkori,humanista
és barokk történetírók műveinek kapcsolódási
pontjait. Nadányi művének magyar nyelvű for
dítása Szűcs Gábor és Szabadi István munkáját
dicséri. A mű megértéséhez feltétlenül szükséges
névmutatót Obis Hajnalka és Takács Levente ál
lította össze, végül a Florus Hungaricus részletei
nek angol nyelvű (London, 1664) szövegét Orosz
Ágnes fordítja és mutatja be. Szerkesztette és saj~
tó alá rendezte Tegyei Imre. (Kossuth EgyetemI
Kiadó, Debrecen, 2001)
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