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VILÁGA

Saját örömömre, de azért is, hogy diákjaimnak
olyan alapvető szakirodalmat tudjak végre a ke
zükbe adni, amely élvezetesen és hasznosan
vezeti be őket a holt-tengeri tekercsek varázsla
tos világába' magyar nyelven, évek óta vártam
már egy könyvre valamelyik hazai kiadótól. A
pécsi székhelyű Alexandra kiadó ezzel a pub
likációval messze felülmúlta várakozásaimat. Ta
lán ez az oka annak, hogy ez a könyvismertetés el
sősorban lelkes és pozitív meglátásokat tartalmaz.

Kezdjük mindjárt azzal, hogy egy a fenti kri
tériumnak megfelelő könyvet egyáltalán nem
egyszeru vállalkozás megírni. Aki ilyesmibe
vágja fejszéjét, annak egyszerre kell a qumr án
kutatás szerteágazó eredményeit mesteri fokon
ismerni és átlátni, ezt közérthető, a szakmai zsar
gonban és a bőséges szakirodalomban nem tájé
kozott olvasó számára is befogadható nyelven
továbbadni, és - ami szintén nagyon fontos
szempont - a szöveget megfelelő szemléltető
anyaggal is kísérni. E kötet szerzői mindhárom
feltételnek messzemenően eleget tesznek.

Philip Davies-nek, a sheffield-i egyetem ta
nárának, aki a biblia tudomány mai enfant
terrible-jei közé tartozik, 1977-es római disszer
tációja óta kutatásának egyik kiemeit részét ké
pezi a holt-tengeri tekercsek vizsgálata. Ahogy
a könyv ismertetője is jelzi, öt könyvet és meg
számlálhatatlan szaktanulmányt szentelt a témá
nak, s - ellentétben egyéb kutatási teriileteivel
- ezek nem csupán az általános konszenzusok
meghökkentő felrugásaival és olykor különös,
nehezen igazolható elméletek bevezetésével
váltak széles ,körben ismertté, hanem kiegyen
súlyozott anyagkezelésükkel és maradandó
eredményeikkel is. A neves Sheffieid Academic
Press egyik szerkesztőjeként Davies nagy szol
gálatot tesz mindmáig abban is, hogy a vo
natkozó minőségi kutatás számára a publiká
lás lehetőségét biztosítja. A manchester-i George
Brooke 1985-ös disszertációja szintén qumrano
lógiai témában született, s a zsidó írásmagya
rázat e szakavatott ismerője azóta is a tudo
mányág vezető kutatói közé tartozik, nemcsak
szövegértelmezéseivel, hanem azzal is, ahogya
qumráni töredékek rá bízott részét mesteri m ó
don adta közre az Oxfordban megjelenő hivata
los szövegkiadás lapjain . Az amerikai Phillip
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Callaway pedig, akinek szakmai karrierje szin
tén qumranológiai disszertációval . indult el
1988-ban, elsősorban a töredékek történeti kon
textusának vizsgálatában alkotott maradandót.
A három szerző így a kutatás szinte valamennyi
teriiletét lefedi : szöveg - történet - hermene
utika, ami már önmagában izgalmas ajánlást je
lent az olvasó számára.

A könyv először is: átfogó. Öt nagy témakör
re bontva nyújt bevezetést a qumráni Közösség
életébe és irodalmába. Először a tekercsek felfe
dezését mutatja be (16-35.), majd a tekercsek
korával foglalkozik - ahogy él fejezet alcíme is
mondja, alapos kortörténeti áttekintést nyújt
Babilont61 Bar-Kochbáig (38-65.). A könyv fő ré
szét alkotó harmadik fejezet (Feltárulnak ti teker
csek, 82-167.) először röviden bevezet bennün
ket a tekercsek készítésének módszereibe,
eligazít a paleográfia kérdéseiben, majd olyan
modem kérdéseket tárgyal, mint a carbon-14
kormeghatározás, illetve a töredékes szövegle
letek rekonstruálásának módozatai. Ezután pe
dig barlangról-barlangra haladva, mindegyik
jelentősebb szövegleletről alapvető információ
kat, mi több, szövegrészleteket közöl. Negye- .
dikként magát a qumráni települést tárgyalja
(168-193.), régészeti alapon, s itt jól mutatja be
azt is, hogy jóllehet a helyszín régészeti vizsgá
lata szinte az első tekercsek 1947-ben történt
napvilágra keriilése óta tart, még mindig nem
zárult le teljesen: nem csupán azért, mert úgy
nevezett final report hiányában a kutatóknak ne
héz közös kiindulási alapot találniuk, hanem
azért is, mert mindmáig keriilnek elő új tárgyi
emlékek (osztrakonok, pénzérmék, sírok), ame
lyek befolyásolhatják olykor egy-egy helység
teljes funkciójának az értelmezését is. Ezek után
a könyv ötödik nagy fejezete (A tekercsek jelenté
se,194-205.) három alapvetőkérdéskört tárgyal:
elhelyezi a szövegeket a judaizmus, majd a ke
reszténység kontextusában, végül pedig választ
kíván nyújtani arra, hogy ki írta a tekercseket,
azaz mely korai zsidó csoportosulás könyvtárát
képezhette ez a tekintélyes mennyiségű - jó
részt előkeriilésükig egyéb forrásból ismeretlen
- vallásos szöveg.

Másodikként azt érdemes kiemelni, hogy a
könyv - jóllehet szerzői közül nem egyre kife
jezetten a konfrontatív hangvétel jellemző 
meglepően kiegyensúlyozott. Ez kűlőnősen

azoknál a részeknél nagy előny, ahol a teker
csek kiadását illető késlekedés okozta nagy tu
dományos skandalumot tárgyalják. De máshol



is, a szerzők szándéka láthatóan kifejezetten az
általános bevezetés volt, s mindenhol a kutatás
jellemző konszenzusait részesíti előnyben, s
csak ezek ismertetése után veszi elő a kon
kurrens elméletek eredményeit.

A kötet továbbá informatív. A rendkívül
nagy feldolgozott anyagmennyiséget úgy mu
tatja be, hogy az adott hely engedte kereteken
belül minden egyes témakör minden lényeges
problémáját bemutatja. Ennek során számos
szemléltető térképet, alaprajzot, ábrát és listát
közöl, valamint - és itt most már a könyv fel
használóbarát mivoltához érkezünk el- kiváló
minőségű és nagy mennyiségű fényképanyag
gal segíti az elmondottak vizualizálását.

Amint az eddigiekből, úgy vélem, kitűnt,

maga a kötet számomra mintaértékű tudomá
nyos és jó értelemben vett ismeretterjesztőalko
tás. A kiadót köszönet illeti, hogy felvállalta
magyar nyelvű megjelentetését. Ugyanakkor
nem lehet elhallgatni, hogy szinte a legelső ol
daltól kezdve a könyv végéig mégis bosszan
kodva olvastam. A könyv szép, ennélfogva drá
ga. Az ára alapján azonban merhetünk arra
következtetni, hogya kiadó a gondos lektorálás
és kontrollszerkesztés költségeit is hozzáadta a
vásárló által fizetendő summához. Ennek elle
nére a magyar kiadás bántóan hemzseg a hibák
tól. Ezek egyrészt fordítói gondatlanságok,
másrészt sajtóhibák. Ami az utóbbiakat illeti,
aki valaha is kiadványt szerkesztett, az tudja,
nyomdahiba nélküli könyv szinte nem létezik.
Ugyanakkor a 29. oldal nem kevesebb, mint tíz
sajtóhibája egy ilyen színvonalú könyvnél egy
szeruen megengedhetetlen (és nem ez az egyet
len ilyen oldal a könyvben... ). Ami a fordítást
illeti, hely szűkében csak néhány dolgot emel
nék ki. Az angolszász szakirodalomban manap
ság nagy divat az időszámítás korszakait a BCE
(before the common era) és CE (common era) rövi
dítésekkel jelölni, hogy ígyelkerüljék a keresz
tény korszakolást idéző rövidítéseket, politically
correct nyelvezetet használva tehát. A magyar
fordító átveszi ezt a gyakorlatot, és k.k.e. ("közös
kor előtti") és k.k. ("közös kor") rövidítéseket
használva az angol terminusok tiikörfordítását
adja (a gyakorlatot a 8. oldalon kifejezetten meg
is indokolja). Ez azonban szokatlan és nevetsé
ges idioszinkratizmusává válik a könyvnek;
csendben jegyzem meg, a magyar nyelvben van
"politically correct" módja a korszakolásnak, ha
valaki ragaszkodik ehhez: Le. és Lsz. (Furcsa,
hogy egyébként a fordítónak is nehezére esik
időnként ez a "korrektség", hiszen a 38-39.
oldalakon kétszer is az itthon megszokott rend-o
szert használja [és nem i.e., hanem Kr.e. formá
ban] ... ) Más: A fordító végig a katolikus nyelv-
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használatban megszokott alakokkal adja vissza
~ bibliai neveket. Tehát Izajást használ, és nem
Ezsaiást vagy [esáját, Ozeást és nem ,Hóseást
vagy Hóseát. Ugyanakkor azonban Amósz a
129. oldalon Amos, Elizeus pedig a 128-on
Elisa. Egy könyvön belül kétféleképp megne
vezni ugyanazt a személyt több, mint zavaró fi
gyelmetlenség. Hasonlóképpen, mi a különbség
"qumráni" és "qumránikus" között? Semmi: az
angolban mindkettő qumranic, ami magyarul
egyszeruen "qumráni"-nak fordítható; a nyaka
tekert "qumránikus" forma a 149. oldalon nyil
ván a fordító és a lektor pillanatnyi fáradtságá
nak az eredménye(?). Csakúgy, mint az említett
modern kutatók neveinek gyakori elírásai, vala
mint esetenként egy-egy képaláírásnak vagy hi
vatkozásnak le nem fordítása (pl. 105. és 199.).

Ez a szép és hasznos könyv ennél több fi
gyelmet és gondosságot érdemelt volna meg
magyarországi közreadóitól. (Ford. Endreffy
Loránd; Alexandra Kiadó, Pécs, 2004)

XERAVITS GÉZA

MARIE-MADELElNE DE CEVINS:
AZ EGYHÁZ A KÉSŐ-KÖZÉPKORI
MAGYAR VÁROSOKBAN

A városi és a vidéki lakosság vallásossága kü
lönböző volt a nyugati kereszténységben. A vá
rosok ugyanis a 13. századtól kezdve olyan kis
vallásos közösségeket hoztak létre, amelyekben
jól megkülönböztethetőek az ott található egyhá
zi intézmények változatossága - ez volt az alap
gondolata Marie-Madeleine de Cevins 1995-ben,
a Sorbonne-on megvédett doktori disszertációjá
nak. Munkájának rövidített változatát a Szent Ist
ván Társulat jelentette meg 2003-ban.

Vizsgálatának tárgya az 1320 és az 1490-es
évek közé eső időszakasz. A történelmi Ma
gyarország városai közül huszonöt települést
elemez, mint például Buda, Eger, Sopron, Vá
rad vagy Zágráb. A felhasznált források az egy
házi hatóságok, a király és közegei által kiállí
tott oklevelek, illetve a városi hatóságok által
kibocsátott okiratok, legalábbis ami a meglehe
tően hiányos iratállományból kideríthető.

A kötet első részében a világi papságtól füg
gő egyházi intézményeket (székesegyházak,
plébániaegyházak, ispotályok stb.) és a szerze
tesi intézményeket veszi sorra. A második rész
arra tesz kísérletet, hogy meghatározza azokat a
szálakat, amelyek egyesítették ezeket az intéz
ményeket az őket körülvevő társadalommal.
Kitér a birtokokra, az egyházi vagyonra is. A
harmadik, egyben utolsó fejezetben a polgárok
vallási életével foglalkozik.



A vizsgált időszakban átlagosan két-három
plébánia volt a városokban és a nagyobb mező

városokban (Ez a szám jóval alatta marad a
nyugat-európai városokénál, ahol gyakran tíz
tizenöt, vagy még több plébánia is volt a közép
kor utolsó századaiban). Ennek megfelelően az
egy plébániához tartozó hívők száma sokkal
magasabb, mint Nyugat-Európában. A püspö
ki városok szorosabb plébániahálózattal ren
delkeztek, 1320-tól kezdve mindig több mint
három plébániával (a legnagyobb szám Eszter
gomban figyelhető meg, egészen pontosan ki
lenc). 1320 körül átlagosan tizenöt, míg 1490 kö
rül húsz-huszonöt pap szolgálhatott egy-egy
plébánián, bár pontos adatokat a források hiá
nyosságai miatt nehéz megállapítani.

Jelentős ésa plébániatemplomoktól külön szá
molandó a koldulórendi kolostorok száma. Ezek
jó részét a városok szélén építették fel. A vizsgált
időszakban körülbelül tizenöt volt a szerzetesek
átlagos létszáma a kolostorokban. A szerzetesek
segítettek a papoknak a lelkigondozásban (cura
animarum), bár főleg a plébániai szervezeten kívül
végeztek lelkipásztori tevékenységet. Jelentős

prédikációs tevékenységet is folytattak.
Hazánkban nyugati szomszédjainkhoz ké

pest csak később, a 15. században alakultak ki a
szegényeket és betegeket segítő intézmények; a
század végén is átlagosan kevesebb, mint két
kórház jutott egy városra. Szerény méretűek

voltak: általában nem tudtak húsznál több em
bert fogadni. Ennél általában jobb helyzetben
voltak a királyi, illetve püspöki városok. A bete
gek gondozásán kívül a szegények és a zarán
dokok ellátása is feladatuk közé tartozott.

Az egyház és a laikusok viszonya szintén
különbözö volt a városokban és a falvakban. Az
utóbbinál a hívők inkább úgy tekintettek a plé
bánosra, mint a püspök vagy a földesúr embe
rére. A városokat ezzel szemben vallási téren
hivatalosan is elismert, széles körű autonómia
jellemezte. A vallási mentalitás azonban minde
nütt rokonítható volt: Jézus, Mária és a szentek
tisztelete, továbbá a hagyományos vallási gya
korlatok az egész országban elterjedtek. A város
illetve a falvak vallásosságának különbsége a re
formáció korában mélyült el igazán. (Ford. Kiss
Gergely; Szent István Társulat, Budapest, 2(03)

KIST/MEA

A KATOLIKUS EGYHÁZ SVÁJCBAN

A Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztör
téneti Bizottsága által kiadott "Ecclesia Sancta"
sorozat legújabb, nyolcadik kötetete a katoli
kus egyház svájci történetét mutatja be (a ko-
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rábbi kiadványok témája a katolikus egyház
Magyarországon, a Szovjetunióban, Lengyel
országban, a balti országokban, Eszak-Európá
ban, illetve az Orosz Ortodox Egyház története
volt). Jelen könyv a La Fondazione Ambrosiana
Paolo VI által évente megrendezett "Európai
hetek" rendezvénysorozat keretében Olaszor
szágban, 1994-ben tartott tudományos szimpó
ziumon elhangzott előadások anyagának gyűj

teménye, amit néhány újabb tanulmány is ki
egészít.

Svájc történelme önmagában véve is rendkí
vül érdekes és rendhagyó, távolról sem tipikus
a nemzetállami utat követő európai államok so
rában. Az ország háromnyelvűkultúrája, illetve
a felekezeti hagyományok sokszínűségekövet
keztében a svájci egyházi élet is meglehetősen

összetett. A könyv talán ezért sem enciklopédi
kus igénnyel készült, deklarált célja egy későb

biekben megval6sítandó, átfogó jellegű munka
előkészítése,valamint új szempontok felvetése.
Igya kötetben igen különbözö megközelítés
módokat és módszereket alapul vevő, a nem
konfesszionális történetírás jegyében született
tanulmányokat: nagyobb korszakokat áttekintő,

szintézisre törekvő írásokat és részletkérdéseket
tárgyaló szövegeket olvashatunk.

Az első három nagy tanulmány szerzői (F.
Morenzoni, G. Chiesi és N. Morard) a svájci
evangelizáció történetét tekintik át a három
nyelvterületen, a kezdetektől egészen a közép
korig. M. R. Silini írása a nagy nyugati egyház
szakadást követő politikai bonyodalmakat
elemzi, V. Reinhardt pedig Flüei Szent Miklós
szimbolikussá vált életútját végigkövetve köze
lít ugyanezen témához. Érthető módon több
írás foglalkozik a reformáció időszakával, a
svájci vallási és egyházi életet meghatározó leg
különfélébb irányzatokkal és viszontagságok
kal, de olvashatunk az 1792-es utolsó valláshá
borút követő politikai és vallási feszültségekről.

valamint az 183D-1840-es évek politikai konflik
tusainak konfesszionális túlfűtöttségéről (az
úgynevezett KulturkamPfról), majd a szervezett
katolicizmus fénykoráról is. Többen elemzik a
luzemi nunciatúra történetét, Svájc és .~z Apos
toli Szentszék diplomáciai viszonyát. Osszessé
gében a tanulmányok elsősorban a válságos
időszakokatvizsgálják, s eközben kirajzolódnak
a svájci egyháztörténet alapvető sajátosságai,
például egyház és állam viszonya, a vallásosság
beilleszkedése Svájc társadalmi, politikai és kul
turális életébe.

Csak sajnálhatjuk, hogy az első világháború
utáni időszak történetét, illetve a katolikus egy
ház mai svájci helyzetét már nem tárgyalják a
szerzők. E helyett rövid történeti kronológiát és



a 20. századi svájci vallástörténet meghatározó
alakjainak (például Balthasar, Barth, Béguin,
Cullmann, Küng, Zundel) vázlatos életrajzát
olvashatjuk a könyv végén. E hiányossága elle
nére is fontos és figyelemreméltó, hiánypótló
olvasmány, hiszen a svájci katolikus egyház
történetében rejlő tanulságok és problémák a vi
lágegyház tanulságai és problémái. (Ford. Ba
lássy András; Budapest, 2004)

MARTIN AIT/LA

MAKKAl ÁDÁM VISSZATÉR

Makkai Ádám egyike azoknak, akik az 1956-os
forradalom és szabadságharc után kényszerül
tek távozni Magyarországról. Jelenleg Chicagó
ban él, de mihelyt módja adódott, a honi ma
gyar irodalom vérkeringésébe is bekapcsoló
dott. Tehetségét édesanyjától, a kitűnő Ignácz
Rózsától örökölte, látásmódja azonban teljesen
egyéni, talán életének tapasztalatai tanították
meg arra, hogy egyszerre lássa a jelenségek szí
nét és visszáját, s olyan ábrázolásmódot kísérle
tezett ki, amely elhiteti a hihetetlent: egy idő

után otthonosan mozgunk az író által teremtett
térfogatban, észre sem véve, hogy díszletei csak
imitálják a valóságot. A mai magyar irodalom
nak is vitathatatlan nyeresége Makkai Ádám je
lenléte/ könnyedsége és eleganciája, amellyel
egy megszenvedett élet komor fordulatait is
leplezi.

Két könyve is megjelent, mindkettő tehetsé
gének és törekvéseinek más-más jellemzőjét

mutatja. Az Úristen! Engedj megh~lní! fiktív do
kumentumgyűjtemény. Makkai Adám nyilván
figyelmesen követte nyomon azt a felfordulást,
amelyet a hazai vállalkozó Barguzinban vezé
nyelt expedíciója okozott azzal a feltételezéssel,
hogy ott nyugszik Petőfi Sándor, aki nem esett
el a segesvári ütközetben. Hosszas vajúdás után
Makkai úgy érezte, megtalálta azt a kifejezés
módot, amely alkalmas a komikus fordulatokat
sem nélkülöző történet megjelenítésére. A hang
ütés egy irodalmi forgatókönyv: Petőfi Segesvár
nál, majd következnek - figyeljük a címet! 
Petőfi Sándor halála után írott költeményei, előbb A
fehéregyházai füzet, majd A kaukázusi füzet. Vá
laszthatta volna Makkai a stílusimitációt is,
szerencsére nem tette, ez esetben az ál-Petőfik

népes táborát szaporította volna. Ehelyett szán
dékosan lefokozott, ironikus és önironikus köl
temények sorát olvashatjuk, s épp e lefokozás
ébreszthet rá a történet képtelenségére. A máso
dik rész Petőfi szibériai naplóját tartalmazza, s
innentől kezdve mintha egy illuzionista mutat
ványának volnánk szemtanúi: versek, Petőfi
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élete különféle szereplőinek naplójegyzetei és
művei váltakoznak vibráló egymásutánban, oly
kor igazi stílusbravúr benyomását keltve. Petőfi

még nem halhat meg: segítenie kell a "szent vi
lágszabadság" eljövetelét.

Van ebben valami halvány figyelmeztetés is:
hogy is állunk azzal a szabadsággal, amelyet
ennyiféle módon kell megközelíteni, hogy hal
vány fogalmat alkossunk róla? S e kérdés átve
zet Makkai Adám másik könyvéhez. Az erMöz,
ehhez a szabálytalan önéletrajzhoz, amelyben
versek, prózai leírások és kommentárok válto
gatják egymást, s e vonzó együttesbőlbontako
zik ki egy mélyen gondolkodó, a jelenségeket
értelmezni próbáló egyéniség arcmása, akit arra
is megtanított a sorsa, hogy a diktatórikus rend
szerek sem az egyéniséget, sem a gondolkodó
kat nem kedvelik.

Ravaszul felépített könyv: mintha az olvasó
folytonos ellenőrzése alatt íródnék, néha-néha
még arra is felszólít az elbeszélő: írjunk együtt,
tetszésünk szerint egészítsük ki szövegét. Saj
nos a dolog nem ilyen egyszerű: nem tudunk
szonettet írni, s hiányzik belőlünk az a szelle
mes önirónia, amely mindvégig áthatja a mű

vet. Talán ellentmondás, mégis azt kell monda
nom: véresen komoly könyv ez, a sziporkák
fényében fölsejlik egy korszak, egy életforma,
amely itt más arcát mutatja, mint a történeti
analízisekben, de ez az arc cseppet sem rokon
szerivesebb a másiknál, inkább még csüggesz
tóbb. (Argus - CET. Belvárosi Könvyvkiad6, 2003)

RÓNAY LÁSZLÓ

HERENCSÁR ANDRÁS RAJZAI

Herenesár András rajzai általában nagyméretű

ek. Ez persze egyfelől relativ, másfelől nem biz
tos/ hogy lényeges információ. De onnan nézve,
hogy mihez képest nevezhetőek nagyoknak, a
kérdés sokkal izgalmasabb lesz. Méretük nagy
nak ugyanis a rajtuk megjelenő motívumokhoz
képest mondható. A rendszerint vékony, fekete
tollal megrajzolt "képelemek" ugyanis nagyon
aprók, egy-két centisek csupán. Távolról nézve
nonfiguratív vonalháló kaotikus szövevényé
nek tűnik halmazuk, szőnyegszerűenborítva be
a papír egyik-másik részét. Az icipici motívu
mok ugyanis nem csak kicsik, de nagyon sűrűn

egymás mellett jelennek megJ sőt/ sokszor átha
tolna k egymáson, ugyan azt a papírszeletet bir
tokolják egyszerre többen is - békés egyetér
tésben/ nem zavarva, hanem felerősítveegymás
hatását.

Szövevényük, masszájuk rendszerint "ki
töltő" elem, távolról szemügyre vehető, össze-



álló egységek anyagát képezik. Nagyobb ívű,

könnyebben beazonosítható kontúrok között
vibrálnak, de fontosságuk ettől nem csökken,
nem válnak puszta dekoratívelemrné. Ez a
komponálási mód csupán érdekes kettősséget

teremt: az asszociatív, hihetetlen sűrűséggel

burjánzó emberkék. tárgyak, apró jelenetek, ki
talált lények és sosem-látott tárgyak spontán
szövedéke egy tudatosabb, kigondolt kompozí
cióba illeszkedik. Persze, megfelelő távolságból
nézve az is összezsugorodhat... Innen tekintve a
rajzokat, az az érzésünk támadhat, hogy a befe
lé haladás, valaminek a mélyére hatolás tulaj
donképpen végtelen folyamat.

A lüktető anyag csak közel, igazán közel lép
ve fejthető meg, s úgy sem könnyen. Az apró lé
nyek, történések ugyanis egymásba folynak,
egymásból erednek (gyakran szó szerint is),
egyik apró lény gesztusa a következőét előlege

zi meg, abból nő tovább minden irányba. Nehe
zíti a fekete toll vonalainak kibogozását, hogy
nincs kezdő és végpont (néhol van, de ott sem
segít sokat, hogy iránya van a kis menetnek), és,
hogy gyakran egymáson áttűnve jelennek meg
az alakocskák. tárgyacskák, Vajda Lajos konst
ruktív szürrealista tematikába tartozó képeit
idézve. (Az áttűnések és egymásból születések
is jelzik, hogy e rajzokon minden átjárható,
minden egy anyagból van, minden átalakulhat
a másikká.) Bonyolítja a (befogadást) helyzetet,
hogy amikor végre ráfókuszálunk egy-két ap
róságra, akkor az ő mozgásukból, gesztusaik
ból, tárgyaikból már önmagában egy ,,icipici"
történet olvasható, fantáziálható "ki", és akkor
még meg sem néztük a többi részt. Néha mint
ha a tollát sem emelné fel a rajzoló, s e vonalak
kacskaringóin, szövevényein fut szemünk. Hi
hetetlenül tömény világot tár fel H. A. Sűrű,

képlékeny, hömpölygő, önmagát tovább köl
tő-teremtő új dimenziót. A rajzok expresszivitá
sa (kis méretük ellenére a vonalak lendületesen
meghúzottak), sűrű, "kusza" vonalhálózatai
Kondor Béla és Kass János grafikáinak világát
juttatják eszünkbe.

(A korai műveken jelen volt még a szín, ám
az elemek tobzódása a színátmenetek alatt de
koratív vonal-kavalkáddá vált, révén, hogy
"nem látszik" ki a szín mögül. Ez nem áll az
egyik kiemelkedő rajzra, a Red Monument-re,
ahol egy nagy kelyhü, biciklikerekekre erősített

piros virágon és mellette jelenik meg a vékony,
fekete vonalas figurák egy sora. A korai feke
te-fehér rajzokon a szövedékből arcok fehér
foltjai világítottak ki, ez idővel teljesen meg
szűnt. Hogy, azt legjobban egy, a kiemelkedő

arcokkal élő művekhez köthető 2002-es rajz ta
núsítja. Arab férfiak sorát látjuk, fejkendőjük
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egybekötött vonala hullámzik végig arcaik fe
lett, testük az apró lények forgatagából áll, azaz
ezzé foszlik szét.

A szőnyegszerűen áramló rajzok lüktetése
szabályosabb is lehet, amikor egy apró motívum,
hajó, vagy cseresznyemintás ejtőernyővel ugrók
ismétlődnek rendületlenül, a kézzel rajzolt mi
voltból adódóan mégis egyedien a rajzon.

H. A. humorára jellemző, ahogy a néhol
használt szöveggel él. Az egyik rajzon két szó
szerepel, a figurális részekhez hasonló kicsiben
és ismétlődve. A kép alsó felén a HELD (mező),

felső részén pedig a SKY (ég) szó olvasható, s
képezi egyúttal alap-anyagát, hátterét a rnező

nek és az égnek, önmagának.) .
Az elemek önmagukat teremtik, s áramlanak

szét a papíron azt az érzést keltve, hogy a vég
telenségig tudnának növekedni, szőni saját
mintájukat. Az idő és tér dimenzióinak kitágítá
sa pedig tematikusan is megjelenik e műveken:

az egyik rajzon, mely saját belső kerettel rendel
kezik (középkori vízköpőkre emlékeztető em
beri profilok sora, kiöltőtt, feltekeredő nyelvvel)
egy icipici angyal és egy hozzá illő ördög vitájá
nak kockáit láthatjuk. Minden jelenet külön kis
történetet asszociáltat, vitájuk újabb és újabb ál
lomásait. Változnak gesztusaik, már-már ott
hagyják egymást, hátat fordítanak a másiknak,
de aztán a következő jelenetben újabb érvre ta
lálva rázzák öklűket. vagy állnak megadóan,
türelmesen hallgatva éppen a másikat. A jelene
tek azonos kockáiés az, hogya keret egy elem
ismétléséből jön létre, éreztetik, hogya sor bár
meddig folytatható. A vita örök, tart, amíg világ
a világ.

Egy másik mű kívülről induló, befelé tartó
spirál mentén szövi a figurákat. Egy mandala
- a világ képe, létrehozása a meditáció egyik
eszköze. Ahogy a rajzok nézése bizonyos szem
pontból maga is az: a minden irányba ágazó
ívek, egymásból kinövő történetek, mozdulatok
vonalainak, kalligráfiájának közelről való köve
tése átadja a ritmust, saját lüktetésének ütemére
állunk rá, ahogy nézzük a mozdulatlan, mégis
mozgó, vibráló világot. Létrehozásához hallat
lan türelem kellett, és kérdés, hogy végül ki raj
zolt valójában: a tollat tudatosan tartó kéz lele
ménye minden vonás, de az életre kívánkozó
figurák láthatóan saját életet is élnek. Az elme
rülés, amely létrehozásukhoz kellett, s a mély
ség, a szövetig való hatolás a készüléskor mű
ködésbe lépett, s a lüktetést a néző is átveszi,
amikor közel lép, hogy felfejtse a szálakat. Amit
csak így lehet, úgy, ahogy létrejöttek: teljes oda
adással.

SOMOGYI ZSÓFIA


