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QUINTILIANUS Szónok/attanát (Kalligram, Po
zsony, 2008) Adamik Tamás szerkesztet te, látta
el ha ta lmas bevezető tanu lmá nnyal, s egyes ré
szek tolmácsolását is ma gára vá llalta. Amikor
latin szakos vo lta m, erről a jeles szerzőről keve
set hallottunk. Talán azért, mer t akko riban nem
volt szükség retorikai isme re tekre, a szóno kok a
jól ismert közh elyeket pufogtatták. Ma viszont
időszerű lett Quintilianus műve is, és kora úgy
szintén tanulságo s leh et szá munkra . Az akkori
(a hisp ániai szá rmazású rétor 35-ben szű letet t )

császár, Vespasianus arról volt nevezetes, hogy
a kultúra nagy támogatója lett, mert tudta, hogy
nagy tett ekre csak kultúrált nemzet képes. Ki
eme lt bérezést állapított meg a tanárok számá ra,
s elsőnek épp Quintilianus részesült ebben a
kegy ben, amely tul ajdonképp kivételes tekinté
lyének elisme rését jelképezte. Ezt Martialis is
igazolta, hisz egyik verséb en a római nép dicső

ségének nevezte.
Ami ko r ered mé nyes pályája végén nyugállo

má nyba vonult, tisztelői addig kérlelték, mígnem
megírta híres Szónok/attanát, ame ly az első ne
velési sza kkö nyv. A 12 könyvből álló mű túlnő

a retorika elm életen, voltaképp a világos, elfogu
latla n gondolkodás és beszéd remek összefogla
lása, a me lye t író ja életének és gazdag tap aszta
latai nak tanulságai hitelesítenek. Ne a szavaka t
f ényes íts ük, hanem go ndolata ink legyenek tar 
talmasak - figye lmezte tett. "E n az t szere tné m
- írta másutt -, ha a szavakkal va ló törődés a
dolgok iránt tanúsított igényességből fakad na. "

A Sz ánoklatian nem tankönyv. Mégsem volna
haszontalan - sőt ! - , ha azo k merítenének be
lőle, akik man apság nem éppe n ékesszólásukkal
káprázta tna k el, inkább sz itkai kkal riasztan ak
el a közélettől.

PETRA RCA egy ike volt azo knak, akik nagyra
becsü lték a római r étort. (Erasmus egyenese n ra
jongott érte.) Azért éppen ez a kiváló költő jutott
esze mbe, mert Hárs Ernő fordításában most jele
nik meg Triumphi (Diadalmenetek) című kötete
(Eötvös Józse! Könyvkiadó, Bud ap est, 2007).

A költő igazi vá ndora vo lt az életnek. Laura
és a Hírn év voltak vez ércsillaga i. de legalább ek
kora hévvel zarándokként kereste a Halál után i
bizonyosságot is. Az Örökkévalóság diadalmene
teben pél dául ez t írta: "Mert biztosat és megin
gathata tlan t / az ég bolt ja alatt seho l se leltern.
/ rémülten kérd tem: »Mibe vesd biza lmad? / Az
lstenbe « - magamnak így feleltem - , / ki sose
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hagyta, hogy benne csalód jam. / míg a világ ki
játszott csú ful engem / (. 00) elnye rni az isteni ke
gye lme t / sose m késő, ebben bízom, s hogy ál
dott, / ritka ajándékot tart fenn sz ívemnek." Ez a
kollektív rem énység azó ta is él az emberiségben.

MAGYAR EMLÉKEK ITÁLIÁBAN. Florio Ban fi
katalógu sa 1941-ben jelent meg, s most Kovács
Zsuzsa fordításába n, Sárközy Péter kiegészíté
seivel és javításaival magyarul is hozzá férhető a
Szegedi Tudom án yegyetem Olasz Tan szék ének
jóvoltábó l.

A ma gyar - olasz kapcsolatok Sze nt István ig
nyúlnak vissza, első királyunk a pápától kapta
koronáját. Nővére fia, a szerencsétlen Orseolo
Péter Velene éből származott, s a nápol yi Anjouk
hoz köthető országunk fénykora . Az olaszo rszági
könyv- és levéltárak fontos magyar vonatkozású
iratainak rendszeres kutat ása a 18. században
kezd őd őtt, s .olyan kiváló tud ósok vettek részt
benne, mint Abel Jenő, Ipolyi Arno ld és Frakk ói
Vilmo s. Frakk ói alapította a Róm ai Magyar Tör
téneti Intézetet. Klebersberg Kun ó pedi g a Ró
mai Magyar Akad émiát, s immá r intézmé nyesen
folyha tott az itáliai magyar emlékek kutat ása és
feldolgozása . E téren szerzett érdemeket Florio
Ban fi (Ho lik Flór is László) levéltáros, aki a római
akadémia bezárását követően mind en segítség
nélkül folytatta kutat ásait, példájá t adva az ön
feláldozó, elkötelezett tudósi magatartásnak. Ez
a hatalmas anyagot tartalm azó katalógu s nem 
csa k történelmi forrás , han em kései jóvá tétele is
egybe n egy életáldoza tos tevéken ységn ek.

FORDUL A VILÁG? Egyre több tanulmá ny, cikk,
sőt vers jelenik meg, melyeknek szerzői azt jó
so lják, hogy azo k a lelk i értékek, ame lyeket el
veszíte tt az erőszakba és ter rorba merevedett
világ, elóbb-u tóbb vissza nye rik becs űl et üket. az
embe riség ugyan is rád öbb en , hogy csak ezek je
lentik szá má ra a menekvést.

Egy csontsov ány. pátri árkai korú tudós jele
nik meg szeme m előt t: Moln ár Antal. Elób b a
hírneves Waldbauer von ósn égyesben játszott,
majd zene tud ós. népszerűsítő, kritikus művek
sorá nak szerzője lett.

A 70-es évek elején éle tem elég komor pe rió
dusában szólított magáh oz. Rejtély, hogy miért
épp enge m . Addig hangverseny-ismertetőkben

és a Nyugatban olvastam írása it, úgy gondoltam
azo nban, illenék elolvasnom néhá ny könyvét.
Végigbö ngésztem a mod ern (akko r modern!) ze
néről írt munkáját és Esztétikáját, egyik legfon 
tosabb m űv ét, ame lyben - mint kr itikáiban is
- Bartók és Kodály népiségén ek elkötelezett je.



RÓNAY LÁSZLÓ

Érdekes és meglepő volt, milyen keményen bí
rálta a huszadik századi zeneirodalom akkor
már ~agyra becsült alkotóját, például Sztravinsz
kijt. Ugy érezte, a polgári morál megszólaltatói
nem képesek erkölcsi megújulásra, amelyre a
világnak akkora szüksége volna.

Sok évtized telt el Molnár Antal fejtegetései
óta, de a lényeg változatlan: vissza kell állíta
nunk az erkölcsi normákat, máskülönben tovább
züllik a világ.

RÓNAY LÁSZLÓ: LELETMENTÉS
Katolikus költők a XX. században

Nagy idők tanúja: ez a közhelyes fordulat Rónay
László esetében komoly tartalommal bír. A szerző

előbb gyermekként apja, Rónay György révén ke
rült kapcsolatba a művelődés eleven valóságával.
Később, literátorként már saját jogon vált alakító
résztvevőjévé az irodalmi életnek - s attól (nála)
el nem választhatóan a katolikus újságírásnak.
Hogy szerkesztői és tanári munkája mellett mi
ként maradt 'érkezése' monografizálni Kosztolá
nyi és Márai rmívészetét, társszerzője lenni A nyu
gati magyar irodalom 1945 után című kézikönyvnek
vagy saját irodalomtörténetet (Erkölcs és irodalom)
írni meg (nem beszélve egyéb tanulmányairól. ta
nulmányköteteiról): rejtély. De rejtélynek is szép.
Ezt ismerhették föl a bíráló bizottság tagjai, ami
kor 2008-ban, irodalmi munkásságáért, Rónay
Lászlónak ítélték a Stephanus-díjat.

Jelen tanulmánykötet kivételes, azt is mond
hatnánk: áldozatos irodalomtörténészi teljesít
mény. Beszédes a cím metaforikája: "leletmen
tés" e munka, amennyiben a kánonból kihullott
szerzőkre és művekre von értelmező figyelmet.
A témajelölő alcím szikáran szorítkozik a lé
nyegre, s mutat rá arra a területre, amelyet az
utóbbi évek, évtizedek kutatásai meglehetősen

elhanyagoltak: a kötet tizenegy írása másfélszáz
oldalon 20. századi magyar katolikus költők és
irók életművét olvassa újra. Egyetlen kivétellel:
az első szöveg Karol Wojtyla az író és költő em
léke előtt tiszteleg. Ezt követően Prohászka Ot
tokárról, Sík Sándorról (róluk nem is egy alka
lommal), Mécs Lászlóról, Mentes Mihályról és
Agoston Juliánról értekezik a mű. Ertekezik 
de a tudósi elemzésbe minduntalan személyes
emlékek vegyülnek, az értelmező beszédet a
vallomás szólamai színesítik. Így akkor is, ami
kor a két világháború közötti katolikus líra tör
ténetét tekinti át, majd pedig, a záró esszében.
amikor az 1956-ban megmutatkozó keresztény
szellemiségrőlbeszél a kötet.

Rónay olvasóként - mint minden olvasó 
érezhetően elfogult kedves szerzőivel. De iroda-
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lomtudósként a tárgyilagosságot célzó bírálattól
sem tartózkodik. A papköltők munkáinak gyön
geségeit, a - Thurzó Gábor szavával - "sek
restyeirodalom" (43.) művészi veszélyeit a higgadt
féltés hangján sorolja elő. Eszrevételei - a már
említettek mellett - Harsányi Lajos, Kocsis Lász
ló, Székely László, Puszta Sándor és Tűz Tamás
költészetét érintik, de egy-egy mondat szükség
szerűen tér ki Babits Mihály, Rónay György, Pi
linszky János és Vasadi Péter esztétikájára is.

Az ima és vers közös gyökereiről, költészet
és imádság vágyott egységéről nyíltan beszélő

sorok (8.) után különös súlya van az aggályokat
megfogalmazó részeknek: rr ••• a magyar keresz
tény líra rögtön első lépései után megtorpant, s
követte azt az utat, melyre az indexrendelkezés
után Prohászka is rátért: szakított, szakítani pró
bált az irodalmisággal, s helyette a lélek nemesí
tésévei és irányításával próbálkozott. Az iroda
lomnak természetesen ez is lehet célja, de
mihelyt kizárólagossá válik, a mű veszít színei
ből, erejéből, spontaneitásából, hiszen a szándék
válik meghatározójává s a prekoncepció olykor
gúzsba köti az írói fantáziát" (12.); rr- •• a vallásos
szellemű, más szóval spirituális hazai líra legje
lentékenyebb képviselői, akik a harmincas évek
közepén és a negyvenesek elején léptek fel, nem
voltak papok és szerzetesek, s elméleti írásaik
ban maguk is hadakoztak mindenfajta, a lírájuk
ra vonatkozó megszorító jelző használata ellen"
(35.). A Sík Sándor nyomán rögzített tétel a ta
nulmányíró által is képviselt szellemiséget fog
lalja össze: "a vallásos irodalomnak mindenek
előtt irodalomnak kell lennie" (39.).

Rónaynak kitűnő (íróil) érzéke van ahhoz,
hogy néhány finom vonással pontos portrét
(adott esetben kettős arcképet) rajzoljon föl:
"Prohászka a hódítók mozdulatával, eltökéltsé
gévei érkezett, természettudományos művelt

séggel és szemlelettel. szociális érzékenységgel
oltotta be a katolikus közgondolkodást. s a lelki
harcok mellett tevékeny részese volt a politikai
küzdelmeknek is. Sik Sándor mindvégig csen
des, szerény, visszahúzódó személyiség maradt,
aki nagy közéleti sikerei idején is azért fohászko
dott, hogy észrevétlenül maradjon, visszavonul
tan alkothassa műveit." (64.) Irodalomtörténeti
szinopszisra is képes hasonló könnyedséggel:
"Aki madártávlatból tekinti át századunk kőlté

szetét. alighanem egy nagyon is jellemző ellen
tétre figyel fel először. A modem líra kezdő

pontján egy végtelenüI öntudatos költő robban
be az irodalomba, aki büszkén vágja kortársai
szemébe: »mégiscsak száll új szárnyakon a dal«,
a képzeletbeli végpontban pedig egy rabruhás
ember kocog a vesztőhely felé." (87.) Hogy az
Ady és Pilinszky lírája közti évtizedeket szaba-



GEROLD LÁSZLÓ

tosabb. szakszerűbb poetológiai beszéd is tár
gyalhatná? Igen, természetesen. De a szerző célja
itt nem tudományos tézisek lefektetése, hanem a
szélesebb olvasóközönség érdeklődésének föl
keltése. Ennek köszönhetőenkönnyen olvasha
tó, könnyen befogadható a kötet minden írása.
(Miközben a rengeteg adat filológiai alaposság
ra, a műelemző részek pedig hermeneutikai igé
nyességre mutatnak vissza')

A formátum, a betűtípus, a borító a kiadónak
abba a sorozatába illeszti a könyvet, amelynek
egyes darabjait (például a tavalyi Stephanus-dí
jas Kalász Márton verseskötetét. a Látható, látha
tatlan CÍműt) eddig is öröm volt föllapozni. Ez
az öröm most is megvan, s most is maradékta
lan. (Szent István Társulat, Budapest, 2008)

HALMAJ TAMÁS

ESTERHÁZY PÉTER: SEMMIMŰVÉSZET

rr .•• jól mondom?" - ezzel a kérdéssel fejeződik

be Esterházy Péter legújabb, a borító szerint re
gényként jegyzett könyve, a Semmi művészet,

melyben az író az apa (apám) után az anyának
(anyám) állít emléket. Ez a kérdés azonban egy
másik anyával kapcsolatban olvasható, hangzik
el, annak a kegyetlen monológnak a végén, me
lyet az egykori csapattárs. a kis klub egykori, az
évek során elzüllött csodacsatára. Görög Miki
ad elő az írónak ("gróf") anyjával való kapcso
latáról, anyja haláláról és a fia által történt hát
borzongatóan embertelen eltemetéséról. Ez a
kegyetlenségében páratlan ária akárha azon anya
himnuszok ellenpontjaként is olvasható, melye
ket az író mond saját anyjáról (anyák napján
kellene elmondani a sok gügye szöveg helyett),
meg-megszakítva ezzel az anya "életének gu
zsalyát" pörgető, gazdag írói fantáziára valló
történet mondását.

Legegyszerubb és legpontosabb is, ha azt
mondjuk, az anyáról és a fociról ír Esterházy, a
nagy kombinátor, kinek könyve előtt úgy áll az
olvasó, mint ahogy állhattak a taktika demonst
rálására szolgáló mágnestábla előtt a játékosok,
miközben az edző felrajzolta nekik, hogyan kell
játszani, egy-egy támadást levezetni. Mindent
látnak, mindent értenek, csak egy valamit nem,
hogy lesz az elméletből gól, győzelem, hogy lehet
az anya a foci szerelmese, amikor sehogy sem
fér a fejébe, mi a les. Lehet, sőt biztos, hogy ez
nem is fontos, sokkal kevésbé fontos, mint az,
hogy az anya szereti a focit, jóban van az. arany
csapat három nagy játékosával. Puskás Ocsivel.
Bozsik Cucuval és Hidegkútival. és szeretné,
hogy fiacskájából (kisfiam) focista legyen. Illet
ve, hogy Esterházy összeboronálva az anyámat
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és a focit, mindkettőről szép tőrténeteket. mo
nológokat, áriákat írhasson. Hogya pöttyös he
lyett a szavakkal, a mondatokkal játsszon.

Mert hiába tiltakozik már könyvének címé
vel az író, hogy ezúttal semmi művészet, ha a
kötet egyik lehető olvasata szerint a regény ép
pen a művészetről szól, az íróságról, amely által
az, aki "magába pillant", újra kívánja "teremte
ni a világot", de főleg a nyelvröl, mellyel az író,
hogy "minél pontosabban beszéljen", barátsá
gos, tegező viszonyban kell hogy álljon. S ha ez
sikerül, akkor tapasztalja, sőt élvezi, hogy "be
szélni csak szemérmetlenül lehet", s megállás
nélkül, abbahagyhatatlanul, mert nem is akarja
abbahagyni, s mint Esterházy teszi könyveiben,
ebben is, amikor elkapja "a megnevezés dühe",
amikor "szinonimákkal szórja tele a megneve
zésre váró dolgokat". Be nem áll a szája. Törté
neteit nem tudja befejezni, amint erre a többször
is előforduló "Folyt." fejezetcímek is utalnak.

"A szavakhoz is szót" fűz. Holott óvatosnak
illene lenni, mert nem csak az igaz, hogy semmi
sem létezhet megnevezés nélkül, nincs az, "ami
nek nincs neve, és fordítva", aminek neve van,
csak az létezik, de azt is tudni kell, hogy "a nyelv
megy előre, mint a vaddisznó, megy a saját feje
után". Nem csak menedék, de veszélyt is jelent.
Leleplez, elárul, ahogy a könyv írója adja tud
tunkra akkor, amikor látszólag ártatlanul, minden
leleplező szándék nélkül megjegyzi, hogy amikor
egyik hőse a tudnék helyett tudnákot mond, ak
kor ő "finnyásan" összerándul. mert úgy érzi,
mintha abba a bizonyos képlékeny, erős szagú
(nem illatul) masszába lépett volna, amit néven
nevezni katolikus folyóiratban mégsem illik.

Talán ezek akiszemezett idézetmorzsák is
jelzik, Esterházy Péter számára ezúttal sem csak
a történet ("anekdot"), hanem a mesélés mámo
ra is fontos. Ezért ékelődnek a jópofa foci- és
anyatörténetek közé monológok és beszédáriák.
Anyamonológ kétféle is van, attól függően, hogy
az anya mondja az irónia fölényét sem mellőző

módon, vagy az anyáról mondja az író, eleddig
nem éppen jellemző együttérzéssel. De a nagy,
több oldalnyi szövegegységek mellett a nyelv
jelentőségétpéldázza a legkisebb szövegelemre,
a mondatra irányuló figyelemkeltés szándéka is,
amikor egy Balassa Péter-mondatot két ízben is
külön fejezetként iktat a regénybe. Alkalmasint
titkon arra is gondolva, figyelmeztetve bennün
ket, a mondatokra kevésbé figyelő, érzékeny ol
vasókat, hogy egy szöveg a jó mondatoktól lesz,
lehet jó irodalom.

Esterházy Péternek ebben a kötetében na
gyon sok jó mondata van. (Magvető, Budapest,
2008)



KORTÁRSUNK-E A KERESZTÉNYSÉG?
Varga Mátyás: Nyitott rítusok.
Kortársullk-e a művészet?

Varga Mátyás e kötetbe válogatott esszéi
ahogy az Előszóban olvashatjuk - a kortárs
művészetés a kereszténység kapcsolatáról szól
nak. A szerző fontosnak tartja azt is rögtön le
szögezni, hogy művészeti hivatkozásai laikus
pozíciót jelölnek ki számára, hiszen irodalmár
ként elsősorban táncról. képzőművészetről, ze
néről beszél. A laikus megszólalás kiemelése
azonban kimondatlanul - és talán öntudatlanul
- még radikálisabb helyzetbe hozza: a kifejezés
ugyanis nem csupán hozzá nem értőt, nem szak
mabelit jelent, hanem világit, nem egyházit, sőt,

hogy tovább feszítsem a húrt, fogadalmat tett,
ám fel nem szentelt szerzetest. Nos, Varga Má
tyás az utóbbi értelemben határozottan nem lai
kus. Szerzetesként és teológiai kérdésekben jár
tas gondolkodóként éli meg kereszténységét, ám
éppen ez teszi lehetővé számára, hogy az általa
idézett Dietrich Bonhoeffer gondolatát, miszerint
nem az egész világ lett kereszténnyé, hanem a
kereszténység lett világgá, a művészetre is kiter
jessze, s ne a művészet világáról, hanem a világ
művészetérőlbeszéljen. A kortárs művészetés a
kereszténység közötti kapcsolat megfogalmazá
sában számomra az ilyen értelmű laikus pozíció
kijelölése jelenti Varga Mátyás esszéinek legfőbb

tanulságát. A szerző tehát nem kirekeszti a vilá
git, azaz a világot (mennyire árulkodó itt a
nyelv) a művészet és a kereszténység kapcsola
tából, hanem részévé teszi. E radikális szemlé
letváltásnak köszönhetően a "világi", illetve a
"vallásos" vagy "egyházi művészet" jelzős szer
kezetek hirtelenjében értelmüket vesztik, s egy
szerűen feleslegessé válnak.

A szerző laikus pozíciójának hangsúlyozása
után hadd folytassam magam is laikusként e
kötet bemutatását! Annál is inkább, mivel nem
tehetem másként. Az én képzettségem ugyanis
- a szerző fordulatával élve -legfeljebb szigo
rú értelemben vett filmesztétikai kérdésekben
ruház fel némi kompetenciával. ehhez képest
viszont az összeállításból, ahogy az Előszó láb
jegyzetében olvashatjuk, a film mint művészeti
ág teljes egészében kimaradt. .. Tly módon e
megtisztelő felkérés is szükségszerííen a kötet
laikussággal kapcsolatos alapkoncepcióját fogja
erősíteni, s mint ilyen, figyelemre méltóan tuda
tos szerkesztői és kiadói stratégiáról árulkodik.

A kortárs művészet és a kereszténység fino
man szólva feszült kapcsolatát Varga Mátyás el
sősorban a kortárs művészet szempontjából
vizsgálja. "A kötetben szereplő írások - olvas
suk még mindig az Előszóban - talán afelől sem
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hagynak kétséget, hogy bennük nem a hit eszté
tizálását, és nem is valamiféle művészetvallás

hirdetését tűztern ki célul. Töprengéseim hátte
rében sokkal inkább az a tapasztalat állt, hogy a
keresztény hagyománytól idegennek éreztem
annak a hiteles üzenetnek a figyelmen kívül ha
gyását, ami a kortárs múvészetből kihallható."
A kortárs művészet és a kereszténység bizal
matlan kapcsolatának okát tehát a szerző nem a
művészetnek a keresztény hagyománytól való
eltávolodásában látja, hanem éppenséggel for
dítva: a kortárs kereszténység eltávolodásában
a művészettöl - és saját hagyományától.

A valódi, hiteles művészet, ahogy ezt a szer
zö többször hangsúlyozza, a világ, a valóság is
mert viszonylataira kérdez rá újra és újra,
szembesít újabb és újabb szempontokkal. A mű

vészet tehát - s nem csupán a kortárs múvészet
- ab ovo provokál, csakúgy, mint - ahogy a
szerző sorolja - "a próféták, mísztikusok, nagy
spirituális tanítók és persze Jézus maga is".
Arra, hogya kortárs művészet gyakran provo
katív, nem kell külön felhívni a figyelmet; az vi
szont, hogy e provokációra éppen a keresztény
ségnek kéne kiváltképp fogékonynak lennie,
talán még a könyv várhatóan nyitott szellemisé
gű olvasói számára is meghökkentő felvetés.
Laikusként ezért én épp e művészeti esszék rej
tett teológiájára szeretném felhívni a figyelmet.
Számomra ugyanis a kötet alcímében megfogal
mazott fontos és radikális kérdésfelvetés, tudni
illik hogy "Kortársunk-e a művészet?", egy leg
alább ennyire fontos és radikális másik kérdést
implikál: kortársunk-e a kereszténység?

A kérdésfeltevés e megfordítására az nyújt
lehetőséget, hogy az esszék magától értetődő

módon a kortárs művészet és a kereszténység
kapcsolatáról beszélnek, s nem valamiféle alá
vagy fölérendelési viszonyról. Itt pusztán evi
dens kiindulópont a művészet és hit kapcsola
tát firtató gondolatmenetek "bátor" konklúzió
ja, amely legtöbbször a nem vallásos tematikájú
művekben vagy a magukat nem vallásosnak
tartó művészek munkáiban tetten érhető szak
ralitás látszólagos ellentmondására hívja fel a fi
gyelmet. A szakrális művészet előzetes feltétele
azonban nem a vallásos téma vagy gondolko
dásmód, hanem, ahogy ezt a szerző A képek ha
talma című írásában külön kiemeli, a valóság je
lenléte. Azé a valóságé. persze, amely éppen
kiismerhetetlenségével hívja többek között a ke
resztény művészetet is értelmezésre, párbeszéd
re, kultúrák közötti fordításra.

A könyv első részének elméleti írásai, hol a
bibliai, hol a szerzetesi hagyományra, hol az
egyház- és művészettörténet fejleményeire, hol
pedig teológiai és művészetelméleti összefüg-



gésekre hivatkozva a kereszténység és a rruívé
szet közös vagy legalábbis egymásba kapaszkodó
gyökerére, a kultuszra, a rítusra emlékeztetnek;
a közvetítés gesztusára testi és szellemi, lelki és
anyagi, látható és láthatatlan között. Olyan kö
zös hagyományra tehát, amelyre éppen a keresz
tény szellemiségű befogadónak kéne fogékony
nak lennie, s amire úgy tűnik, egyre kevésbé
képes. Az igazi nagy kérdés ugyanis az - ahogy
a szerző szellemesen megfogalmazza Az eltérés
öröm(hir le című nagyobb lélegzetű írásában -,
"hogy mi, akik valamilyen módon a kultusz ol
daláról kísérjük figyelemmel az eseményeket,
nem szoktuk-e meg túlontúl, hogy elment, nem
feledkeztünk-e meg róla, nem vettünk-e fel al
bérlőt a szobájába". A kérdés nem csak szelle
mes - költői is.

Hajlok arra, hogy Varga Mátyás művészeti

érdeklődését szintén elsősorban a kortárs ke
reszténység, s nem a kortárs művészetek hely
zete felől értelmezzem. A táncról. képzőművé
szetről és zenéről szóló írások és beszélgetések
ugyanis nemcsak a laikus megszólalás pozíció
ját teremtik meg, hanem egyúttal a kultusztól, a
rítusoktól való eltávolodás veszélyére vagy leg
alábbis veszteségére is figyelmeztetnek, még
hozzá nem pusztán az elemzett művek szem
pontjából. Amikor a kereszténység bizalmatlan
a világot, az embert a maga közvetlen anyagisa
gában, testiségében. avagy összetettségében
megragadó törekvésekkel szemben, akkor nem
csupán a kortárs művészettől távolodik el, ha
nem saját hagyományától is. S mintha Varga
Mátyás kifejezetten azokhoz a művészetekhez

és művészekhez, illetve a művek azon aspektu
sához vonzódna, amelyek a valóságtól való el
távolodásra, az így keletkezett hiányra, szaka
dásra figyelmeztetnek ember és világ kőzőtt.

Olyan kivételes pillanatokhoz. amelyek a Ha
ketten lesznek a mezőn című nyitótanulmányban
vizsgált újszövetségi kozmosz-fogalmat igye
keznek megőrizni vagy helyreállítani.

Ezért szerepel legnagyobb hangsúllyal a kö
tetben a konkrét testet absztraháló és az abszt
rakt mozgást konkretizáló kortárs táncművészet;

ezért kerül előtérbe a képzőművészeti alkotások
vagy a zenék kapcsán a művek érzéki közege,
térbe vagy időbe vetettsége, történetiségének,
emlékezetének vagy magába sűrített gesztusai
nak a kibontása, felfejtése. Ezért szorul háttérbe
az illusztrativitástól nehezebben szabaduló iro
dalom. Ezért olvashatunk szakszerűműelemzé

sek helyett inkább ihletett leírásokat, az élmény
közvetlenségét megőrző, akár elfogult, lelkes
beszámolókat, kísérleteket az elmondhatatlan
felidézésére. S ugyanezért a kötet utolsó fejeze
te a hasonló esszékötetek gyakorlatától eltérően
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nem a szerzővel folytatott interjúkból, hanem
az általa készített beszélgetésekből válogat,
hogy ne a reflexió, hanem a lehető legközvetle
nebb, legautentikusabb módon a művész, s raj
ta keresztül a mű és a művészet jusson szóhoz.
(Vigilia Kiadó, Budapest, 2008)
(Elhangzott Varga Mátyás könyvének bemutatóján
2008. május 29-én a budapesti Írók Boltjában.)

GELENCSÉR GÁBOR

KIÁLLÍTÁS A TEMPLOM MELLETT
Az ikontól az installációig című kiállítás
a Pannonhalmi Főapátságban

Kiállítás és meditáció összekapcsolódó fogalmak
a 19. század művészetvallás gondolatának ki
alakulása óta, ám ez a művészet fogalmának to
talizálásaként és a meditáció fogalmának vallásos
kontextusból való kiemelésével értendő. A 60-as
évektől a befogadó aktív benső-szellemimun
kája, valamint a mű és a befogadó kőzőtt létre
jövő szükségszerű párbeszéd elismerésével a
spiritualitásban gyökerező művészet is új értel
mezési kereteket kapott. Tudatosult, hogya me
ditáció pátosszal telített, ám a szakralitástól el
választott esztétikai jelentése - ha nem is egészen
abban az értelemben, ahogyan az a kultusz kö
zegében létrejött műalkotásokravolt igaz - ép
pen a szakrális kiáltó hiánya miatt az elmélkedő

párbeszéd formája is lehet. Erre a lehetőségre

éppenséggel a hagyományos képzőművészeti

formák mellett megjelenő műtípusok hívták fel
a figyelmet, amelyek - mint az objekt, a perfor
mance, a land art vagy az installáció - a tradicio
nálistól eltérő befogadói stratégiákat követeltek.
és ajánlottak fel a klasszikus művek értelmezé
séhez is. Kultusz és művészet problémamentes
viszonya mindeközben persze nem állt, nem
állhatott helyre. A kortárs műalkotásbemutatá
sa ezért jellemzően nem a templomban, hanem
a kiállítótérben történik, amely azonban egy
szerre válhat az intellektuális és a vallásos me
ditáció helyévé.

Ezt a mögöttes gondolatot tételezhetjük fel,
legalábbis az egyre több nyugat-európai egyhá
zi központ temploma mellett kialakított kiállító
házzal, galériával és a bennük bemutatásra ke
rülő munkákkal kapcsolatban. A Pannonhalmi
Főapátságkiállítóterében húsvét után nyílt kiál
lítás is ezt a belátást implikálja. A hegyre érke
zők, akik valószínűleg elsősorban nem kortárs
művészeti munkákat látni jönnek ide, a monos
tor imádságos közegében találkoznak a jelenkori
képzőművészet alkotásaival, de nem a templom
vagy a kolostor oppozíciójában szembesülnek
velük, hanem egy, a művek számára kiürített,
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semlegessé tett térben, amelyik környezete mi
att mégsem tud kiűrítetté, semlegessé válni.

Az ikolltólaz installációig című kiállítás azon
ban óvakodik attól, hogya látogatót váratlan és
nehezen megoldható befogadói helyzet elé állít
sa, és ehhez nem a feliratozás oly hasznos, ám
iskolás módszerét alkalmazza. hanem régi mű

tárgyakat hív segítségül az apátság gyűjtemé

nyéből. A létrejövő kapcsolatok több irányba
mutatnak, mint ahogy az a kiállított művek kő

zött megrajzolható lenne. Aki a kiállításból ismét
a monostorba vagy a templomba lép, óhatatla
nul új szemszögből látja az ott a mindennapi
élet és a szertartások részét képező alkotásokat.
A régi művek magyarázzák és hozzáférhetövé
teszik az újakat, az utóbbiak pedig újraértelme
zik a régieket. A régi munkák nem kizárólago
san ikonok, hanem a kultusz korának lezárulta
utáni művészet képei is, közöttük nagymeste
rek (Rembrandt, Caravaggio) műveinek máso
lataival, melyek mint ilyenek, az eredeti műre,

annak auratikusságára is utalnak egyben.
A régi és új művek csoportjai meditációs

egységekként is értelmeződnek, amit a kiállítás
hoz készített katalógus tesz egyértelművé a ti
zenkét elmélkedésre szánt egység világos elkü
lönítésével. A kötet szentírási idézettel vezeti be
az egyes részeket, majd a régi mű fotója után az
új munkák következnek értelmező szövegek kí
séretében. A kiállítótérben tett séta, ahogyan a
könyv elmélyült tanulmányozása is, benső sétá
vá válik. Az út allegóriájának megfelelőenaz el
ső elmélkedés József alakjának a középpontba
állításával a jelentésadásra, a jelentéstulajdoní
tásra és a jelentések egészének kizárólagos bir
tokiójára utal. Philippe Brame kolostorokban és
templomokban készített fényképei a pannonhal
mi régészeti munkálatok során előkerült építé
szeti töredékek mellett azok muzeális státuszát
vonják vissza, és teszik az elmélyült szemlélet
tárgyaivá. A közelről fotózott architektonikus
elemek által tulajdonképpen abba a módszerbe
nyer beavatást a látogató, amelyre szükség van
a kiállítás bejárásához. A Szent Lakoma, a kenyér,
a bűn, a test, a gyermek, a szentség, az imádság,
a kinyilatkoztatás, a személyes út témáján ke
resztül jutunk el a halál, a kereszthalál problé
májához. amelyet Rembrandt Levétel-képének
másolata és Ermezei Zoltán Korpusza vetnek fel.

A múzeumi praxisból tudjuk, hogya kiállí
tás szituációja a műveket eltávolítja életvonat
kozásaiktól, a kultusz eszközeit például a kul
tusz közegéből. Mégis, a pannonhalmi kiállítás
- ezt a tételt cáfolva - éppen ahhoz segíti hoz
zá a látogatót, hogy az életére vonatkoztassa a
műveket, s ezáltal ahhoz, hogy közelebb kerül-
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Jon a kortárs és klasszikus művekhez, a litur
giához és az elmélkedéshez. A régi műveket a
kurátor csak a keresztény ikonográfia mentén
válogatta. Kivételt képez ez alól egy 17. századi
konyhai jelenetet, amelyen a háziasszony tész
tát gyúr. Baglyas Erika Hasznos tudás című

videoinstallációja, amely szintén a kenyér gyú
rását választja elmélkedésének tárgyává, és
Eperjesi Agnes Főzési tanácsok: Vízbó1 bor, illetve
Kenuérszaporitás című munkája azonban a legin
kább hétköznapi jelenségek újragondolásához
vezet, a 17. századi kép értelmezését is kitágít
va. Ezeknek a műveknek a társaságában tárul
fel Huszár Andrea sóoltárának gazdagsága és
egy 16. századi Coena Domini kompozíció ele
vensége.

Bár a jól elkülöníthető műcsoportok egy-egy
régi tárgy köré szerveződnek,ez mégsem jelent
pusztán ikonografikus csoportosítást, vagy ha
néhol ez is a kapcsolat a munkák kőzőtt, az az
ikonografikus relációk mélyebb értelmére kérdez
rá. Az újrafogalmazás ugyanis ebben a megvilá
gításban ugyanannak a teológiai kérdésnek egy
újabb megközelítése, amely voltaképpen az iko
nográfiai tétel eredendő szöveghagyományának
értelmezése és aktualizálása is egyben. Mátrai
Erik kűlőnős képein a Színeváltozás-ikon való
ban színét változtatja, az Angyali üdvözlet Fra
Angelico-parafrázisán a kép megmozdul, az an
gyal beröppen Máriához, meghajlással köszön
tik egymást. Ez a mozgóképes megoldás számot
vet a mozgókép jelentőségével, és annak kon
textusába állítja a képzőművészet hagyomá
nyos technikáit és képtípusait. A képmozgás
szüntelenül ismétlődik, mint egy végtelen ró
zsafüzér, amelynek gyöngyszemeire ugyanaz a
Máriát köszöntő imádság hangzik fel. Ezt a
giccsbe hajló interpretációt zúzza szét és írja
újra a médium ténye, amely a maga gépi mivol
tában nyilvánítja ki elégtelenségét. Az angyal
újból és újból ugyanazzal a szárnyrezdüléssel
érkezik, Mária újból és újból ugyanazzal a fő

hajtással válaszol, utalva a kétdimenziós vásári
képek szellemtelenségére. A dialógus egy ilyen
képpel nem lehet az ikon valósága előtt folyta
tott dialógushoz hasonlítható, de problémákat
vet fel, új értelmezéshez vezet, előkészíti az utat
a templom felé. iKuráior: Adéle Eisenstein. A kiál
lításon szereplő kortárs alkotók: Baglyas Erika,
Philippe Brame, Chill Mária, Duliskovich Bázil,
Eperjesi Ágnes, Érmezei Zoltán, Győrffy László, Haj
dú Kinga, Huszár Andrea, Imre Ivuuiann, Kósa Já
nos, Lovas Ilona, Mátrai Erik, Moizer Zsuzsa, Vékás
Magdolna, Vojnich Erzsébet. Megtekinthető novem
ber 71-ig.)
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