
NAPLÓ

EGYHÁZI MUNlíAÜGYI nÖNTŐBIZOTTSÁG?

Egyházmegyei bíróságaink előtt gyakorlatilag nem folynak munkaügyí pe
rek. Kevesen vannak az olyanok is, akik egyházi alkalmazott létükre állami bí
rósághoz fordulnak jogorvoslatért munkaügyben. Mégis, gyakran hallani vitákat,
panaszokat a szabadnap, az évi szabadság, vagy az egyes munkakörökhöz tar
tozó feladatok bizonytalansága miatt. A kántorok, sekrestyések és munkaadóik
még rögzíthetik munkaszerződésben főbb jogaikat és kötelességeiket, de a papok
munkaviszonya a tökéletes önfeláldozás megkövetélésétől a legszélsőségesebb Pa
tó Pál-i nemtörődömségig minden árnyalatot lehetővé tesz. Ezért érdemel fi
gyelmet az Új Ember rövid híradása (1975. március 23.) a Salzburgi Főegyház

rnegye új törvénykönyvéről, mely a papi munka jogi szabályozását és érdekvé
delmi rendjét tartalmazza.

Ausztriában, de az NSZK-ban is azért szükségesek az ilyen egyházi ren
delkezések, mert az általános munkajogí törvények zöme az egyházakra nem ér
vényes (vö.: Knut Walf, Fül' ein kirchliches Dienstrecht, Diakonia 1975. I. 31
41.). Ez az állapot még az -egyhází kiváltságok emlékét őrzi, és az illető orszá
gok többi dolgozójához képest szociálisan rendkívül bizonytalan helyzetben tart
ja. az egyházi alkalmazottakat, kü1önösen a papokat.

Hazánkban a kérdés jogi szabályozása fejlettebb. A Munka Törvénykönyve
érvényes minden Magyarországon létrejött munkaviszonyra (Mt. 6. §. (1». Né
hány kivételt pedig maga a törvénykönyv rendez (Mt. 6. §. (2) ). Ésszerűen csak
ez volna alkalmazható az egyházi dolgozók munkaűgyí vitáiban is. Ha ugyanis
egyházi jogszabály készülne (mint Salzburgban), ez felesleges kettösségre. eset
leg jogszabály-összeütközésekre vezethetne. Mindenesetre az ilyen rendelkezések
nek csakis a Munka Törvénykönyve és az idevonatkozó végrehajtási utasítás
megszabta kereteken belül lehet szabályozó szerepe. A megoldás tehát inkább
a meglevő Munka Törvénykönyve jobb alkalmazásában, mint új egyházi tör
vények kialakításában keresendő.

A munkaadó monopolhelyzete. Régen elmúltak már azok az idők, amikor
a papok nemesurakhoz szegödtek házikáplánnak, vagy az egyes plébánosok fo
gadták fel őket. Ma már a dolog természetéből adódik, hogy római katolikus
pap vagy kántor - ha ebben a hivatásában kíván dolgozni - nem vállalhat
munkát másutt, mint a római katolíkus egyházban. Itt viszont érvényes az a
törvény, hogy belső - különösen papok kőzti - vitás ügyeket tilos "világi"
bíróság elé vinni (vö.: CIC 2334. c.), mert a klerikusok pereiben személyi, a
munkájukra vonatkozó kérdésekben pedig tárgyi alapon az egyházi bíróság il
letékes a Codex Iuris Canonici szerint (120. c., 1553. c.), Ezt az egyházmegyei
zsinatok konkrétabb formában is megfogalmazták. Például az Esztergomi Fő

egyházmegyében az 1941-es egyházmegyei zsinat megtíltja, hogy "papok pap
társuk ellen világi bíróság előtt akár polgári, akár büntető pert indítsanak, ki
véve, ha arra a Főegyházmegyeí Hatóságtól ... fölhatalmazást nem kaptak" (12. §.).

Maradna a másik lehetőség, az egyházi bíróság. Csakhogy a Munka Tör
vénykönyvében foglalt előírások nem egyházi - jogszabályok. Semmilyen szent-
szék nem szerezhet nekik érvényt. Maga az egyházi törvénykönyv pedig még
alig gondol a munkaviszonyok szabályozására. A plébánosok jogaival és köte
lességeivel ugyan elég bőven foglalkozik (451-470. c.), de a káplánok helyzeté
ről megelégszik egyetlen kánonnal (476. c.), s abban sincs szó a munkaidőről,

a szabadnapról, az évi szabadságról, a nyugdíjkorhatárról - hogy csak a leg
fontosabbakat említsük -, nem is beszélve a feladatkör pontosabb meghatá
rozásáról, amit a Codex az egyházmegyei statútumoknak (egyházmegyei zsinatok
rendelkezései), a kinevező okmánynak és a plébánosnak enged át.

A munkaviszonyok szabályozása az egyházmegyei statútumokban. Amikor az
egyetemes egyház törvénykönyve, a Codex Iuris Canonici megjelent (1917), ak
kor a munkaviszonyok szabályozása még világszerte igen fejletlen volt. Az egy
házmegyei zsinatok rendelkezései jelzik azt az utat, amelyen az egyházi mun
kaviszonyok szociális rendezése előrehaladt.
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Székesfehérváron 1924-ben iktatták törvénybe először, hogyakáplánnak nyá
ron egyfolytában kétheti szabadság jár. (Decreta synodalia 1924. 59. §.). Ez már
a Munka Törvénykönyvében biztosított évi 12 munkanap alapszabadság és két
évenként ehhez járuló 1 nap pótszabadság rendszeréhez közelít (Mt. 42. §. 1.).
Ugyanakkor például Esztergomban még 1941-ben, Egerben 1942-ben sem tudnak
arról, hogyakáplánnak szabadság járna. Az egri statútumban mindössze annyi
található, hogy üdülésí szabadság csakis a nyári hónapokban kérelmezhető az
egyházmegyei hatóságnál. Mértéke nincs megszabva. helyettesről a pap gondos
kodik (21. §.). Érdekesen oldja meg a szabadság kérdését a Szatmári és Nagy
váradi Egyesített Egyházmegyék 1938-as zsinata. Eszerint a káplán nyári szüní
dőben lehetőleg négyheti szabadságot kapjon (256. §. b.). Egyébként ez a nagy
váradi statútum, mivel a Román Királyságban keletkezett, mentes sok, az ak
kori magyarországi triumfalista egyházra jellemző túlzástól. Nem tiltja megtöb
bek között, hogy a papok barátságot tartsanak fenn nem katolíkus, vagy ér
vénytelen házasságban élő személyekkel, pedig .ez a magyárországl katolikus pap
viselkedésének akkoriban egyik fő szabálya volt a statútumoktanúsága szerint.
Csupán annyit ír elő, hogy botrányos részegeskedésben ne vegyen részt a pap.
A plébános szabadsága általában mindenütt évi kéthónapos keretben mozog, A
káplán munkakörével járó feladatokat a plébános jelöli ki.

Az utóbbi évtizedek annyiban hoztak fejlődést, hogy ezek a statútumok rész
ben ellentétes jogszokás, részben az egyházmegyei körlevelekben: megjelent ren
delkezések révén sok pontban hatályukat vesztették. A szabadságok ügyében pél
dául az Esztergomi F'őegyházmegyében 1968-ban történt korszerűsítés (1004. sz.
Körlevél 1968. IV. 27-28. lap). Ennek értelmében: "Világi alkalmazottak fize
téses szabadságára nézve a Munka Törvénykönyve az irányadó. Egyházi szemé
lyek szabadságára nézve is a Munka Törvénykönyve szellemében" kell eljárni.
"Plébánosok, önálló lelkészek, templomigazgatók szabadságának ideje egysége
sen egy hónap. Beosztottak (káplánok, kisegítők stb.) szabadságának ideje alap
szabadságból és pótszabadságból áll. Az alapszabadság ezek számára egységesen
két hét. A pótszabadság az első diszpozíciótól (az első munkavíszony kezdetétől)

számítottan . minden letöltött két működési év után egy nap, amely maximáli
san szintén két hétig, tehát 14 napig emelkedhetik."

Harmonikus rendezés. Tudjuk, hogy a magyar vállalati dolgozók és munka
adóík munkaügyí vitáiban első fokon a Vállalati Munkaügyí Döntőbizottságok

(VMDB) illetékesek. Itt a dolgozók érdekeinek képviselete a szakszervezet út
ján történik. Célszerű lenne ennek míntájára az egyházi alkalmazottak részére
is - később meghatározandó formában - egyeztető bizottságót alakítani a
Munka Törvénykönyvében biztosítottak megvalósítására. Ez a bizottság egyház
jogilag békebíróságnak minősülhetne, Döntését - ellentétben az ún. választott
bírósággal - nem a törvény szabályai, hanem a békebírók józan belátása sze
rint hozná (vö.: 1929. c.). Ez a "józan belátás" természetesen a Munka Törvény
könyvén alapulna, amely nem számít egyházi törvénynek, bár egyes pontokban
egyházi rendelkezések ihletője volt. Az egész eljárás megegyezés módjára foly
hatna le, és így lehetövé tenné a perek elkerülését. Ha mégsem sikerülne
egyezségre jutni, akkor pert lehetne indítani, mégpedig állami fórumon, mert
sok munkaügyí kérdés egyházilag nem szabályozott, tehát nem causa (egyházi
bíróságnál perindítási ok nem lehet). Az állami fórumon való perindítás viszont
értelmesen nem zárható ki, mert ez állampolgári joga mind a munkáltatónak,
mind a munkavállalónak és egyházi szinten az ügyet jogszabály hiányában nem
lehet elintézni.

A statútumok ide vonatkozó tilalma alól általános felmentést lehetne adni.
Az egyetemes kárionjog nem gátolja ezt a megoldást, mert a "privilegium fori"
ról (klerikusok ügyeiben az egyházi bíróság kizárólagos illetékességéról) az egy
ház már a Magyarországra is érvényes osztrák konkordátumban (1855-ben) le
mondott, és a mindmáíg fennálló jogszokás is ennek megfelelő (vö.: 120. c. §.
1.; Sipos, Enchiridion iuris canonici 6. 95-96. 1.). Mivel sok egyházi alkalmazott
nak - különösen a papoknak - a munkája "lelkiekkel kapcsolatos", az ilyen
munkaügyekben az egyházi igazságszolgáltatás is érdekelt lehet, vagyis kettős

illetékesség állhat fenn (causae mixti fori, vö. Bánk: Kánoni jog JI. 427. k.). Ilyen
esetben különösen hasznos lenne az egyezség a döntőbizottság előtt. Ha ez nem
vezetne eredményre, akkor a pert a "világt', bíróság előtt célszerű megindítani,
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mert az egyházilag is megengedhető lenne. Ha viszont az egyházi fórumon meg
kezdett pert akarnánk állami bíróság elé vinni, ez már 1554. c. előírásába üt
közhet.

Az állami munkajog alapján működő "békebiróság" felállítása a fentiek
szerint lehetséges, és elősegítené az összes egyházi alkalmazottak (beleértve a
papokat is!) érdekvédelmét éppúgy, mint az egyházi munkáltató jogainak ér
vényesítését hazánk többi munkavállalójához és munkáltatójához hasonlóan. így
az egyházi munkaviszony sem kíváltságosnak, sem kizsákmányolónak nem mu
tatkozhatna.

ERDÖ P~TER

ZSOLTAROSKÖNYV

Vajon Időszerű-e manapság zsoltáro
kat imádkozni? - ezzel a kérdéssel
kezdi zsoltárfordításaihoz* írt bevezető

jét Farkasfalvy Dénes (akinek Új zsol
tárfordítás című tanulmányát és a
fordításaiból való szemelvényeket "1974
májusi számunkban közöltük). l!::s eb
ből rögtön adódik a másik kérdés: ér
demes-e a zsoltárokat közel hozni a
modern emberhez is? l!::rdemes-e azt
a műfajt, amely évszázadokon keresz
tül színte összeforrott a misztikával,
korszerűvé tenni? Nem merészség-e er
ről a hagyományos műformáról kiala
kított képünket újjal helyettesíteni,
melyben frissebb, élénkebb színek is
vannak, s amelyből a régi sötétebb tó
nusok most szinte teljesen hiányoz
nak? l!::s még egy már-már etikai kér
dés, mely a magyar olvasóban szük
ségszerűen feltolul: szükség van-e Sík
Sándor zsoltárfordításai után újabbra?
(Az ő Zsoltárok könyve című fordítá
sát 1955-ben jelentette meg a Szent
István Társulat Szörényí Andor beve
zetésével és [egyzeteível.) Igaz, Sík
Sándor akkori fordításait, a hatalmas
vállalkozást méltatva, bizonyos fenn
tartással fogadta a kritika, s valóban,
az 1922-ben megjelent, majdnem tízévi
munkával készült Zsoltáros könyv 
mely ugyancsak Sík Sándor fordítása
volt - mintha életszerűbb, dinamiku
sabb lett volna egyes helyeken. A má
sodik fordításban érződött, hogy a for
dító áldozatos munkával beledolgozta
magát ebbe a jellegzetes műfajba, s
igyekezett alázatosan követni az ere
deti fordulatait. Am eközben néhol
háttérbe szorította a maga költőíségét,

mely az első fordításban oly remek
megoldásokban tört a felszínre. Hadd

idézzek erre csak egy példát. A" 37.
zsoltár első négy sora így hangzott
1922-Qen:

Uram, ne feddj meg haragodban engem,
Uram, ne fenyíts fölgerjedtedben,
Mert nyilaid átjárják testemet,
Kezed keményen rám nehezedett.

1955-ben ugyanez a négy sor:
Uram ne feddj meg' haragodban engem,
ne fenyíts meg fölgerjedtetlben,
Mert nyilaid átvertek engemet,
és kezed rám nehezedett.

Az utóbbi nyilván hívebb az eredeti
hez. Mégsem hinném, hogy a "Mert
nyilaid átjárják testemet" sor kevésbé
hozná közel a zsoltárok szellemét, mint
a "Mert nyilaid átvertek engemet",
melynek "engemet"-je nem is cseng
szépen. S ugyanígy el lehetne elmél
kedni a korábbi "átjárják" és a ké
sőbbi "átvertek" állítmány különbsé
gén. Az előbbit költőibbnek, élőbbnek

érzem.
Minden további eszmélkedés helyett

idézzük most Farkasfalvy Dénes új
fordításában ugyanezt a négy sort:

Uram, ne vess el haragodban,
ne büntess meg índutatodban.
Mert nyilaid belém hatoltak,
mert rám sújtott karod.

Egy valami rögtön szembetűnő: a leg
újabb fordítás tudatosan közeledik az
élő beszédhez, annak jellemző kiha
gyásos alakzatait is kitűnően alkalmaz
va (az "engem" szó nyilvánvalóan be
leérthető a szövegbe, ezért Sík Sándor
"fölgerjedtedben", a rím kedvéért al
kalmazott, kicsit erőltetett kifejezése az
egyszerűbb "indulatodban"-nal helyet
tesíthető). S ebből nyilvánvaló} hogy
az új Zsoltároskönyv fordítója igenis
korszerű múfajnak tartja a zsoltáro
kat, s fordításait elsősorban korszerű

sítésűk érdekében adta közre, De hadd

.Farkasfalvy Dénes: Zsoltároskönyv (Prugg Verlag Eisenstadt, 1975.). Kérjük olvasóinkat, hogy
esetleges kérdéseikkel ne hozzánk, hanem a kiadóhoz fQrduljanak.
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idézzük őt magát: "A zsoltárimádság
valóban lelki iskola, amelyben az em
ber saíát :vágyainak, törekvéseinek és
lelki hányattatásainak kifejezését ta
lálja meg. De míközben .mintegy tü
körben' vizsgálja önmaga arcát (Nagy
szent Gergely), egyben azt is megtud
ja, megseití, mit jelent rá vonatkozó
lag az Isten szava, akarata és vágya.
Mert ezekben az imádságokban az em
ber és Isten szava egybefonódik, s
ezért egyszerre tanítanak önismeretre
és istenismeretre." Önismeret és isten
ismeret. Ezek ma is korszerű, fontos
jellemzői kell hogy legyenek a keresz
tény magatartásnak és életvitelnek,
nyilvánvaló hát, hogy a zsoltároknak.
melyekben ez a kettősség együtt jele
nik meg, ugyancsak megvan a maguk
szerepe és helye korunk keresztényé
nek életében és áhítatában.

Abban a szerenesés helyzetben va
gyunk, hogy Farkasfalvy Dénes előbb

a Vigiliában és Mérlegben, majd je
len kötete bevezetésében is részletesen
szól fordítási elveiről. "Mindenekelőtt

műfordítást akartunk adni - írja a
többi között -, hogy a magyar zsol
tár, "mínt vers is hasson az olvasóra,
egyszerre széljon az értelemnek és a
szívnek, az ószövetségi istenélményt a
költői közlés minden eszközével él
ményszerűen közvetítse." Hadd tegyük
hozzá: már azt sem egyszerű eldönte
nie a fordítónak, versben vagy pró
zában fordítsa-e a zsoltárokat. Azok
között ugyanis meglehetősen sok olyan
van, amelyik nyilvános istentiszteleti
célt szolgál. Néhányat eredetileg kör
meneteken adtak elő. Másokban a
harcba indulókért könyörögnek. Tehát
amit ma mi összefoglalóan a "zsol
tárok könyvé"-nek nevezünk, az kü
lönböző liturgikus alkalmakhoz kap
csolódó, változatos rendeltetésű és elő

adású szövegek gyűjteménye. A ha
gyomány mindenesetre a verses fordí
tást részesíti előnyben. Nagyobb kér
dés, milyen legyen a vers formája. A
régi magyar fordítók különböző nyu
gat-európai formákkal kísérleteznek:
Szenczi Molnár Albert francia dalla
mokkal, Bajza trocheusokkal. Sík Sán
dor nagyon helyesen ismerte fel. hogy
a zsoltárnak versnek is kell lennie,
meg nem is kell versnek lennie, s
különösen arra kell ügyelnie a fordí
tónak, hogy a ritmus ne nyomja el a
gondolati elemet, a rím pedig ne le
gyen önmagáért való ékítmény. Ezért
választotta ő a modern magyar jam
bust, "amely a maga belső zenéjével
és nagy szabadságával egyedül látszott

alkalmasnak". S ezért használt asszo
náncokat és a gondolatritmushoz "si
muló" ragrímeket. A héber szöveg rit
musa hangsúlyos. Sík Sándornak mé
gis igaza van, hiszen túlságosan "meg
magyarította" volna a zsoltárokat, ha
magyaros verseléssel fordította volna
őket. Farkasfalvy Dénes is az ő útját
járja, de nagy gondot fordít olyan rej
tett árnyalatok visszaadására is, mint
például a sorok khiasztikus elrendezé
se. (Az ilyen jellegű sorpárokban az
azonos jelentésű szavakat összekötve
X-et kapunk. Ennek görög neve a
"khi", ebből származik az elnevezés.
Egy jellegzetes példája "az ártatlant
titkon leszúrja, / rejtekből tör a nyo
morultra".) Ugyancsak megkülönböz
tetett gonddal figyel a fordító a szó
ismétlésekre, melyek sokszor a gondo
latritmus hordozói. Igaz, megköti a ke
zét, hogy a magyarban a sokszoros is
métlés . elnehezíti a verset, ezért sze
renesés leleménnyel ' inkább rokonér
telmű szavakat sző bele a szövegbe.

De .hogy mit is jelentenek az új
fordítások, annak bizonyságául válasz
szuk ki talán az egyik legismertebb
zsoltárt, a 89-et, és vessük egybe is
mertebb tolmácsolásait. (Könnyebb ösz
szehasonlítás végett a részlet latin for
dítását is megadjuk: "Domine, refugi
um factus es nobis a generatíone in
generatíonem. / Priusquam montes fi
erent, aut formaretur terra et orbis, a
saeculo usque in saeculura tu es Deus"
- azaz: Uram, menedékhelyünk let
tél nemzedéktől nemzedékig. / Mielőtt
a hegyek megszülettek s föld és világ
vajúdott, és örökkön örökké te vagy
a mindenható."

Szenczi Molnár Albert fordításában:
Tebenned bíztunk eleitől fogva,
Uram! Téged tartottunk hajlékunknak,
Mikor még semmi hegyek nem voltának,
Hogy még sem ég sem föld nem volt
formálva,
Te voltál és te vagy, erős Isten.

Kálmán Károly tolmácsolása (Kál
mán 1913-ban halt meg különösen
Osszián-fordításai sikerültek):

Uram, óh fiúról fiúra
Híveid kegyes égi Um!
Mielőtt e világ, eme föld s hegyek itten
Te öröktől örökre vagy óh Uram, Isten!

Sík Sándor első fordítása:
Uram .te lettél menedékünk,
Mind nemzedéktől nemzedékíg.
Mielőtt még a hegyek lettek,
Föld és világ mielőtt megszütettek,
Te vagy Mindenható, öröktől-örökig.
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1955-ben:.
Uram, te lettél menedékünk,
nemzedékektől nemzedékekig.
Mielőtt még a hegyek lettek, föld és
a világ megszülettek
Isten, te vagy öröktől örökíg,

Végül Farkasfalvy Dénes változata:
O Uram, támaszunk, állj meüénk,
míndenkor légy mellettünk, el ne hagyj!
Még míelött a hegyek lettek,
a föld s a míridenség mielőtt megszülettek,
te mindöröktől mindörökre vagy.

Szenczí Molnár Albert tolmácsolása
alighanem a magyar líra egyik örök
kincse marad. Kálmán Károlyét már
a maga korában is bírálatok érték
csengő-bongó rímel miatt, melyek el
vonták a figyelmet a tartalmi kérdé
sekről. Sík Sándor két fordításának
összehasonlítása viszont megint csak
azt sugallja, hogy első fordításaiban
tágabb teret kapott a költő, míg utóbb
egyre több körülményre volt figyelem
mel, melyek itt-ott megbénították fan
táziájának szabad szárnyalását (azzal
együtt persze, hogy 1955-ös kötete a
magyar zsoltárfordítás-történet egyik
legjelentősebb állomása volt). Farkas
falvy Dénes szabadabb, lendületesebb.
A záró sor: "te mindöröktől mínd
örökre vagy" - valamennyi fordítás
nál jobb. S hogy még alaposabb be
tekintést nyerjünk költői műhelyébe

mert az új Zsoltároskönyvnek való
ban a költőiség a legnagyobb érdeme
-, idézzük a 91. zsoltár első szaka
szát.

Sík Sándor 1955-ös fordítása:
Oly jó az Urat áldani,
nevedet, ó Fölséges, énekkel dallani :
Hirdetni reggel kegyességedet,
Éjszakánkint hűségedet.

'l'ízhúrú lanton, hárfaszóval,
citera mellett énekszóval.
Mert tetteid, Uram, énnekem örömem;
és kezed müveín örvendezem.

Farkasfalvy Dénesnél :
Uram, jó neked hálát mondani,
Fenséges dalban dicsérni neved.
Szerelmedet hirdetni virradatkor,
s az éj óráiban hűségedet.

Kísérni lanttal, citerával,
a hárfa dallamával.
Mert alkotásod ujjongással tölt el,
dalolom kezed műveit örömmel.

Az első két sort összehasonlítva mín
denekelőtt azt állapíthatjuk meg: a
legújabb változat szerencsésen kikü
szöböli a meglehetősen régiesen csen
gő "dallani"-t (amihez Sík Sándor na
gyon ragaszkodott, hiszen 1922-ben
ugyanezzel a megoldással élt). S sze
renesésnek kell tartanunk azt is, hogy
a legujabb tolmácsolás a megszólítást
a sor elejére téve annak érdekes ket
tős értelmet ad, s nem töri meg a
gondolat folyamatosságát. A második
egységben a "szerelem" szó az eredeti,
Sík Sándor kicsit "szemérmesen" for
dította kegyességnek. A "virradatkor"
egy árnyalattal szebb, mínt a "reggel",
s ugyanezt mondhatjuk el "az éj órá
iban"-ról az "éjszakánkint"-tal szem
ben is. A következő részletekben is
megfigyelhetjük Farkasfalvy Dénes köl
tői lendületét. Nem azt jelenti ez,
hogy megoldásai mindenütt jobbak
Sík Sándorénál. De az, hogy össze
mérhető vele, hogy költői erőben sem
alacsonyabb nála. s hogy valóban mo
dern zsoltároskönyvet adott kezünkbe,
jelentős könyvvé avatja vállalkozását,
mely a magyar. műfordítás történeté
nek is fontos állomása.

SIKl GÉZA

SZAMUNK íRÖI. - Domonkos László egyetemi tanár, a Youngstown-i Allamí
.Egyetem professzora. Lapunknak írt tanulmányát Dr. Péter Ernő fordította angol
ról magyarra.

Gaucher, Guy sarutlan karmelita, az egyik legmodernebb Teréz-kutató. Vezető
tagja annak a munkacsoportnak, amelyik Lisieux-i Szent Teréz műv.e~ne~ é~ a
róla szóló szövegeknek centenáriumi kritikai kiadását készítette és késziti elo resz
ben még ma is. "Lisieux-i Teréz szenvedése" c. híres könyve az orvosi tényköz~és

eszközével rajzolja meg a Szent testi-lelki szenvedéseit tükröző, sokaknak még IS

meretlen arcát. Jelen tanulmánya a centenárium alkalmával az Institut Catholique
de Paris által rendezett konferenciabeszédek sorozatában hangzott el a párizsi
Notre-Dame székesegyházban, 1973. március l3-án.
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30 ~VES A KAPISZTRÁN KÖRUS
KAMARAKONCERTEK

Puccini Messa di Gloria-já'l2al jubilált
az idén a Kapisztrán kórus. Azzal a mű

vel, amelyet fennállásának 15. évfordu
lóján (és hazánkban eWször) vezényelt
az együttes alapitó karnagya, Tamás
Alajos, aki ha élne, ebben az évben
lenne 60 éves.

,,1945-46-ban - amint Rónay László
irja az Egy nagy szándék történetében
(Vigilia, 1970 szeptember) a ferences
Tamás Alajosról - alkalmi egyház
zenei hangversenyeken vezényelte a kó
rust, de mintha már ekkor valami nagy
ra, teljesre készüWdött volna." Szándé
kát, mig élt, meg is valósitotta. Bemu
tatók, új művek irása bizonyitják: csak
az első tíz esztendőben csaknem 25 kan
táta és oratórium, tiz zenekari mise sze
repelt repertoárjukon, valamint világi
művek, motetták. Felszabadulásunk után
a magyar zenei életben jelentős munkát
fejtettek ki.

Az egyházzenében kifejtett tevékeny
ségüket Puccini Miséjének előadásán kí
vül Sztravinszkij, Gounod, Kodály szak
rális ihletésű művei, Liszt Krisztusa,
Hiitulei Messiása, Dvorák Stabat Matere
és még számos kompozíció reprezentál
ja. Ugyanakkor a karmestel'-szerző saját
szerzeményei (Lacrimae Petri, Kánai
menyegző - vallásos népi szokások fel
dolgozásai - valamint a Nándorfehér
vár 1456 című oratórium, és a Missa
populi, meiuek már az egyházzenei re
formot megelőzően keletkeztek) egysze
rűségükkel, népi ihletésükkel a zsinati
szellemet hordozták. (A Missa Juven
tutis hangszerelésben és nemzeti jelleg
ben egyszerre hagyományos és új.)

Tamás Alajos külön érdeme, hogy
gyermekkórus t is alapított, Ezzel nem
csak az utánpótlást biztositotta, hanem
a legkisebbek lelkébe korán elpalántálta
a musica sacra-t,

A lobogásnak, mellyel az együttest
irányította, e soro k írója is tanúja volt.
Egy-egy miiuétiek írása idején a hosszú
töprengések, az örökös belső hajsza, a
legjobb megoldás keresése a mindig
előbbre lépni vágyó alkotó ember pél
dája volt számunkra, akik gregorián
óráira jártunk a Hittudományi Akadé
mián.

A mindenki által szetetett "Lojzi
bácsi" halálával valóban űr támadt a
kórus életében. Az elszálló évek azon
ban azt tanúsítják: emléke, lobogása
továbbra is éi azokban, akik mind ez
ideig összetartották az együttest, amely
- bízunk benne - egyre inkább ön-

magára talál s visszaidézi a régi idd
ket, amikor karmester és kórus példa
adó összhangban dolgozott az egyház
zene értékeinek ápolásában.

•
Érdeklődéssel vártuk az Ammerland

ban (Bajorország) élő hegedűművész,

Zsigmondy Dénes kamarakoncertjét a
Kiscelli Múzeum udvarán. A művek. tol
mácsolása azt bizonyította: inkább tech
nikai felkészülésben rangos művészt hal
lottunk, mint a zenében elmélyülőt.

Lelki rokona a "Boszorkánytánc" Pa
ganinije aki ha túl is jut a bl'iliáns
csillogta'táso';' képtelen eljutni a zene
metafizikájáig. Az irracionális számára
csak annyiban érdekes, amennyiben hát
borzongató effektusokkal kifejezhető.
Természetesen a romantika gyermeké
től többet nemigen várhatunk, noha
tudjuk: századunk zenéjének egyik ih
lető forrása éppen a romantika volt.
Zsigmondy azonban meg sem próbálta
a korszerű interpretálást: hegedűjátéká

ból hiányzott a nemes egyszel·űség.

Az erkölcsi tartalom kifejezését külö
nösen Beethoven Kreutzer-szonátájának
,előadásából hiányoltuk. Csak a rutinból
fakadó könnyedséget csodáltuk, a bra
vúros vonókezelést. "Szabad~e megen
gedni, hogy akárki hipnotizálhasson egy
sereg embert s azt tehesse velük, ami
neki jólesik" - írja híres elbeszélésé
ben Lev Tolsztoj, bírálva Beetho'L'en ze
néjét. Ez a téves felismerés mintha ez
úttal is érvényre kapott volna. Jóllehet
a nagy klasszikus méster muvében szét
feszítette a hegedűjáték addigi kereteit,
ezzel azonban nem kerülte meg a zenei
lényeget. A mondanivaló heroikus len
dülete, "a természet roppant elemi erői
nek felmutatási" igénye di/dálja a szé
dületes tempót a szonáta első és harma
dik tételében. A második tétel lírai pil
lanataiban éreztünk meg valamit abból
a "mély alatti mélyből", amely a "terra
tremuit" valóban hipnotikusnak tűnd

robajából a "csendes vizek- partjaira"
vezet.

A legsikerültebb Dvorák gyakl'an ját
szott G-dúr szonátájának előadása vqlt.
A jeszültségteremtő el.~ő tétel s a ne
gyedik szenvedélyes lírája közé ékelődő

gyönyörű "Indián canzonetta" s a tl'iós
harmadik tétel egzotikus hangulata, az
idegen ég alatt", az Ú j világban szer

~ett élmény (ahogyan a szimfóniában
is) lelki tükröződéseinek konzseniális
megszólaltatása ezúttal valóban eszközte
lennek tűnt. Itt a hegedű énekelt s a
zongorakísérő Wehner Tibor hangról
hangra követte az előadót, együtt re
mekelt vele,
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Prokofjev Melódiák című öt darabból
álló szerzeménye a neobarokk és a ro
mantika ízeit hordozza. A finom hangu
lati regisztereket (álmodozó, fanyar és
gúnyos) azonban Zsigmondy nem ére~

te ezért a mű elszürkült. Ravel "Tzl
gdne"-ja párja lehetne Paganini iménti
művének, főként ami a virtuóz előadást

illeti. A rapszódiát 1924-ben írta és
Arányi Jelly magyar hegedűművésznő

nek ajánlotta a szerző.

A műnek a magyar zenét érintő ér
dekessége, hogy egyszer a palotást, más
kor meg a verbunkost idézi fel ritmus
ban, melódiában. Zsigmondy javára szol
gált a hitelesen "cigányos" előadás,

melynek értékeiről legutóbb Sárosi Bá
lint is szólott a Cigányzene című köny
vében. A mű ürügyén elmondhatjuk: a
régi magyar. szórakoztató zenét szá
munkra európai rangú mesterek is meg
őrizték műveikben, éppen Kodály és
Bartók idejében. S manapság mit is
jelenthet a hitelesen "cigányos" előadás

mód? Zsigmondy Dénes koncertjének ez
az egyik elgondolkodtató kérdése.

A fiatalorgonaművész, Zászkaliczky
Tamás hangversenyén hat Bach mű,

valamint Kodály teljes Orgonamiséje
(Organoedia) hangzott el. (A közremű

ködő Csajbók Terézia Bartók Magyar
népdalok Il. sorozatából adott elő, Sza
bóky Márta zongorakíséretével.)

Zászkaliczky Bach interpretálásai nem
egyértelműek. Csak a g-moll fantáziát
fogta át teljes mélységében. A toccata
szerű első rész szenvedélyességét, ro
mantikus modulációkra emlékeztető

harmóniáit szépen kiegyensúlyozta a
fúga szigorú szerkesztésének ritmus
ban jelentkező érzékeltetésével, amely
nek ugyanakkor könnyedsége, feloldó
ereje van. A mester egyik legszebb
darabját hallottuk mélt6 tolmácsolás
ban. Koncertszerűség szempontjából
nem volt kifogásolni való a C-dúr
preludium és fúga meg.~zólaltatása.

Csupán a kitörő öröm hiányzott, amely
a mű alaphanguJata, hiszen a Sie
werden aus Saba alle kommen kez
detű koráIra épül. Az előadó ezúttal
az egyszerűségben rejlő korszerű tn
terpretálást összetévesztette a techni
kai fölén1lességgel, s így mintha gép
zenét hallottunk volna. Ezt éreztük a
két korálelőjáték esetében is (Wo soll
ich fliehen bin. Nun komm der Hei
den Heiland) és csak a Wir glauben
kemény hitvallása sz6lalt meg hitele
sen.

A Pastorale bensőséges lírája főleg

az 'Ariában jelentkezik, s ez könnyen

708

romantikus érzelmességre ad alkalmat
az előad6nak. Zászkaliczky Tamás a
tempó fokozásával ezt elkerülte.

Kodály Orgonamiséjét teljes szépsé
gében hallottuk: kifogástalan regiszt
rálássa.l, nagy belső átéléssel. A mes
ter Couprin, Bach, Liszt, Franck örök
ségét folytatva, a háború alatt írta
Csendes mise orgonára" című múvét,

~ Mátrában, csendes miséken, harmó
niu,m mellett, ahogyan megfogalmazód
tak benne sorra az egyes tételek. Eb
ből készült a Missa brevis, az Orga
noedia, amelynek átfogalmazott formá
ja 1967-ben, Kodály halála előtt jelent
meg Londonban. A Kyrie könyörgő

éneke az Agnus Deimotíviumaiban
újra visszatér, s így az egész misének
alaphangját az a fájdalmas imádság
adja meg, amely az emberiség pusztu
lásán szinte kiszakadt a zeneszerzőből.

A Gloria drámai ereje, az Ite missa
est himnikus harmóniái, az Adj ne
künk békét sokszoros ismétlése, vala
mint a többi tételen belül is érvénye
sülő mélységes líra, árnyalt zenei tar
talom, fényesen zengett a kitűnő elő

adásban.

A FEL"OJfTOTT FlDELIO

Soha még zenemű olyan nehezen
nem született, mint Beethoven Fidelio
című operája. Erdemes belelapozni a
szakirodalomba, a bécsi mester 6n
vallomásaiba s kiderül: a hangszerek
mindentudó művésze nehezen boldo
gult az emberi hanggal. Csak egy
részlet abb61 a levélből, amely 1814
ben kelt. A címzett: Georg Friderich
Treitschke színházi titkár, aki végle
ges formába öntötte a Fidelio szöveg
könyvét: "Ez az operaügy a legfárad
ságosabb munka a világon - panasz-o
kodik Beethoven - majdnem min
dent át kellene dolgoznom . . . Nem
olyan ez, mint mikor az ember sza
badon követheti gondolatait vagy lel
kesedését. .. Hamarabb írnék valami
egészen újat, mint most újat a régi
hez. .. Hangszeres múveimben is min
dig az egészet tartom szem előtt; de
itt az egész mindenütt részekre osz
lik, s nekem mindenütt újra bele kell
helyezkednem . . . Mondhatom, kedves
Treitscke, hogy ez az opera megszerzi
számomra a vértanúk koszorúját." A
daljátékot ekkor Beethoven már har
madszor dolgozta át a Hofoper három
énekesének kérésére, akik jutalomjáté
kul választották.



Kérdés kérdésre halmozódik: valóban
Beethovennek a "vox humana" iránti
érzéketlensége okozta ezt a keserves
tortúrát, vagy inkább az, amit az imén
ti LevéLrészletben olvashatunk: "Nem
oLyan ez, mint mikor az ember sza
badon követheti gondoLatait". A szim
fonikus távLatokban gondolkodó zene
köLtő panaszkodik, a variációk ezer
lehetőségét érző és felvonultató poéta,
aki ceat: a klasszikus arányokat tar
totta köteLezőnek, hogy közöttük ro
mantikus módjára csapongjon. Szán
dél~osan emHtünk arányokat és nem
határokat. Mert a Fidelio, a késői

zongoraszonáták és vonósnégyesek szét
feszítették a határokat: Beethovennek
kevés oolt a kLaviatúra oktáv-beosz
tása, az énekhangok értéktartománya.
S aki mindig többet akar, egyszerre
újat teremt. Szinte jelképes, hogy
Cherubini az olasz és francia művelt

$égű Bécsben a Fidelio első bemuta
tása (bukása) alkalmával megajándé
kozta a mestert a párízsi Conservato
ire énektankönyvével. Ha a Fidelio
szerzője nem is tudott az akkori kö
vetelményeknek megfelelően az ének
lés művészetéről, mennyivel többet tu
dott annáL. (Ezt csak ma mérhetjük
le igazán, az avantgard idején.) Mond
hatjuk ezt spontán ráérzésnek, a zse
ni Lobogásának, de vélet.lennek vagy
szeszéLynek nem. Mert Beethoven, a
színpadi muzsikus elsősorban "homo
moralis" volt, aki fennkölt témáját
már nem a kor nyelvén, az akkor di
vatos "szabadító~darabot" nem Grétry,
illetve Paer módján (olaszos melódiák
kal, üde könnyedséggel) dolgozta fel.
Zenéjének koloratúráj,a sötét, melódiái
mélyzengésűek, áriái nem fülbemászó
ak. Minden egyes alakja valamely em
beri tulajdonságot testesít meg, s fő

eszméjében azt a szigorú erkölcsi kö
vetkezetességet, amellyel még MO:<Jart
operáiról is így vallott: ezekben szer
zőjük "méltatlan anyagra pazarolta
művészetét".

Fény és sötétség csap össze a Fide
lióban, történelmi korok időtlen fáj
dalma és reménysége. Vagy maga a
Fájdalom s a Remény? Ha Beetho
vennel kapcsolatban Goethét és Schil
lert emlegetjük, akkor az utóbbi égre
pillantó tekintetében, ahogyan benne
tükröződik a földi, felfedezzük a ze
neköltő világát. Mert inkább Schiller
hez állt közelebb, mint a weimari köl
tőfejedelemhez, aki Ritschel szobor
kompozíci6ján is a földre tekint..
Beethoven a tiszta eszme költ5je, s
(följegyzések is tanúsítják) Goethéne'k

aligha lehetett füle erre a zenére.
Az eszme végtelen távlatai, a szim

fonikus zenében n1lírnak meg igazán,
melyet nem köt a korlátoLt embe'ri
hang, a szinpad nagyon is esendő esz
köztára. A Fidelio is megmarad a
szimfóniák világában anélkül, hogy
egyetLen piLLanatra szem elől tévesz
tené a színpadot. Eszméje nem par
nasszien hideg, elérhetetlen magast.at,
hanem áttüzesitett fennköltség, amely-o
nek csak az emberhez van köze. Ha
Rilke koltészetének potenciális energi
ája van, akkor Beethovennek hő

energiája. Leonora valóban: Fidelio,
Pizarro: a Gonoszság. A kultúrtörté
net úgy tartja.számon, hogy a néme
tek a zenét és a gondolkodást adták
az emberiségnek. Beethoven operája
a kettőt együtt tartalmazza: zenébe
foglalt filozófiát. A tiszta ideát, aho
gyan az megjelenik a földön s óriási
árnyékot vet. Nem fénye jelzi a jelen
létét, hanem az árnyéka: Pizarro s a
rabok sokasága. Öket azonban már
látható fény emeli egyre magasabbra,
ahogyan a lépcsőkön vonulnak, ajku.
kon a szabadság énekével, mint a szo
láris kultusz résztvevői. A rabok só
haja testvére a finálé himnuszának,
annak a különös "istentiszteletnek",
amely a IX. szimfóniában az Öröm,
a Pastorale-ban a. Béke, s itt a Hűség

tiszta-szép megfogalmazása: "Wer ein
holdes Weib errungen. , ." (Ki egy
tiszta lelkű nőben élte hű párjára
lelt . . .)

Most, hogy az Erkel Színházban fel
újították a Fideliót, nemcsak annak
a világkövetelménynek tett eleget a
magyar operajátszás, hogy kLasszikus
dalművek mindig legyenek repertoá
ron, hanem érzékenyen reagáltak a
mai kultúrember igényére is. Manap
ság a bonyolult kérdések útvesztőiben

az eszme megjelenítése (felidézése,
amely már szinte felfedezésnek szá
mít) világos felelet lehet.

A felújított dalmű méltó volt a
beethoveni elképzeléshez. A két fel
vonás (egy-egy képpel), a második kö
zepén - mintegy küZön drámaként 
a III. Leonóra nyítánnyal, az eddigi
hagyományokat folytatta. Ami újdon
ság: a fiatal szereplők, a rendezés
"müncheni követése", a tehetséges
Medveczky Adám karm.esteri remeklé
se. Alighanem az utóbbi évek egyik
legszínvonalasabb opercte16adását lát
hattuk.

Az első felvonás friss, lendületes in
dítása a mindvégig kitúnően éneklő,
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játszó Csengery Adrienne (Marcellina)
érdeme. Messze elkerülte a szubrett
felszines pajkosságát, hazug vidámsá
gát. (A jónevű szopránénekest egy év
re a müncheni opera szerződtette,

ahol ugyanezt a szerepet James King
és Dietrich Fischer Diskau társaságá
ban énekli.) Leonórát Szőnyi Olga éne
kelte pátosz nélkül. Hangjának ke
ménysége, karaktert formáló ereje, el
mélyült szereptudása nem a hérosz

'emberfeletti magaslataiba emelt, ha
nem a tiszta eszme földi terein veze
tett, a lélek gyötrelmes útján a Jóság
forrásaihoz. Berezeilu István európai
rangú művész. Ahogyan helytartóként
belépett a színpadra, egy szempillan
tás alatt drámai kontrasztot terem
tett. Bosszú-áriája kimagasló teljesít
mény volt, egyénisége, hangja maga
a beethoveni erő. Fernandót Kováts
Kolos énekelte, imponáló könnyedség
gel, bársonyos orgánummal. Vadas

AZ ÚJ EGY R~GI TEMPLOMBAN

Mi.t lehet a szakrális művészet meg
újulásától remélni? Megszoktuk, hogy
többszáz éves templomaink átmennek
a pusztulás, megújítás. kibővítés, fel
frissítés míndennemű fázisán. Időnként

idegen kultikus célok szolgálatába is
kerülhettek, ahogy ezt a székesfehér
vári Szent Anna-kápolna falán is ta
núsítja a bájos török életfácska fres
kótöredéke, egyes templomok pedig
magukon viselik a katolikus-protestáns
csere jegyeit. Ha napjainkban épül fel
egy templom, látásunknak, áhítatunk
nak hozzá kell edződnie az új szenté
Iyek tömör blokkjaihoz, merész-mo
dern puritánságához. Tudjuk már, hogy
ráléptünk arra az útra, melyen vissza
kell találnunk a régi keresztények
igazságához. mai mértékkel.

Bármilyen régi volt a templom, 
román kori falai ott omladoznak szét
a föld mélyén, gótikus szárbaszökke
nését ma is kikövetkeztethetjük, fel
szívódik a nedvesség is a sokszáz év
vel ezelőtt lerakott kövek lyukacsos
matériájában, rr: s bárhogy szépítették
ki a rutinos kismesterek a barokk
korban, íme, eljött az idő, amikor meg
kell válnia tetszétős díszeítől, vállalnia
a kor "vakmerő"(!) újításait, kivetkóz
nie a megszokottságból.

Az egyik pestkörnyéki templomba
nagyarányú változásokra léptünk be.
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Kiss László (Florestan) mély átélésről.

rutinról tett bizonyságot. (Kár, hogy
a börtön-áriába néhány érdes hang is
becsúszott.) Polgár László (Rocca)
egyenletes, szép hangformálása, a fő

iskolás Leblanc Győző lendülete is di
cséretet érdemel. Ami kifogásolni való:
a hadsereg komikus bevonulása (csu
pa apró termetű ember!) és a fúvósok
változatlanul gyenge játéka. Békés
András díszlete a zene karakterét
emelte ki, Márk Tivadar jelmezei ala
pos ko/'- és stílusismeretre vattottak.
Külön kiemelhető a napóleoni egyen
ruhás katonák beállítása az utolsó je
lenetbe, amely finom visszautalás a
francia forradalom idején élt író, Bou
illy Leonóra-szövegére, vagy inkább II
Fidelio bemutatásának évére (1805),
amikor Bécset megszállták Napóleon
csapatai.

TÓTH SANDOR

Két lélegzetelállító, olajos fényű pannó,
jobbról-balról a szentély ívétől, szinte
elállta látásunkat. Megtörte a kelleme
sen átfestett falak barokkosan átkaro
ló rnozdulatát, mellyel gyöngéden ma
gukhoz ölelték volna a főhajót, ha
nem építették volná bele, éppen ebbe
az alig észrevehető hónalj-ívbe. "Pün
kösd" - hirdette az egyik, a hófehér
ruskicai márványambó fölött, "Utolsó
vacsora" - olvastuk a tabernákulum
fölötti felírását. A fénylő vérvörös, na
rancs- és citromsárga kerámíakocká
kon, melyek közé keményen ékelődtek

a fehérek, kírajzolódtak a motívumok,
azaz szimbólumok. Az "Utolsó vacso
rán" terített asztal látható (két jókora
arnforával az asztal végén), kemény
tojás-szeletekkel. A "jelenlevők" egyet
len vonallal jelzett tőrpengék, mágne
ses tűként veszik körül az asztalt. A
"Pünkösdön" - melynek szentírásí szö
vege így szól: "... megjelentek előt

tük kettős tüzes nyelvek és' üle min
denikre azok közül" (ApCsel, 2,3) 
narancssárga gázlángok . pislákolnak a
kerek fehér pillulákon, egy közülük
kék: Mária. S míndenütt a csorgó, ola
jos vérvörös, mely vakítóan hasítja fel
a tompasárgára és diszkrét mályva
színre festett barokkos falakat.

A rendbehozatalkor (1969) kibontot
ták a szentély ablakait, összesen ket
tőt, melyeknek finom gótikus kőkere

te ismerős mesterek munkájára utal.



Új üvegablakokat helyeztek be (1972):
jobbtelol a "Tisztaságos Anya", közé
pen a "lVIegváltonk Anyja" kompozí
cickat (ismét felirattal!). A szimmet
ria kedvéért, harmadiknak ismét kerá
miát: az "Egyház hajóját", mereven
kihúzott, óriás vitorlával, mely fénye
getöen nagyobb, mint a mellette levő

ablak Márrája és Krisztusa. Ez a csem
pe-kompozíció nemcsak megkeményí
tette, kifeszítette ismét a boltozat felé
induló falakat, hanem útját állja an
nak a követelménynek is : ne tegyük
tönkre "arányossággal" a fal szabad
menetét, képzeletbeli, kétirányú ter
jeszkedését, ne merevítsük meg szim
metriával bizonyos egyensúlytalanság
jótékonyan felkínálkozó játékát ... Vé
gül történelmileg: a templom minden
bizonnyal vártemplom helyén épült
1270 körül, e korban észak felől nem
törték át a templomfalat ablakkal. A
soha meg nem levő ablaknak a helyét
foglalta el tehát az odatolakodó, har
sogó kompozíció.

A főhajó északi és déli falán kerá
mia-astácíók, gondosan kikalkulált,
szimbolizálni óhajtó színekkel, melyek
ezúttal bonyolult árnyalatokban csat
lakoznak az előző látványhoz. Az ala
kok, főleg Krisztus alakja, nemcsak
leegyszerűsítettek, hanem inkább vé
konyan kemények, élettelenek, Krisztus
pietisztikusan elaggott. A stációk nin
csenek semmiféle összhangban a pan
nókkal, - furcsa mód éppen az "ala
posan tanulmányozott" színkeverés mi
att. De mindannyian hozzájárulnak ah
hoz, hogy sematikus kaptafára húzzák
fel a mondanivalót, felmentsenek az
átérzés mélységétől. A szimbólumokon
nem izzik át semmiféle "spirituális"
tartalom,az absztrakciók nem a spiri
tualizmus, hanem az élettelen puritaniz
mus felé tartanak.

A szakrális művészetben eddig jól
megtűrték egymást a legkülönbözőbb

alkotások, s nem bontották meg az
egységet, a tér egységét, mely elsőren

dűen fontos. A templom nem azért
szép, mert "Isten háza" - hiszen ezért
nem is lehetne eléggé szép... A temp-

Idő

Idővel megjön az a nyár,
mint a pályán a villamos,
amely a nedves ég alatt
tücsköt-bogarat visszahoz.

lom hitünk otthona: mindannyiunknak
más és más erősségű, más és más hal
mazállapotú hitée, Díszítése ma első

sorban az értelemhez szól, logikus kí
ván lenni, utaló jellegű. De milyen
vallásosságot követeljünk, várjunk el
a tömegektől, amelyek nem mindenkor
a kiváltságosak kultúrájával vagy ed
zett látásával élik bele magukat a ké
tesen értelmezhető vagy gyatra kivite
lű szimbólumokba ? (Bizonyíték rá je
len esetben mindenütt az oktató fel
irat, még az üvegablakok alatt is, a
falon!) Mit várjunk a zsenge fiatalság
tól, pajzán gyerekektől, akikkel nehéz
elf'ogadtatní Krísztus testét szendvics
formájában? Nem ürülnek-e ki a tu
datban s az emlékben később még
könnyebben ezek a majdnem karika
túra-képek, melyeknek főbűne nem a
koncepcióban, az "ikonográfiában" ha
nem a mű szűkösségében, technológiai
oda-nem-illőségében rejlik. A "tudo
mányosan kikalkulált színfelépítéssel"
áttörték a templom egységét: a színek
és a kompozíciók . elhelyezése túlkia
bálja a teret, megtépdesi az entéríőr

finom egységét, eltünedező középkori
hangulatát, belesüvölt harmóniájába.

"A festészet számomra állandó és tü
relmes haladás valamiféle kiürülés fe
lé, azzal az abszolút hittel, hogy az
út végén ott van a csoda", jegyezte
meg Manessier, a kölni, a Les Bré
seux-í, a bázeli üvegablakok tervezője,

aki semmi, de semmi "rendbontót"
nem vitt bele ezekbe a kényes terek
be. Vallomása egyképp vonatkozhat
áhítatunkra is: ha belépünk egy temp
lomba s elmélyedünk gondolatainkban,
a végén: ott van a csoda... Legerő

teljesebben Thomas Zacharias tervező

formálta meg ítéletét, ezelőtt tizenöt
évvel, a szakrális művészet legújabb
kori fellendülése kezdetén: "A modern
templomok kialakítása nem a tetsze
tősség, hanem a keresztényi fennma
radás egyik életfontosságú problémája"
(Münchener Klerusblatt, 1960 novem
ber).

BOZÖKY MARIA

vel

Idővel nem kell az a nyár,
se a gyerekkor, se a fény,
csak állsz a mozdulatlan ég
alatt sajátmagad helyén.

GYURKOVICS TIBOR
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R~I JÓZSEF EMLf:KE LEMEZEN

Szinte hihetetlen, hogy az a csodá
latos lemez, mely Réti József Mozart
szerepeiből ad ízelitőt, a művész utol
só űzenete (SLPX 11679). (S milyen
kenesekhez juthatott el! Megjelenése
óta is egyike a legkeresettebb s a csak
itt-ott, nagynéha felbukkanó lemezek
nek.) Két éve halt meg, 48 éves korá
ban, művészi kvalitásainak teljében, a
nagy beérkezés küszöbén. Európa-szer
te úgy emlegették, mint az egyik leg
nagyobb oratórium-énekest, de Mozart
és Rossini szerepeivel is elismerést
keltett mindenütt. Csak itthon kellett
ef/Y kicsit hosszú ideig várnia. Ű volt
az a művész, akit a kritika rögtön ér
deme szerint méltányolt, az Operaház
azonban kevésbé, Termete miatt talán?
Igaz, ami igaz, nem volt "hőstenori al
kat". De amikor megjelent a színpadon,
mínden gesztusának, minden hangjának
atmoszférája volt. Neki a Cosi fan tutte
ban elhittük, hogy hódító lovag, s hody
Ory lenyűgöző grófja. Utóbbi szerepében
élete egyik legremekebb alakítását nyúj
totta Melis György oldalán. Kettejük
komédiázása és Gardelli pezsgő zenei ér
telmezése tartotta színen ezt a különben
nem kiemelkedő Rossini-operát. A Se
villai borbélyban megint csak a komé
dia nagymesterének bizonyult.

Ezekben az években már a közönség
egyik kedvence, de még mindig betel
jesületlen vágyairól, szerepálmairól nyi
latkozott. Aztán végre ráosztották Dávi~

dot a Nürnbergi ,mesterdalnokokban, s
ebben a szerepében a magyar opera
színpad egyik remeklését formálta meg.
Mert minden alakról megvolt a maga
legsajátosabb elképzelése. Minden sze
repből ki tudta hozni azt a drámai
vagy vígjátéki .teljességet, amiről nem
csak a zeneköltő, hanem a szövegíró ís
álmodott.

Akik nem látnak a kulisszák mögé,
elképedve és megdöbbenéssel fogadták
a hírt, hogy felbontotta szerződését, mely
az Allami Operaházhoz fűzte. (Azóta
módunkban volt az ilyesmít is meg
szokni. Erejük teljében lévő világnagy
ságoknak kell nyugállományba vonul
niuk: külföldi meghívásoknak ifjúi fris
seséggel tesznek eleget, miközben itthon
"kiöregedtek".) A Zeneművészeti Főis

kola 'Énektanszakának tanára maradt,
s volt mit tanítania! Mert úgy, olyan ér
telmesen egyetlen magyar énekes nem
tudott szöveget mondani, mint ő. S olyan
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kristálytiszta világossággal is kevesen
építették fel szerepeiket, mint Réti Jó
zsef.

Igazi területe a dal- és az oratórium
éneklés maradt, s ez utóbbi hálálta meg
igazán a sok belé fektetett munkát és
alázatos lemondást: Réti Józse! elsősor

ban oratórium-szerepe'Ível emelkedett
európai hírű énekessé. O volt az evange
lista,. Döbbenetes és felejthetetlen volt
minden frázisa, minden hangja Bach
János és Máté passiójában. (Milyen ki
vételes öröme lehetne a magyar hang
lemez barátainak, ha akadna valahol egy
hangszalag, mely megörökítette őt a
Máté passió evangelistájaként, s ez meg
jelenne lemezen! Méltó elégtétel lehetne
a hibás kivitelezésű János passióért.)
Amikor ő ezt énekelte: "Erre Jézus is
mét hangosan fölkiáltott és kilehelte
lelkét", az Erkel Színházon valóban 'lJé
gigsöpört a dráma szele, s aszemekből

olykor bizony kicsordult a könny.
Szinte 'vég nélkül lehetne sorolni ra

gyogó oratórium-emlékeinket, melyek
mind az ő nevéhez is fűződnek. Nemze
dékek vihették magukkal életre szóló
üzenetül az ő hangján, hogy "csak tiszta
forrásból ..." Vele és általa tanultuk
meg igazán szeretni Bach kantátáit. A
Hi:indel-oratóriumoknak bámulato.s erejű,

szuggesztív tenoristája volt. S Bach Mag
nificatjában évről évre fellépett annak
a szólista-négyesnek egyik tagjaként,
melyről úgy fog majd megemlékezni a
magyar zenetörténetírás, mint a harmin
cas évekbeli nagy együttes méltó utód
járól.

Mégsem érdemes tovább emlékezni
szerepeire, felejthetetlen tolmácsolásaira,
mert egyre fájóbb lesz az űr, amit maga
után hagyott, s egyre nyilván'Valóbbá,
milyen pótolhatatlan veszteség érte ze
nei életünket az ő kiválásával. Valóban
igazán nagy művész volt, és felejthetet
len, derűs egyéniség. Ez a lemez, ez a
síron túli csodálatos üzenet is a költő

szavát igazolja:
De bármily szomorü, talán mégsem
reménytelen.
Valami, talán. mégis megmarad: a
Teljesítmény
névtelen érdeme. A kútfejből itatót
fed! a téU föld már; de él s nem tűr jeget
a Tiszta Forrás.

Non omnes ,moriamur.

(Rónay György: Gyászének Réti József
halálára)

R. L.



KASSAK, CZÖBEL gs' MASOK

Iványi Katalin akinek festmé-
nyeiböl, kollázsaiból és színes grafikái
ból a Helikon Galériában nyílott nem
régiben kamara-kiállítás - művészetí

alapismereteit a Dési Huber-szabadis
kolában szerezte meg; itt Gráber Mar
git, Tamás Ervin és Fenyő A. Endre
voltak a tanárai. A művésznő tizenöt
évvel ezelőtt lépett első ízben a nyil
vánosság elé ("Képzőművésznők Nem
zetközi Kiállítása", Budapest, 1960),
1971-ben önálló tárlata volt a Fényes
Adolf-teremben, majd Párizsban járt
tanulmányúton.

Érzelmekben és hangulatokban gaz
dag, színbelileg nagyon kultúrált, a
nonfiguratív és az ábrázoló festészet
határmezsgyéjén járó munkáiról azt
szokták a kritikusok megállapítani,
hogy azok a szentendrei iskola egyik
vezető mesterének: Bálint. Endrének
világához állanak közel. Maga a mű

vésznő is képeinek címadásával ("Gro
teszk szerenád", "Komor angyalok",
"Ligetben" stb.) nagyban hozzájárul
ahhoz, hogy munkásságát Bálint End
rééhezkötik; valójában azonban a Bá
lint-inspiráció nem oly erős, mint aho
gyan emlegetni szekták. Iványi Kata
lin álmodozó és poétikus alkatú, ro
konszenves és kvalitásos művész, aki
festőnőínk legjavához (Vaszkó Erzsébet,
Vajda Júlia, Anna Margit, Szántó Pi
roska, Ország Lili, Berki Viola .stb.)
tartozik, Néhány munkája - így első

sorban az "ünnep" (amelyen a sötét
alapból világos, élénk színfoltok szik
ráznak fel), a "Régvolt hölgyek", "A
varázsló", a "Régi vasárnapok" és az
"Utazás Szindbád körül" (ez utóbbi
pasztellkép, az előbbiek olajfestmé
nyek) -, a kortársi magyar piktúra
nemes hangú darabjai. A tárlatot Ury
Endréné művészettörténész rendezte
meg, gondosan, hozzáértően.

Biai-Föglein István festő (1905-1974)
születésének betvenedik évfordulója al
kalmából - a művész míntegy hat
van-hetven festményéből - júniusban
emlékkiállítást rendezett a Nemzeti
Galéria. Biaí-Fögleín - aki a buda
pesti Képzőművészeti Főiskolán (Va
szary János és Csók István tanítvá
nyaként) végezte tanulmányait a 20-as
években - az impresszionizmusnak és
a posztimpresszionizmus dekoratív ágá
nak szellemében festette munkáít, ame
lyeknek legtöbbje tájkép, csendélet,
enteriör és clownokat ábrázoló cirku
szi jelenet. Sajnos, a festő (aki egyéb-

ként igen művelt, világot járt, a mű

vészettörténetben is rendkívül tájéko
zott ember volt) nem tudott ellenállni
a múkereskedelem és a publikum kis
igényű rétegei részéről megnyilvánuló
érdeklődésnek, így azután munkái (fő

leg kései festményei) egyre hígabbá,
egyre konvencionálisabbá váltak C.Vi
har előtt", "Arnyékos út", "Kisoroszi
részlet"). Biai-Föglein - annyi társá
val együtt - egy napon elkezdett a
"piac" számára dolgozni, s ezen az
úton nincs megállás ....

Matisse 1945-ben nyilatkozatot adott
Léon lJegand francia újságírónak; @
ben ezt olvassuk: "Sok festő -: tragi
kus hibát vétve - így gondolkodik:
»Egy darabig engedményeket teszek a
közönségnek, és ha majd már elég
pénzt kerestem, attól kezdve magam
nak fogok dolgozní«, Ettől a pillanat
tól fogva el vannak veszve... Ú gy
viselkednek, mint azok a nők, akik el
határozzák, hogy addig róják az utcát,
amíg összegyűjtenek egy bizonyos ösz
szeget, és azután férjhez mennek ...
Az erkölcs olyan, mint a gyufa, "
csak .egyszer használható, - mondja
Marcel Pagnol a Marius-ban. Ugyanez
áll a festökre ..."

így Bíaí-Fögleínre is, aki kétségte
lenül tehetséges ember volt, jól indult
("Játékvilág", 1931), de azután a tehet
ségét aprópénzre váltotta. A tárlat
anyagából mindössze egy-két mű emel
kedik ki, így "A művész felesége ku
tyával", a "Szinetár Miklós arcképe",
az artisztikus, színben igen finom "lCo
mód virággal" és a "Kalácsok és fes
tőállvány" című szépen komponált
munka. Ismerjük Bíaí-Föglein néhány
figyelemre méltó aktfestményét is; a
hevenyészetten megrendezett Galéria
beli emlékkiállítás azonban egyetlen
egyet sem mutatott be ezekből.

A Győri Xántus János Múzeum Kas
sák Lajos-emlékkiállítása (június-júli
us) a magyar avaritgarde atyameste
rének - a győri vagongyár egykori
lakatosának képzőművészeti tevé
kenységéről adott áttekintést. (Lénye
gében a győri kiállítás anyagát mutat
ták be augusztus 15 és szeptember 15
között az esztergomi Vármúzeumban.)
Az ún. "Napóleon-ház"-ban több mint
száz Kassák-mű: olaj- és pasztellfest
mények, akravellek. kollázsok, rajzok
és linóleummetszetek függöttek a fa
lakon, - azt dokumentálva, hogy a
magyar képzőművészetben Kassák volt
a konstruktivizmus legfőbb úttörője, s
hogy e képarchitektúrák nem margi-
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nális jelentőségű melléktermékei a
mester írói és költői munkásságának,
hanem időtálló műalkotások, a geo
metrikus absztrakt művészek: Mond
rian, Van Doesburg, Frantisek Kupka,
Malevics, Sonja Delaunay-Terk, Augus
te Herbin kompozícióinak testvérei.

Kassák - 1920 körüli ".... bécsi kép
zőművészeti munkásságát sajnos éppen
csak jelzi egy-két mű, - annál gaz
dagabban van viszont képviselve a
mester 60-as évekbeli piktúrája. Szé
pen írja e kompozíciókról Körner
Éva: "Derus, nagy lélegzetű képek
ezek, egy kiteljesedett élet érett gyü
mölcsei . .. Utolsó éveinek munkái a
dolgok végső összefüggéseit kutató em
ber hatalmas érzelmi és szellemi táv
latának vetületei."

A Kassák-műveken kívül a mester
barátainak, küzdőtársaínak és tanítvá
nyainak (Czóbel, Barcsay. Vasarely,
Schöffer Miklós, Korniss Dezső, Bálint
Endre, Gyarmathy Tihamér, Fajó Já
nos stb.) egy~egy - Kassák romolha
tatlan életműve és keménykötésű em
beri lénye előtt tisztelgő - munkáját
is bemutatta a győri kiállítás, amely
nek létrejöttéért a műtárgyakat készsé
gesen odakölcsönző Kassák Lajosnét
és a tárlatot megrendező Salamon
Nándor művészettörténészt illeti meg
az elismerés.

A Miskolci Galéria - néhány év
óta rendszeresen megrendezi a
"Rajzok" című tár1atot. Ezeken a ki
állításokon az észak-magyarországi gra
fikusokon kívül az ország egyéb ré
szeiben élő művészek legjobbjai is
részt szoktak venni, mint meghívott
vendégek. A miskolci kezdeményezés,
amely a rajzművészet sarkalatos je
lentőségére hívja fel a figyelmet, pél
damutató; e rajzkiállítások rendezői

tudatában vannak Michelangelo szavai
igazságának: "A rajz, amelyet máskép
pen a vázlat művészetének is nevez
nek, lényege a festészetnek, a szobrá
szatnak és az építészetnek ... Aki oly
sokra vitte, hogy a rajznak mestere
lett, arról elmondhatjuk, hogy drága
kincs jutott a birtokába."

A "Rajzok 1975" Clmu tárlattal
Munkácsy Mihály (1844-1900) halálá
nak 75-ik évfordulójára emlékeztek a
rendezők és a kiállítók. A magas szín
vonalú kiállítás anyagából főleg Ma
zsaroff Miklós "Mediterrán táj" című

konstruktív szellemű tusrajza, Radics
István "Lábmosás" círnű friss, eleven
tanulmánya, a Kossuth-díjas Reich
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Károly "Fekvő akt" című - a női
test szépségét és ifjúságát ünneplő 
könnyed futamú ceruzarajza és a Sa
jószentpéteren élő Demeter István.
"Arc" című - drámai erejű -:... gra
fikai lapja emelkedett ki.

Az 1895-ben született, nyolcvan esz
tendős Nyergesi János festő- és grafi
kusművész jubiláris gyűjteményes ki
állítását az esztergomi Balassa Bálint
Múzeum rendezte meg júniusban. A
"tizeneves" Nyergest 1910 körül mo
dellje volt Nyergesújtalun Kernstok
nak (és Czóbel Bélának), majd Kerns
tok - tehetséget látva benne - a sze
gény családból származó fiatalembert
beíratta az Iparművészeti Iskolába.

Nyergesí János 1923 óta állít ki. A
két világháború között tagja volt az
akadémíkus-naturalísta hivatalos mű

vészettel szembenálló KÚT-nak «"Kép
zőművészek Új Társasága") ; művei
Bálint Aladárnak(a Nyugat és a Nép
szava képzőművészeti kritikusának),
Kállai Ernőnek, Rabinovszky Máriusz
nak és Móricz Zsigmondnak elismeré
sét is kiváltották.

Nyergest munkáinak legtöbbje akva
rell és színes rajz. Túlnyomórészt du
nántúli tájakat, falusi utcákat; mun
kálkodó, megpihenő vagy tereferélő pa
raszt- és munkásembereket ábrázol,
leggyakrabban azonban önmaga arcvo
násait; önportréinak száma több száz
(I). Nyergesi élesen figyelő pillantással,
gyors, lendületes ecsetvonásokkal, nagy
fokú tömörítő-semmázó képességgel, a
kicsinyes részletezés, az aprólékos pe
pecselés kátyúít messzire elkerülve al
kotja (pontosabban: rögtőnzi) vízfest
ményeit és grafikáit. Művészi médsze
rének alapja a spontaneitás, az imp
rovizáció. Nem széles skálájú művész,

életműve azonban imponálóan egysé
ges és következetes. Mai művészetünk

ben talán ő az egyetlen, aki megható
hűséggel őrzi tanítómestereinek. a szá
zad eleji modern magyar festőknek. a
"Nyolcak"-nak (Kernstok, Márffy Ödön
stb.) szellemét.

Ez év nyarán Szentendrén megnyílt
a kilencvenkét éves Kossuth-díjas mes
ter, Czóbel Béla festményeinek állan
dó gyűjteménye: a Czóbel-múzeum.
Czóbel az első magyar festő, aki meg
érte, hogy művei még életében külön
múzeumot kapjanak. . . A művészt

bőségesen megillette ez a megbecsülés,
hiszen hét évtizedet felölelő pályája
folyamán olyan remekművekkel gaz
dagította a magyar kultúrát, mint a



"l~jslány ágy előtt" (190'5), a "Fiú lab
dával" (1916), a "Párizsi utca" (1926),
a "Múzsa" (1930), a "Madonna" (1937),
a "Hátakt'" (1941), a "Szentendrei Vé
nusz" (1968), az "Erdélyi blúzos leány"
(1973) vagy az egészen újkeletű "ön
arckép" (1975), amelyen még éppen
csak hogy megszáradt a festék,

Czóbel korai - 1905-ben, a párizsi
Salon d'Automne-ban, a "Fauves"-te
remben kiállított munkáiról joggal írta
a nemrégiben elhunyt művészettörté

nész, Pataky Dénes: "Ekkor Czóbel
Bélával ismét ott állott a magyar mű

vészet, ahol 1870 körül Szinyeí Merse
Pállal és az l890-es években Rippl-Ró
naival: az élvonalban, Európa vezető

művészete, a francia. mellett ..."
A magyar festészetben - sajnos 

gyakoriak a nagyszerű indulás utáni
rnegtorpanások, az elszürkült, megre
kedt, torzóban maradt életművek. Cz6
bel a ritka kivételek egyike. Festés
média, komponálása, kolorltja válto
zott-m6dosult ugyan az évek-évtizedek
előrehaladtával (fiatalkorában a szen
vedélyes, robbanó erejű színkontrasz
tok, élete delelőjén a mély, borongós,
fátyolos színek, újabban a derűs, lágy,
világos színharmóniák uralkodnak ké
pein), de piktúrájának érzékletessége,
hőfoka, magas kvalitása, sejtélmessége,
költőísége sosem fogyatkozott meg, s
művészete míndig független maradt
kortársainak (s barátainak): Modigli
aninak. Picass6nak, Marcel Gromaire-

AZ "ARVA BETHLEN KATA"
A BUDAVARI KIRÁLYPINC1i:BEN

Kocsis István romániai író, közelebb
ről erdélyi. Erdély pedig aballadák,
tragédiák, véres drámák földje. A föld
most visszatermi vérvetését: Kós Ká
roly, Nagy István után sorba jönnek
új ottani drámaírók, Sütő Andrá.~,

Páskándi és most Kocsis István, hogy
a könnyedebb mai életet tükröző Mé
hesről, Bálint Tiborról ne is beszél
jünk. A romániai hét magyar színpa
don egyre jobban érvényesül az ön
ellátás szelleme s erre a román nyelvű

drámaírás fölfejlődése is biztató pél
da. S biztató példa nekünk is.

Má,' Németh László minden magyar
ütközéspontot kifigyelő szeme rávillant
Bethlen Kata alakjára. 1939-ben írta
meg róla szóló drámáját, drámaírói
pályafutása kezdetén. Nem szabadult
még ekkor eléggé a színpadainkon si-

nek, a "Die Brücke't-csoport német
expresszionista festoinek (Heckel, Kirch
ner, Scnmíut-Rottíuífj stííusától.

A Czóbel-rnúzeum előterében elhe
lyezett felirat. szövegénél tömörebben,
találóbban .nehéz lenne összefoglalni a
czóbeli művészet lényegér: "Czóbel Bé
la - a Párizsi Iskola legkiválóbb ma
gyarországi képviselője - a legna
gyobb világégések közepette is meglel
te a lehetőséget az élet szépségeínek
a festészet nyelvén való kifejezésére.
Az embert és az ember környezetét
varázsos színfoltokkal, érzékeny ecset
vonásokkal megelevenítő művészete ha
sonlatos a természethez, amely foly
tonosan újjászületik és az ifjúsághoz,
amely teli van derűvel, felszabadult
sággal, életörömmel."

A szentendrei Cz6bel-képtár anyagát
Mucsi András művészettörténész válo
gatta össze és csoportosította; a képes
katalógus előszavát Kratochwill Mimi
írta; a múzeum itáliai hangulatú kis
udvarán Varga Imre szebrász bronz
ba öntött, rendkívül karakteres Czóbel
büsztjét helyezték el; többen (André
Dunover de Segonzac francia festő,

Anette Massiani stb.) fontos Czóbel
kompozíciókat ajándékoztak az új köz
gyűjteménynek. .. Köszönet. jár mínd
azoknak' (nem utolsósorban Kathy Im
re tervezőépítésznek), akik közremu
ködtek Magyarország egyik kívül-belül
legszebb mázeumának létrejöttében.D: t:

keres (Herczeg Ferenc-i), nagy hőseink

életéből csak egy kúpszeletet kihasitó
színpadi ökonómia varázslatától. Arva
Bethlen Kata megpróbáltatásos életé
nek is· csak egy szeletét,a Haller Lász
lóval kötött első házasság drámáját ír
ta meg. Bethlen Kata anyja, Borbára
katolikus férfihoz ment férjhez, a há
zasság sikerült és Borbára asszony így
biztatja leendő vejét, a katolikus Hal
ler László grófot: "A te hajlandóságod
őt a maga gyengeségire emlékezteti.
Ha könyörgésednek enged, gyanús lesz,
hogy a maga gyengesége, ami vallásá
ban megtántorította. Az ilyen maguk
ra gyanús természetekre kötelességül
kell rájuk mérni, amit szívilk rejteké
ben mint gyönyörűséget remélnek."
Mire László megöTÜlve: "Ez a nén~m

asszony gondolatja. S vallásunk két
félesége?" Borbára: "Kevélyked~smind.
Az ő kevély fiatalsága a vallásban
akar dölyfösködni. Az anyjának j6 volt
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egy katolikus ember. Ű különb. Ha
megne'veled, hasznodra lesz az ő nagy
magáratartása." László: "Asszonyom
anyám pártfogásba veszi hát az én
ílyűrűmet?" Borbára: "És ha lánc vol
na, avval is odakötöm szerencséjéhez."

Kata kezén valóban lánc lett ez a
gyűrűváltás. Rövid házasélet után már
így tör ki belőle féktelen természete,
ura békítő szavára: "Én pedig arra
kérem az Ó Irgalmasságát, hogy esz
tendő ilyenkorra legyünk elválva egy
mástól: vigyen el az Isten vagy enge
met, vagy kegyelmedet . . •" László:
"Kata, megátkoztál." Kata: "Meg 
mind a kettőnket."

S Haller László rövidre rá pestisben
meghal. Idáig tart csak Németh Lász
ló Kocsiséhoz mérten csonkának tetsz6'
drámája. Mert Kata még. hosszú év
tizedeket él meg. Újra férjhez megy
egy hitebéli Telekihez s eleinte örül
az új rokonságnak, de férje korai ha
lála után rácsap a Teleki rokonság, ki
akarja forgatni vagyonából. Hallertől

származó gyermekeit elveszik tőle, a
Telekitől származók sorra elhalnak,
csak acsarkodó, vagyonéhes rokonok
maradnak. Kata a sok mérhetetlen
gyász után a filantrópiába menekül.
Előbb Bethlen rokonfiút vesz a szár
nyai alá, hogy tanittassa s legyen, aki
orációt mond fölötte a saját hite sze
rint. De ez a szépreményű gyermek
~s ·elhal. S akkor még a Bod Péter
anyátlanul maradt árváját is elűzi ma.
gától, mert úgy érzi, átok van a há
zán, a saját átka leng fölötte kien
gesztelhetetlenül. Vagy pedig az Úr
így akarja megpróbálni őt predestiná
ctös hitében.

Kocsis István Németh Lászlón túl
haladva ezt az egész életsorsot másfél
órás monodrámába önti-forrasztja, mint
Bethlen. Kata önvallomását, egészen
addig a pontig, amíg fél évszázadon
'is túlmenő élete végén már cs'ak a
keserű diadal marad számára, hogy ro
kon-ellenségei örömére nem halt meg,
kikelt halálos ágyából is, és talán mé
gis tartogatja valamire a Gondviselés.

Kocsi$ István drámaírói érzékét di-
.-t:séri, hogy egy darabból faragott mo

nodrámába sűrítette ezt a végletekben
csapongó életet. (Írása a "Forrás" ci
mű kitűnő kecskeméti folyóirat hasáb
jain is megjelent a szeptemberi szám
ban.) Németh László Bethlen Katáját
nem láthattuk hazai magyar színpa
don. Most talán erre a kissé epizodi:"
kus Németh-darabra is sor kerül szin»
padjainkon a testvérdarab nagy sikere
folytán.
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Kocsis István Bethlen Katája ugyan
is ugyanolyan szivetcirógató meqtepe
tése a magyar szinpadnak, mint Pás
kándi "Vendégség"-e, vagy Sütő And
rás Kleist adaptációja, az "Egy lócsi
szár húsvétvasárnapja" volt. S már be~

mutatásra vár Pesten Sütő újabb da
"abja a Servét Mihályt elégetni kény
szerült Kálvin drámája, amelyben a
toleranciát eleinte hévvel hirdető Kál
vin végül is odajut, ahol az általa. ost
romolt inkvizició. A történelem vas
törvényei súlyositják ezeket az erdélyi
darabokat, de a boncolgatásnál kide
rül, hogy tévedéseikben is jóhiszemű
ellenfelek állottak egymással szemben.
Bethlen Kata is beleszeret rövid há
zassága folyamán a katolikus Haller
Lászlóba, 8 pestises lázában tenyeré
vel hűsítgeti a halálba menő homlo
kát. Az emberi küzd itt a korszülte
torz ideákkal. A múltak ebbéli rém
képeit okulással szemlélheti a néző s
a csatabárd elásása nemcsak jelképes,
hanem katartikus.

Hogy Kocsis a monodráma formáját
választotta, annak van egy művészi és
egy gyakorlati oldala is. A művészi

az, hogy nem akart ötfelvonásos, vé
gét nem érő múlt .századi drámát
szerkeszteni, mint ahogyan Németh
László is visszariadt ettől s inkább
trilógiát tervezett. A gyakorlati az,
hogy a romániai szórvány magyarság
kisebb településein is igénylik a ma
gyar nyelvű és ihletű szinjátszást. S
egyszál színésznő néhány üszkös, tűz

égette gerenda alatt elmondhatja Beth
len Kata majdnem balladás élethistó
riáját a legkisebb faluban is, ahogy
el is mondják sokan. A katarzis Ze
telakán vagy Farkaslakán mégis ugyan
az. Csak éppen színésznő legyen a tal
pán, aki előidézi.

A budapesti, azaz egyelőre budai
előadás rendezője szerencsés kézzel
keltette fel Ronyecz Mária ambíciójlit.
Egy egész hónapon át s aztán még ki
tudja hányszor egyes-egyedül a szín
padon lenni .és lefolytatni egy szenve
dély Niagaráját: nem gyerekjáték. Já
ték a javából. SzínésZi munka, er6fe
szítés és próba. Ronyecz Mária meg
állotta ezt a próbát. Színezésében, ér
telmezésében találhatnánk gáncsot, a
teljesítmény azonban hódolatra késztet.
Nem is a színezésben akadt nála pa
rányi hiba, inkább a túlszínezésben.
A színpadi hatás csábította néha rá,
iuxru ezt az istenhiv6 Katát boszorká:"
nyabbnak jelenítse meg, mint amilyen
volt. A hisztériát súrol6 kitörései "e
mekül színezték az el6adást, de az el-



mélyültebb istenhit csorbát szenvedett
ezekben a kitörésekben. Vad nőstény

is tudott lenni hite álcájában, átok
mondó szavában,· teste 'l'ángásában, de
"eméljük, ezek a kiéleződések az elő

adások hosszú során át letompulnak,
s egy igazán hivő Kata alázatáv.á sze
Hdülnek, aki már nem azt írja levele
végeztére: gróf Bethlen Kata, hanem
azt, hogy: Arva Bethlen Kata. Hiszen
így fér a szívünkhöz legközelebb.

Mert mi a Kata bűne? Miért bűn

hődik? A kor bűne a mi bűnünk is.
Az addig független, vagy .csak laza
rabláncon törökös és protestáns Er
délyre rázuhan az egész céltudatossá
gában és álszentségében tündöklőHabs
burg birodalom. Neoaquistica Comissio,
hajdani katolikus templomok protes
tánsoktól való erőszakos visszavétele s
anyagi-udvari javakkal való i4zérkedé
ses térítés. Ebben az akkori .szemmel
fölfordított világban egy talán léha
anyjától is idegenkedő "agere contra"
személyiség szabadságha1'ca az elnyo
mó s mindent kisajátító hatalommal
szemben. Ronyecz Mária a hősnőnek

ezt az életvonalát hangsúlyozta. Em
lékezetesen.

A rendezés - Vadász Ilona munká
ja - is hajlíthatta erre. Kitanő rende-

Tájékozódás

Gazdag. izgalmas és modern iról világ tá
rul a szemünk elé Mészöly Miklós Ala
kulások (Magvető) címü kötetéből. A ma
gányos, kiszolgáltatott ember rémületét fo
galmazza meg új és új változatokban, hal
lattanul pontos és tudatosan egyszeru ké
pekben. (Nem véletlenül volt egyik legjobb
kötetének címe Pontos történetek úközben.)
Nem Ismeri a magasra lobbanó, vakító
lángra csapó, majd kesernyésen kihunyó
érzelmeket, mert hőseinek érzelmi élétét
szinte a mínímumra redukálja. Nem érzi
fontosnak a környezetet, a helyszínt, mert
csak azok a reflexek érdeklik, amelyek ál
talánosíthatók, s melyek minden ember
életében jelentkezhetnek ilyen vagy olyan
formában. Kétségtelen, hogy egyfajta em
beri életérzésnek (nevezzük ezt jobb híján
egzisztencialistának, bár Mészöly Miklós
nem egzisztencialista író) lényeglátó kröní
kája az Alakulások, bár itt-ott kísért az
olvasóban az az érzés. hogy kicsit több
megértéssel, humánummal közelebb érne
céljához az író.

Természetesen más eszközökkel, de ugyan
ebbe az irányba tapogat Gyurkovics Tibor
Szeretlek, akárki vagy (Szépírodalmt) címü

zői ötlete volt, hogya· hét fuvolás és
éneklő leánka szerepét beiktatta a
szerző monodrámás szikársága ellené.,
re a darabba. Kell egy lélegzetvétel
nyi pihenő annak az Arva Bethlen
Katának, míg kifújhatja magát két
drámai kitörése közt a színpad háts6
terében, talán· még köhinthet is egyet
ebben a hűvösre fordult kora .őszben

ott, a budavári Királypince barlang
ban. De nem lett volna-e okosabb, ha
a szerzővel megegyezkedve az alig
érthető zongemények helyett két ká
rust állítanak be a szerző utólag be
iktatott soraival. Egy protestáns k6rust
képzelünk és egy katolikusat. Az egyik
erre inti a hősnőt, a másik arra. És
az igazi megbékélés a Kata megnyug
vása, filantropikus munkája: árvahá
zak, nevelőiskolák, magyar könyvek ki
adása. -A magyar felekezeteken belüli
megbékélése az a katarzis, amin az
egész nemzet átvészelte magát, békes
séget teremtett egymás közt protestáns
és katolikus oldalr61 eayaránt. J6 né
ha a történelem tükrébe nézni és j6
is tanulni belőle. Bethlen Kata sorsa
így lett nagy tanítónk. Alakja azért
él bennünk ma is olyan elevenen.

POSSONYI LASZLÚ

kötetében. A versek nagy erővel vallanak
a szeretethiány tragédtájáról, s hatásukat
az sem csökkenti, hogy a költő néhol túl
zottan és erőltetetten modem akar marad
ní. Mihelyt az a kiSugárzó vagy pontosab
ban kísugározní kész szeretet, meíyröí ír,
megtalálja tárgyát, bizonyára világa is ki
szélesedik és egyensúlyba kerUl.

Tanulmányt - jó néhány tanulmányt 
érdemelne Kassák Lajos A fal mögött áll
és énekel eírnű novellagyűjteménye, melv
ből irodalmunk e .korszakot nyitó óriásá
nak kevésbé ismert és méltányolt reme
kelt ismerhetjük meg. Kassák ugyanolyan
nehezen indul hódító útjára, mínt annak
idején Bartók Béla. De az ő világa ugyan
olyan szilárd, ugyanolyan kikezdhetetlen er
kölcsi alapokon áll, mint nagy zenész kor
társáé. S újításain. rnerészségén túl ez te
szi maradandóvá és élménnyé rnínden írá
sát.

Zenei könyvújdonságok:
Oldal GlibOr: A vájtfülil kutya esete (Ze

nemükíadö), A modern világ ktrlturálts rob
banásának egyik legjelentősebb eseménye a
hanglemezgyártás megindulása volt. A le-

. mezek a legtisztább müvészee hordozói is
lehetnek, S ezt oa gondolatot egy pillanatra
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sem téveszti szeme elől izgalmas, szellemes
könyvében - mely tulajdonképpen a hang
lemezgyártás történetének keresztmetszete
- Oldal Gábor. Ez a könyv !EL legjobb ér
telemben vett ismeretterj esztést valósítja
meg, s nyilván minden hanglemezbarátnak
kedvelt olvasmányává válik.

Dreuer János: Harminc év magyar zene
kultúrája (Zeneműkiadó). A joggal népsze
rű Zeneélet címü sorozat egyik legizgalma
sabb, vitára serkentő kötetét adta közre
Breuer János. Jól ragadta meg e harminc
-esztendö zenei fejlőClésének legfontosabb
csomópontját, és sok helyütt a fejlődés

legjelentősebb összetevőit is sikerült érzé
keltetnie. Ezúttal csak egy vitapontra mu
tatnánk rá: Breuer János is beleesett ab
ba .a hibába, amibe a magyar zenekritika
nagy része: nem vesz tudomást az egy
házzenei életről - pedig nincs szégyellni
valónk világviszonylatban sem! -, s így
a hiarminc év zenekultúrájából kiesik an
nak egy fontos összetevöfe, Ezért természe
tesenaz összképet is hiányosnak, csonká
nak érezzük.

A hét zenemúve 1975/3 (Zenemükiadó) ez
úttal is kitanó elemzésekkel segíti a tájé
kozódni vágyókat. Az avatott zenetörténé
szek elemzéseiból mindenütt a szépség és
harmónia tárul fel; Külön kiemelnénk Mol
nár Antalnak Kodály énekkari müveiról
szóló elemzését, mely nemcsak zenei mao
gyarázatot, hanem a kortársnak·a közös
harcok részesének forró, átélt vallomása is.

Ady Endre meglehetősen keveset foglal
kozott a zenével, de mínt gyakorló újság···
fró természetesen olykor zeneí tárgyú írá
sokat is közölt különböző lapokban. Ko
rántsem egységes ízlésről árulkodnak ezek
az alkalmi cikkek,' inkább azt érezni ben
nük, hogy a zenéhez is volt érzéke. de
mínt mindent, azt is a maga egyéniségé
nek szüröjén át értékelte. A Péntek esti
levelek (Zeneműkiadó) címmel megjelent
válogatás (Varga József értő munkáfa) ezért
izgalmas és tanulságos olvasmány.

A Gondolat KönyvkIadó érdekes váloga
tást adott ki A. V. Lunacsarszkijnak, a
szovjet zenekritika egyik jelentős első mü
velőjének írásaiból (A zene viI4ga). Kor
történeti munka ez ma már, amety zene. és
társadalom, müvészet és közönség kapcsola
táról, zenetörténeti kérdésekről tesz fontos
niegállapításokat.

A Szépirodalmi KönyYkiadó jelentette meg
Benamy Sándor kitűnő kísregényét, A pa
kompartos, az agglegény és' a kisfiú-t. A
neves idős író a magányos öregkorról,
nemzedékek értettenségéröl, a hamis nyo
mot követő indulat robbanast jelző feszült-
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ség-terheiről vall mesterien megszerkesztett,
gondosan motívált figurákat ábrázoló .•mü
vében.

Századunk irodalmának egyik legjelentő

sebb költő-egyénisége kétségtelenül József
Attila; annál fájóbbnak érezzük, hogy
mmdmaíg nem készült róla összefoglaló
monográna. Pedig ma még talán .valóban
"életközelben" van, még élnek, akik sze
mélyesen ismerték, "holnapra" azonban
ugyanezek az adatok jóvátehetetlenül el
enyésznek. J!:pp ezért rendkívül fontos,
hogy nagyjából egyidőben jelent meg a
költő élete két fontos tanújának, Vágó
Mártának és Fábián Dánielnek a .röía szö
ló könyve (míridkettőnek József Attila a
címe, az előbbit a Szépirodalmi Könyvkia
dó adta ki, az utóbbit ft szerzö Szíj Rezső

közremüködéséveí), Félelmetesen hiteles írás
mindkettő. Iszonyúan tragikus életút bom
lik ki belőlük, melynek igazi drámaíaágát
az adja, hogy maga a költő is tisztában
volt betegsége szörnyü terheivel, s amíg
bírta, küzdött is ellene kemény, szinte em
berfeletti önfegyelemmel. Vágó Márta köny
vének némelyik lapja megrázó olvasmány;
mint ahogy egy zseniális tehetségnek, aki
nek egyre inkább "a semmi ágán ült szí
ve", fájdalmas sikoltásal azok a levelek,
üzenetek is, melyeket Vágó Mártához inté
zett. Fábián Dániel jó néhány eddig ho
mályban maradt irodalmi kapcsolatát elem
zi József Attilának, Vágó Márta könyvé
ből pedig jelenvaló hitellel lép elénk ma
ga a tépett, tragikus ember, aki így is,
sőt épp így alkotta századunk egyik leg
szebb és legtágasabb Urai épületét.

Szerkesztöségünkhöz beküldött. külföldön
megjelent magyar kiadványok:

Mehrle Tamás: Egy az Isten. A Rómá
ban megjelenő Teológiai Kiskönyvtár uj

. kötetének szerzője három részre osztotta
könyvét. Előbb a szentírásnak Istenre vo
natkozó tanításait foglalja össze, majd az
egy Istenről szóló tan bölcseletteológiai ki
fejtésének szükségességét és nehézségeit vá
zotja, végill pedig Isten Iényegét tanulmá
nyozza (Szent 'Damás alapján); Korántsem
könnvű olvasmány, de valóban Isten lé
nyegét ismerhetjük meg belőle és általa.

Emmerlch András: Entstehung und Ent·
wlcklung der sogenannten Völklschen ne
wegung ln Ungarn (Wien, 1974). A doktori
értékezésnek készült könyv círnét így for
díthatjuk magyarra: "Az úgynevezett népi
mozgalorn keletkezése és fejlődése Magyar
országon". A szerzö rendkívül sok adatot
feldolgozó, a kor társadalmi, ídeolőgtaí

mozgésára is gondosan figyelő. komoly
szoetográfíaf kitekintéseket tévő könyve je
lertős nyeresége a népi mozgalommaí fog·
lalkozó irodalomtörténetírásnak.


