
2011. december 3-án nyílt meg a Kájoni Fe-
rences Közösségi Házban ez a rendhagyó ki-
állítás. Különlegességét az adja, hogy Bene-
dek István Gábor, a neves író, mûfordító, 
újságíró elkészítette az Ószövetségi Énekek
Éneke címû versciklus fordítását, idõmérté-
kes verseléssel. A szövegtesthez Kürthy
Hanna festõ és grafikus mûvésznõ készített
illusztrációkat. A VIII. énekhez tizennyolc
illusztráció készült, ez alkot egy sorozatot. 
A mûvésznõ kiállította még néhány másik, a
témához kapcsolódó képét is. 

A kiállítás egyik célja, szponzorok találá-
sa a könyvben való kiadás, közreadás érde-
kében, a támogatás feltételeirõl tájékoztató
olvasható a kiállítóteremben.

A jó hangulatú és
szép kiállítást Lantos
Adriána mûvészettörté-
nész nyitotta meg az
alábbi szavakkal:

„Talán semmi sem esik jobban egy köd-
tõl, szürkeségtõl meggyötört téli napon, mint
felidézni magunkban a fényt és a melegsé-
get; megidézni lelkünkben azokat az érzé-
seket, melyek mélyrõl fakadnak és örökké
valók. Melyeket minden korban, minden em-
ber ösztönösen ismert fel magában: hiányuk
vagy jelenlétük hajt elõre, terel újabb és
újabb utakra most és mindenkor az élet ten-
gerében. Míg a hétköznapi ember csupán
megéli ezt az érzést, addig a mûvészek – kö-
zöttük megannyi a történelem folyamán –
szavakba öltötték, leírták, kõbe vésték vagy
vászonra festették, zenévé fogalmazták át:
így született megy az Énekek éneke is. 

A világirodalom egyik õsi, talán legszebb
költeménye a szerelemrõl mesél nekünk. Ar-
ról az érzésrõl, amelyet így vagy úgy, de
mindenki megtapasztalt már életében; vis-
zonozva-viszonzatlanul, testi valóságában,
plátói-lírai mivoltában, vagy a lélek erejét
felmagasztaló misztikus harmóniájában. 

Canticum canticorum: Énekek éneke. 
A legszebb, legnemesebb ének ez, miképpen
a birtokos szerkezettel kifejezett, a héber

nyelvbõl átvett felsõfok is utal rá. Az ótesta-
mentumnak ez az egyetlen része, amely férfi
és nõ közötti vágyra és a nászra utal. Elsõ 
olvasatra keletkezésének körülményeire is-
merhetünk: a võlegény és a menyasszony
szerelmi énekébõl álló sorozat talán egyko-
ron menyegzõi dalok füzéreként jött létre. 
A szerelmesek hol együtt vannak, hol elvál-
nak és keresik egymást, majd újra összetalál-
koznak. A võlegényt »királynak« mondják,
Salamonként, a menyasszonyt Szulamitként
nevezik meg. A hagyomány szerint Salamon
király költeményeket szerzett, emiatt sokan
neki tulajdonítják eme éneket is. 

Az Énekek éneke azonban az elsõ, felüle-
tes olvasaton túl mélyebb, rejtett tartalmak-

kal is rendelkezik, és
ebbõl adódik, hogy ré-
szévé válhatott a kánon-
nak. Bár Isten nevét
nem említi, mégis,

mind a zsidók, mind a keresztények egyetér-
tettek abban, hogy a szavak mögött vallásos-
allegorikus értelem bújik meg. A szerelme-
sek és házastársak egymás iránt érzett szere-
tete és szenvedélye megfelel annak, amit a
zsidók Isten és Izrael kapcsolatában, a ke-
resztények pedig az Egyház és Krisztus
szimbolikus egyesülésében látnak. 

Az Énekek éneke nemcsak az Ótestamen-
tumnak, hanem talán a világirodalomnak is a
legtöbb értelmezést, szövegelemzést életre
hívó alkotása, amely mûfaja és több síkon 
is értelmezhetõ tartalma által irodalmi és
képzõmûvészeti alkotások sorát is ihlette, 
a középkor hajnalától kezdve egészen nap-
jainkig. 

Kürthy Hanna és Benedek István Gábor
alkotásai ebbe a hagyományba illeszkednek:
saját felfogásukban idézik fel újra azt az ér-
zelmi-spirituális tartalmat, amely már több
mint kétezer éve foglalkoztatja az emberi-
séget. 

Az Énekek énekének bukolikus, ter-
mészetközeli metaforái nem állnak távol a
magyar nyelvben alkalmazott hasonlatoktól,
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melyek mélyen kódolva õrzik magukban a
természettel való azonosulás õsi jegyeit.
Kürthy Hanna sajátságos képi megfogalma-
zásában felszabadítja, önálló életre kelti a
metaforákat, méghozzá úgy, hogy a két fo-
galmat összekötõ tartalmi-hangulati kapcso-
latra helyezi a fõ hangsúlyt. »Szép vagy ked-
vesem és a szemed a galambra hasonlít fáty-
lad alatt. És hajfonatod gidanyájat idéz fel,
így kígyózik a hegyrõl a nyáj, Gileádról a
kecske« szól az ének, Hanna rajzán pedig 
a galamb a tisztaság, romlatlanság, szelídség
jelképeként felhõvé szublimálódik, amely lá-
gyan övezi, ám el nem takarja a szemgolyó-
ként ragyogó, mélytüzû napkorongot. 
A messzeségben, a tenger kék vizén lágyan
ringatózó vitorlás pedig a lélek mélységeit
idézi fel elõttünk. 

Kürthy Hanna képeit mintha szét akarná
feszíteni egy belülrõl kifelé törõ, elementáris
erõ. Mûvein egyetlen egyenes vonalat sem
találunk; a párhuzamosok megadják magu-
kat a hullámzó és folyamatosan változó, hol
táguló, hol összeszûkülõ tér elõtt. Könnye-
dén, szabadon futnak végig a vonalak a papí-
ron; az egyszerû, ám mégis összetett, elsõre
rendezetlennek ható, ám mégis feszes rendbe
igazodó, koherens rendszert alkotó vonalak a
természet lényegi harmóniáját, a folytonos
mozgás és az egyensúlyra való törekvés ket-
tõsségét adják vissza.

Az alakok nemcsak a férfi-nõ kapcsola-
tot, az embert mutatják, hanem lényük egy
idõn kívüli, spirituális síkra emelkedik. Vo-
násaik szelídek, vonzóak, és bár lényüket a
szövegben is megnyilvánuló testiség lehelet-
nyi finom közege öleli, egyesülésük mégis
egy a valós fizikai léten túlmutató, misztikus
síkon történik.

A tájak nem konkrét helyszíneket adnak
vissza; a városfalak a mesés kelet toposzát
idézik, az aranyló, élénk színek lüktetnek,
hullámoznak. Ritmusuk üteme összecseng
Benedek István Gábor író, újságíró mûfordí-
tásával, aki egy új, egyéni olvasatát adja az
Énekek énekének: nála a költemény sorai he-
xameterbe rendezõdnek, ami által a szöveget
a tartalmának választékos és érzéki megfo-
galmazásán túl a zeneiség érzetével ajándé-
kozza meg. Nemcsak azért nagyszerû telje-
sítmény ez, mert különleges odafigyelést és 

értõ füleket kíván, de egy hosszú évek alatt
kimunkált, fiatalkori vállalkozás végsõ, érett
beteljesedését is mutatja.

Eme hexameterben történt fordítás egye-
dinek tekinthetõ a magyar fordítások törté-
netében, egyrészt mert az eredeti héber szö-
veg közvetlen magyarra ültetésével született
meg, másrészt mert egy olyan verselési for-
mát választott, amely ismeretlen volt a héber
nyelvû líra számára. De miképp a szövegma-
gyarázatok, fordítások és átértelmezések
hosszú sora mutatja, nincsen egyedüli igaz-
ság, csak a szöveg igazsága, amelynek egy-
formán része az alkotó, az interpretáció vagy
fordítás és a befogadó maga; gazdagsága e
három komponens együtthatásából születik
meg. 

A világirodalom legkiválóbb alkotásai
onnan ismerhetõk meg, hogy minden kor
magához emeli, a saját körülményei és felfo-
gása szerint újraértelmezi és saját szavakat
keresve újra meg újra elmondja azt, ami az
emberi lélek számára támaszt és örömet je-
lent.”

Az Énekek Éneke témaköréhez kapcsoló-
dóan 2011. december 7-én irodalmi délutánt
rendeztünk, amelyen nagyszerû, gondolatéb-
resztõ elõadást P. Szabó Xavér ferences test-
vér tartott, amit jóízû beszélgetés követett.

A kiállítás január 2-áig tekinthetõ meg a
Kájoni Házban, a Budapest II. kerületi Szil-
fa utca 4. szám alatt. ■
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