
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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