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TOVÁBBKÉPZÖ LELKIGYAKORLAT HITOKTATÓiiNAK

Augusztus 30 és szeptember 2-a között immár ötödik alkalommal tartott a
Magyar Püspöki Kar Katekétikat Bizottságának munkacsoportja továbbképző lel
kigyakorlatot az egri érseki szemináriumban.

. A lelkigyakorlat mottója, idézve a Liturgikus Konstitúciót, élesen és egy
értelműen határozta meg a legfontosabb követelményt: "Nincs semmi remény
(keresztény életünk javulására), amíg előbb a lelkipásztorokat át nem járta a
liturgia szelleme és ereje, hogy így lehessenek ebben tanítómesterek. Ezért sür
getően szükséges, hogy mindenekelőtt a papság liturgikus képzéséről gondos
kodjanak."

Bánk Józse! egri érsek a lelkigyakorlatos Veni Sanetén a résztvevőket a helyi
egyház lelkiismeretének nevezte, s feladatukat létfontosságúnak. "Elméleti és
gyakorlati lehetőségeket keresve, tegyenek meg mindent a hitoktatók, hogy a
törvényes kereteket jól kihasználják és értékes tartalommal töltsék meg"
hangsúlyozta' többék között,

A legutóbbi évek pasztorálteológiai irodalmában számottevő a gyakorlati kér
désekkel foglalkozó munka s ezek a liturgikus katekézíssel vannak kapcsolat
ban. A II. Vatikánum szellemében a szakírók arra hívják fel a hitoktatók fi
gyelmét, hogy a liturgia mint tanítás olyan mozzanatokat tartalmaz, melyeknek
pedagógiai értéke kétségbevonhatatlan, azaz: közelről világítják meg s teszik él
ményszerűvé a hitet. Ez az ún. "misztagogikus katekézis" az emberi életet mint
folytonos átalakulást értelmezi, amelynek során a "harag gyermekéből" Isten
gyermeke, a szolgából Krisztus barátja, titkainak örököse, letéteményese lett, aki
a keresztség felvétele után egyenes úton haladhat Krisztus nyomdokain.

A misztagogikus katekézis tehát egyáltalán nem újkeletű felfogást jelent.
Csupán megfeledkezett róla a hitoktatási praxis. Alapjait már az egyház első

négy évszázadában megvetették. s hogy ebben az időben - mint tartalom és
módszer - a virágkorát élte, Vanyó J..Jászló ókeresztény egyház- és dogmatörté
nész professzor előadása tanúsította: "Jézus nem hagyott a tanítványokra semmi
könyvet, hanem tanította őket. A tanításnak az evangéliumban két formája van:
a kezdőknek szóló, jelekkel alátámasztott kérügma (Mt 9.35) és a tanítványok
zárt körének szóló didaké (Mt 13,36; 13,10; Mk 4,10). A tanítás és a liturgia a
zsidók közül kikerülö keresztény nemzedék életében nem különül el egymástól.
A tanítás megszervezése Demetriosz alexandriai püspök nevéhez fűződik. Ö hív
ta meg 217-ben Origenészt a katekéta. iskola vezetésére, amely egyúttal teológiai
iskolává fejlődött. Az ókeresztény kor katekézisében a szentségkíszolgáltatás rí
tusait részletesen magyarázták. A jeleknek és a cselekményeknek gyökerei ma
gában a Szentírásban találhatók, ezért a liturgikus katekézis, amely a szentsé
gek vételére készített fel, biblikus is volt. A katekézis két részre oszlott: ke
resztség előtti és keresztség utáni katekézisre. Az utóbbiak a liturgikus kateké
zisek, melyekben a püspök húsvét utáni héten fejtette ki a szentségí jelek ér
telmét. A keresztséget általában húsvét vasárnap éjjelén szolgáltatták ki, ezt
két-hároméves katekumenátus előzte meg. A közvetlen keresztségre előkészítő

katekézist nagyböjt első napjával kezdték, első mozzanata a beiratkozás, az
inscriptio, s folyamatosan tartották a húsvét utáni héten, kivéve anagyhetet.
Apraeparatio megfelelt a folytonos beavatásnak is, de a keresztséget, bérmá
lást, eukarisztiát csak a keresztség után magyarázták. A katekézisek hamvazó
szerdától húsvét vasárnapig tartottak." (Az előadást az Új Ember közlí.)

Csanád Béla professzor a liturgikus évet mint katekétikai keretet vázolta. A
XVI. századi, Pomoriustól származó terminológiát - egyházi év - a Zsinat nyel
vén így határozta meg: "A liturgikus év Krisztus üdvözítő misztériumának áb
rázolása és megjelenítése az ünnepek és időszakok jelei által. Tehát minden
képpen a liturgiának lényeges része. A jelek itt az ünnepek és az időszakok,

maga az ünneplés és annak minden kifejezése. Ilyen értelemben a liturgikus
éVl"'ÓI is elmondhatjuk, amit eddig főképpen csak a szentségekről mondottunk,
hogy szoros értelemben vett kegyelmi eszköz, tehát olyan jel, amely nemcsak
jelzi a kegyelmet, hanem adja, eszközli is."
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T. S.

A SZOMJÚHOZÓ KÖLTÖ*

A sors parancsa, hogy kt-ki egymást
megértse, s hogyha e'jön a Csend, te
remjen hozzá nyelv is, közös,
Mert ahol szellem van, ott vagyunk mi
is, s igyekszünk a jobbért küzdeni .•.

Koncz Lajos teológiai tanár la szentmiséről mínt liturgikus katekézisről tar
tott történeti áttekintést. "Már a trentói zsinat felismerte a szentmise ünneplé
sében rejlő nagy katekétikai értéket - hangsúlyozta. - A vatikáni zsinat is
rnélyen meg volt győződve a szent liturgia tanítói és lelkipásztori jellegéről...
A Zsinat figyelmeztet, hogy valósitsuk meg a tridentinumnak azokat az előírá

sait is, amelyeket nem minden helyen hajtottak végre. Ilyenek például,hogy
vasár- és ünnepnapokon tartsanak homíliát, és hogy a szent szertartásokba 
a szükség szerint - bízonyos magyarázatokat és intelmeket iktassanak be."
(Megjegyezzük: a hozzászólásokból világosan kiderült, egyre sürgetőbb a szent
mise kommentálása. É~ nemcsak diákrnisén l) "A szentmise tehát az iménti
instrukció szerint is önmagában már katekézis - liturgikus formában" - állapí
totta meg Koncz Lajos. (Az előadást a Vigilia egy későbbi száma kőzlí.)

Tomka Ferenc teológus a közösségi imádságról beszélt, amely meglehetősen

ismeretlen hazai gyakorlatunkban, pedig "a közös imádság mind az imádkozó
egyénekre. mind a közösség egészére alakítóan hat". A szentségek és szentelmé
nyek katekétikai lehetőségeiről Keszthelyi Ferenc plébános adott áttekintést. Töb
bek között kiemelte: "A keresztelés új rendje megkívánja, hogy a szülők meg
felelő előkészítésen vegyenek részt a keresztség kiszolgáltatása előtt. Legegy
szerűbbnek látszik, ha a keresztelési szertartás ismertetésével kezdjük, mert eb
ben minden lényeges mondanivaló jelen van ... A bűnbánat szentségénél gyak
ran az az akadály, hogy az utolsó gyónás óta eltelt hosszú idő alatt feledésbe
merült a gyónás módja, a lelkiismeretvizsgálat. Célszerű egy plakát elhelyezése
a gyóntatószék közelében, amely nemcsak a lényeges lelkiismeretvizsgálati pon
tokat tartalmazza, hanem a gyónás valamennyi mozzanatát és a gyónó által
mondandó imádságokat. A bűnbánat szentségének vételére közös előkészület a
bűnbánati liturgia, amelyet lelkigyakorlatok, gyermekek közös gyónása előtt ren
dezhetünk meg az igeliturgia keretében ..."

Bindes Ferenc plébános a téma szociológiaí szempontjait figyelembe véve, a
liturgikus katekézisről mint a közösségi életre nevelő erőről beszélt, hangsúlyoz
va, hogy "a liturgia csupa gyakorlat: nem fejtegetéssel, hanem szemléltetéssel,
szoktatással, gyakorlással alakít". A ..Közös istentisztelet a családban, a család
a közös Istentiszteleten" című értekezésében Vecsey András leszögezte: " ... a csa
ládi keresztény nevelés nem csupán a szülők ajkáról elhangzó híttanítás. ha
nem ... a család keresztény élete maga. Ugyanis a család a maga ecclesia do
mestica jellegében éli a keresztényséáét. a maza sátátos csalári! liturgiájában,
s úgy is, ahogyan bekapcsolódik az egyházi közösség liturgikus életébe."

Timkó Imre hajdúdorogi megvéspüspök előadása a keleti liturgia szimbólum
rendszerét tárgyalta, amelvnek színes. gazdag világa a Iítureíkus katekézis esz
mény! lehetősége. S bár előadása elméleti jellegű volt. a gyakortat léoten-nvomon
[elentkezett.: a ruhák, az imádságok, a'templom, az ikonosztázion stb. érzékletes
bemutatásá"al.

Kele Pál plébános a szentek tiszteletének ltturgíkus-kateteétllcat avakorta táról.
Pálos Fri'1'l1p-s a liturgikus térrfil, mínt tst-n és a hivők találko-ásának hely6r';l

szélott. amely azért is érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert templomaink
javarészben műemlékiek.

ter új kötetének értelmezéséhez. 6 is
azt a nyelvet keresi, amelyen a tisz
ták beszélnek. Értelmezni próbálja az
üzenetet. amelyet hall, s ki akarja fe
jezni a Csend szólftását, "A fény aki
nek szívéig ütött, f mégis szóra nyi
tatlan a szá ia" - ezzel a gondolattal
indítja az Onvizsgálatot, a .nyitány, s a

Ezt a néhány sort Heidegger idézi a finálét ezzel a gondolattal rekeszti be:
Hölderlin és a költészet lényege című "Új hajnal pálma ábrát f vet kőre és
tanulmányában, s keresve sem talál- homokra. f A kőből nő ki szívem f
nánk jobb kiindulópontot Vasadi Pé- parázsló csipkebokra."
'Vasadi Péter: li:nek a szomtúságról, (Szépirodalmí Könyvkiadó, 1976)
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Voltaképpen tehát a szív önépülésé
nek költészete az övé. Egy maganyos
szív lassú kiteljesedésének folyamatát
ábrázolja, ahogy gondolatról gondolat
ra, titokról titokra haladva kezdi fel
fogni a maga legszemélyesebb rendel
tetését. A pásztort keresi. Az őrzöt és
védelmezét. Aki akolba gyujti juhait.
Aki rnindíg velünk van, de akit legin
kább és legteljesebben az ellentétek
sugárzásában ismerhetünk Iel :

Tornyokból fénypompa zuhog ránk.
Alóla Idált valaki: te, nem láttad a
pásztort?
Ahol a sötétség Iorr, ott áll! Ott állhat.
Tartsd magad a végleteken.

(Vallató)

Elmerül a létben. Keresi a közegellen
állást. De nem azért, hogy lassítsa elő

rehaladását, hanem hogy a küzdelem
ben még teljesebbé, még gazdagabbá
építhesse önmagát és költői világát. El
ső kötetében még egy elpusztult biro
dalomról, Babylonról hozott híradást.
Mostanra kiküzdötte már magának a
folyamatrajz biztonságát. Bizonyítják
ezt új kötetének nagyobb lélegzetűver
sei, melyek leginkább a sajátjai; hiszen
a rövidre. vágott pillanatképekben. a
jelzésszerű üzenetekben azért ott érezni
még a nagy ösztönző, Pilinszky János
hatását is, bár nem kétséges, hogy Va
sadi- Péter más irányban keres, mint
Pilinszky.

A művészet különböző alakjaiban a
sokarcú Istenről ad hírt. Ez is az eg
zisztencialisták gondolata, akikhez Va
sadi Péter számtalan szállal kötődtk.

Ez a hatás talán nem is tudatos, in
kább analóg jelenség. De nem kétsé
ges, hogy ő is azt vallja, hogy a mű

vészet teljesebb, mint a dolgokról va
ló bölcselkedés, 11 ezért próbálja a ma
ga számára újrateremteni azt a vilá
got, mely felé minden költő és rnin
den művész Jörekszik. A világteremtes
nek ez a nagyszabású kísérlete az
Ének a szomjúságról ciklusban valósul
meg a legteljesebben. A költő újraál
modja a történelmet. Mint Kierkegaard,
megírja a bűn történetét. De azzal
emelkedik túl az egzisztencíalizmuson,
hogy megírja a megváltásét is. Volta
képpen a kozmosz megteremtésének fo
lyamatát írja le, mint Hésziodosz az em
beri őrieszmélés hajnalán. Vasadi koz
moszának kezdetén a bűnbeesés tragikus
ténye áll, végpontjában pedig a megvál
tás nagyszerű műve. Az a pillanat,
amikor a Megváltó lehajol az egysze
rű bűnösért, az "Arváért", magához
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emeli őt, magához hasonítja, ráhul
lajtja vérét, megtíaztítja, s ebben a
nagyszerű percben a világ sötétsége is
lassan oszladozni kezd:

Az árváért lehajol. hogy
szer-osan magához ölelje.
Csúszik a test, íszamos.
Lóg a feje, meg alab".
mínt egykor az övé.
Távolodik. összemosódnak.
Eleven areü sötét van.
Azután pirkad.

Elmélkedő költő. Figyeli a lét zíhá
lását, és keresi a megnyugvás pontjait.
Titokzatos messzi hangokat hall, de
van füle a sírás, az emberi esettség és
szenvedés szavának érzékelésére is.
Mégsem érzi magát tehetetlennek a
léttel szemben, bár az sokszor farkas
arcát mutatia feléje. Mert Vasadi Pé
ter egén ott ég a megváltás csillaga>
Ha tépelődik is a szív, de a jóság
művének bizonyosságát dobogja:

Oly tehetetlen vagy! Téged tép
s korbácsol viharod. Rezzen tőled

az ég s te aíomba söpörsz, De a
hajnalt angyalaid festik.

(Ecetla)

Jelképeket teremt, szimbólumokban
gondolkodik. De nem ezoterikus és nem
is hermetikus, hiszen tudata mélyén
változatlan élességgel is pontossággal
érzékeli azt a fényességet, mely Krisz
tus óta vetült az emberiség addig re
ménytelen égboltjára. Nem véletlen,
hogy verseinek vissza-visszatérő motí
vuma a "fény", az "arany ragyogás",
s hogy az ellentéteket majdnem mín
dig fel tudja oldani a belenyugvás biz
tonságában. A szerétetet keresi rnínden
emberben. A szem tiszta lobbanását, a
szív hű dobbanását. A többi nem ér
dekes. Olyan csak, mínt a festett dísz
let, mely előbb-utóbb leomlik majd:

Szememből Áradó Madlirsereg!
alatta csöndes pusztulás,
fölötte úsznak önezüst halak

- nincs semmi más,
mí megmarad.

(Madárének)

"Legyen a ti beszédetek: igen, igen,
nem, nem" - olvassuk az evangélium
ban, és Vasadi Péter is igyekszik a tisz
taszívűek egyszerűségével és alázatával
szólní. Hogy így beszélhessen, meg kell
teremtenie a maga legsajátabb nyel
vét, meg kell találnia a mondandóhoz
leginkább illő tiszta szavakat. Egész
költészete ebben a törekvésében válik



egységes jelrendszerré, melynek kezde
te az Alfa és végpontja az Omega.
Nem egykönnyen megfejthető jelrend-'
szer ez: minden viszonyítva, egymás
hoz való viszonyulásában kel életre
benne, de érezni, hogy Vasadi Péter
viszonyítási pontjának alapja az evan
géliumi üzenet, a húsvéti Jóhír, Foly
tonos várakozásban él, állandó készen
létben. Feszült figyelemmel vallatja a
létet:

Nem jöhet más, csak aki köztünk van.
Nem á szá] szólhat; a várakozás.
De érkezni csak az tud, aki nincs itt.

Az volt a lehetséges, ami most van.
Ami most van, már-már lehetetlen.
Tudás a szemünk, cic ki az köztünk,.'

aki lát? Megmondja-e a holnapl
órát? Beláthalatlan a vitag, barátaim,
mmt a virágzás.

(Virágzás)

Hadd idézzük a költőnek a kötethez
fűzött vallomását, mely rendkívül er
zékletesen vall szándékáról és ars poe
ticájáról.: "Allig kell állni a világban,
hogy fölébe kerekedjünk. Akárcsak a
szeretetben, ,melyről az tud igazán 
Musil szavaival --, aki belefullad. nem

EGY FILMRENDEZŐ VALLOMÁSA

'Látszólag nagyon egyszerű f~lm Truf
faut Amerikai éjszakája. Egy filmfor
l1atás történetét látjuk az elsőtől az
utolsó napig: találkozásokat, ismerkedé
seket és búcsút, születést és haldlt, sze
relrneket és futó kapcsolatokat. Emlé
kek bukkannak fel a mozi egy már-már
elfeledett korából, tervezgetések tanúi
vagyunk; s emberek nyüzsögnek előttünk

valamiért, amit FILM-nek neveznek.
Bepillantunk a műtermekbe, próbák és
kamera előtti kínlódások kulisszatitkai
ba, lelepleződnek 'a filmtrükkök, a vágó
szobai munka. Musztert nézünk a stáb bal,
a film forgatócsoportjával, részt veszünk
egy saJtófogadáson, s meghallgatjuk a
rendez6 éjnvallomdsait is. Minden érthe
tő, miitden világos, még a rendező visz
sza-visszatérő álma is, minden a helyén
van, ott és akkor történik, ahol és ami
kor történnie kell. Minden olyan, mint
II jól megrendezett élet, részleteiben és
egészében, bonyolultságában is áttekint
hető teljességében.

Mindez azonban csak látszat. Elég a
felszíni fogalmazás mögé tekinteni ah
hoz, hogy megérezzük: Truffaut megkín
l6dott ezért a tilmért. Nem azért, hogy

pedig aki csak áthajózik rajta'." Való
ban örök kincseket keres a fenékre
szállva. Elutasítja magától a múló ér
tékeket, hogy rninél közelebb kerülhes
sen ahhoz a tiszta, szerény és egysze
rű, fehérre meszelt házhoz, melybe Az
is lakot talál, aki türelmetlenül sür
geti, hogy tisztítsuk meg magunkat igé
Jével és szellemével:

... Mire földig gördül az éj,
áll előtte fehéren il ház, beszór" a
vastagon az. öröklét

sejával.

Me rt arnít sen! a motv,
sem a rozsda, senlli
csönd nem rág szet,
az a kincs.

(A .csönd itélete)

A művészet szemlélete kiragad a pusz
ta "ittlét"-ből -- mondja Jaspers. Va
sadi Péter példája azt bizonyítja, hogy
vannak még művészek, akik le tudnak
merülní az "ittlétbe", s éppen annak
morajlásába, a zúgó habok közé, az
ór:,énylésekbe merülnek le, hogy fel
szrnre hozzák nem romló, fénylő kin
cseiket.

SÍKl GEZA

leiorüathassa, hanem azért, hogy ennyire
pontosan és érthetően - valljon nemcsak
mondataiban, hanem a film egészében
emberről, munkáról, hivatástudatról, őn

magáról. Az, ami a filmben elhangzik:
"A filmek harmonikusabbak az életnél,
mert mindegyiknek van eleje, kiizepe,
vége", az Amerikai éjszakára is vonat
kozik, de az, hogy az életnek ezt a tel
jessétJét ilyen tisztdn tudja felmutatni
valáki, keveseknek adatik meg. ThLf
faut-nak is talán azért, mert végtelen
az életszeretete.

Ez az életszeretet a film sarkalatos
pontja, ez az, amiről Truffaut nem any
nyira beszéZ, mint inkább sugall a fitm
ben. Egy nem sokkal korábbi munkájá
val, a Két angol nő és a kontinenssel
kapcsolatban már vallott erről: "A rész
ben szórakoztató, részben fájdalmas
cselekmény mögött... a képekben az

, élet dicséretét is meg akarjuk énekelni",
S ez, furcsa módon, abban a fanyar, oly
kor ironikus, mindvégig mindenbe bele
törődő filmben is sikerült neki: a min
dennapi élet, az életünk, legválságosabb
pillanataiban is derűsebb, mint az, amit
látunk. Ez az akaratlan - de Truffaut
nál tudatosan számításba vett - össze-
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hasonlítási lehetőség a néző életkedvét,
élni akarását, élet-vállalását [etiokozta.
Nyiltabban fogalmazza meg - éppen a
film önvallomás-jellege miatt - az A
merikai éjszakában, nemcsak mondatai
ban hanem képeiben is. Amit kimond,
sza~akban, olyan egyszerűen mondja,
hogy már-már közhelynek tűnik. "Ha
az ember pesszimista - vallja -, men
jen el kapálni." "A világon az erőszak

uralkodik" - állapítja meg máshol, s
valamivel korábban a helyi hatalmi gé
pezet forgatáson vendégeskedő képvi
selőjével kapcsolatban arról beszél, h-ogy
nem szerette volna akkor látni, "amikor
éppen a diákokat verte". Ez a mondat
nemcsak 1968-ra utal, hanem arra is,
hogy mindaz, ami akkor történt, ma is
fáj neki. És hány olyan hétköznapira
egyszerűsített gondolatot lehetne idézni,
mint a "Senkinek sincs joga másokat
megvetni", . "Mindenki csodálatos, vagy
senki se az" és "Nem, az élet nem un
dorító."

Truffaut mondatai egyszerűen fogal
mazottak, és ezt tehette, merhette, mert
ugyanakkor képi világa minden látszat
ellenére áttételes, mögöttes tartalmat is
hordoz. Amikor a kaszkadőr kiugrik a
szakadék felé rohanó autóból, és moz
dulatlanul marad a köveken, a film ren
dezője - Ferrand, akit Truffaut ját
szik - rohan oda elsőnek, hogy lássa,
nem történt-e valami baja? Egy másik
pillanatban - amiko7' a forgatócsoport
egyik tagja anyja halála miatt néhány
nap eltávozást kér - háttérbe szorítja
önmagát, éppen csak látni a lombok mö
gött, mert ott és akkor a másik ember,
a megrendült a fontos. És milyen pon
tosan leöti a fekete-fehér álomképek zá
r6-mozdulatát a következő képek indító
pillanatához! Szinte a gyerek-Truffaut
mozdulatát folytatja a rendező-Truffaut,

arra is figyelve, hogya környezet is

BOZÚKY MARIA GRAFIKAI

Bozóky Mária az a fajta alkotóművész,

kinél az élmény - a valóságot átköltő

belső látás - több húron szólal meg;
vagy egyszerre, más-más oktávon, vagy
egymástól függetlenül, versenyezve, kü
lönböző dallamot intonálva. Ismerjük
asszonyosan mélabús, olykor mégis hisz
térikusan szenvedélyes, másszor apati
kusan mély líráját; prózába öltöztetett
én-vallomásait, egy női élet veszteségei
nek számadását ; gyöngéd hangú, maga
magától meghatódó. a környezetben múl
tat és múlhatatlant egyaránt felfedező
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- így a mozi rácsa és egy sorompó fel
nyílása - asszociációs kapcsolatot te
remtsen kép és kép között.

Minderre azt is lehetne mondani, hogy
rutin, ha nem az ember szolgálatában
állna. De Truffaut mindi.g vall, nem
csak játékosan - a Rue Vigo-val, a
postán érkezett könyvekkel: Bergman
nal, Bunuellel, Hitchcockkal, a gyerek
kort idéző álomban ellopott Orson Wel
les film, Az aranypolgár képeivel, a
szállodai szobában lógó Jean Cocteau
faliszőnyeggel mestereiről -, hanem át
tételesen is, hiszen a rács, a sorompó
kinyílt előtte: filmezhet, dolgozhat.

Truffaut mindig az embert figyeli;
botlásaival, hibáival együtt is elfogadja,
mert tudja, hogy a jó és a rossz, amíg
egyensúlyban van - végső esetben e
gyensúlyban -, az ember emberségé
nek alapvető alkotóeleme. Amit elutasít,
az a tudatosan elkövetett rossz: a szá
mítás, az érdek, az erőszak, a gyűlölet,

a meg nem értés, a meg nem bocsájtás.
Szereplőinek karakterét szinte ezekre a
vonásokrc és ellentétükre hegyezi ki a
csúcspontokban, egy-egy figura kulcs-
helyzetében. .

De ez sem új - sem az emberszeretet.
Scm az erőszak különböző formáinak el
utasítása Truffaut életművében.

mondhatnánk, hiszen mindezzel talál
koztunk már a Négyszáz csapásban, a
Jules és Jimben, és a Fahrenheít 451;)
ban, vagy abban az egyszerű tényben.
ahogy szinte minden filmjében ragasz
kodik felfedezett jéhez, Jean-Pierre Lé
aud-hoz, a Négyszáz csapás felej~hetetlen

kamasz-hőséhez. Ami mégis újjá teszi,
,~ ami vallomásának talán legnagyobb ér
téke, hogy leplezetlen őszinteséggel ki
meri mondani: ilyen vagyok, ez vagyok
én. 'Es ez az, ami korunkban nem
tartozik a legkisebb dolgok közé.

T. E.

úti-emlékezéseit; szigorú mértékkel mé
rő, de minden rigorózus rendszerezéstól
idegenkedő képzőművészeti reflexióit.
Sok rétegű, sok hangulatú s egymást
sokszor semlegesítő értékű munkák ezek;
azt a hitet keltik, hogyalkotójuk rang
rejtett művész, aki kénytelen a legkü
lönbözőbb területeken, számos műfajban

dolgozni, hogy valamilyen formában
megvalósíthassa önmagát.
A Helikon Galériában augusztusban a
grafikáit láthattuk, sokágú tevékenysé
gének egyik hajtását, rendeltetésnek fel-
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tagolódik;
fúvósokra,
a szerző.

háttérrel,
táncosok
kori Ma-

fogott művész-műhelyének friss keletű

termékeit. Itt is arról árulkodik, amiről

másutt, másfajta munkáíban: szeretet
éhségről. ember-árvaságról, szépség
szomiúságröl. A Kölni reminiszcenciák
a város templomaiba lehel hús-vér éle
tet; személyként mutogatják eleven to
rony-tagjaikat, fejtető-kupoláikat, met
szett ablak-szemeiket, robosztus testükből

erő és lomha kecsesség árad, félelmete
sek és szelídek egyszerre. A művész lap
jain a kíküzdött gondolat megtartani
akarását, az ember felfelé törekvésének
állandóságát, az egyház rendíthetetlen
önmagába-feledkezését fejezik ki. Bu
kott, aláhulló és felszálló, győzedelmes

kedő angyalok lengik körül - az örök
egyhangú anyaget az istenség rendkívüli
pillanatait elkapó óriás-lepkék -, az
emberi mű találkozását szentesítik a
művet meghaladó halhatatlansággal. A
Ketten a tengerparton - a kiállítás
legjobb darabja - a magány Öperencíá
jának közelében egymásra lelt emberpár
örömét festi meg uralkodó rózsaszínben,
fodrozódó fehérben, mélykék hullámve
résben. Pontosan nem is kivehető a két
figura: elmosódnak a szürkülő estben,
árnyak dőlnek a parti homokra, a Nap
is alámerül a víz-végtelenbe, de érezni
az atmoszférán, most valami kapcsolat
születík, szoros utaltság létesül lélek és
lélek közt, a szétbomló fényben, az al
vadó ég alatt. A Lobkowitz Polyxénia
megdicsőülése, a Rilke Orfeusz-szonett
jeihez készült vázlatok, Kafka A kastély
című regényének kép-asszociációi tér és
idő megváltozott értékét vallatják. Itt
az idő visszafordul önmagába, valahol
transzcendens távlatban utoléri önmagát,
önmagára hajlik, összetorlódik. körbe zá
rul. A grafikák nem a tényleges, a napi,
hanem a lélek időszámítását rögzítik,
idő és tér egybeesését a személyes lét
ídegpályáín, melyeken múlt és jelen egy
időben, egymást késleltetve vagy gyor-

Ott6 Ferenc Rák6czi-orat6riumának
három vallásos tétele hangzott el szep
temberben az Egyetemi templomban,
majd ezt követően Kőbányán és Sá
rospatakon.

A teljes mú nyolc részre
naTTáto'Tra, vegyeskaTTa,
ütőhangszerekre komponálta
Előadhat6 szabadtéren táji
él{j személyekkel. jelmezben,
kal. Középpontjában a kuruc

sítva fut, tetteinket megelőzve; kiegé
szítve, magunkat előrevetítve. Az idők

teljességéboi is megsejtetnek eg~'-egy vil
lanásnyit, ahol az élet fordítottja is igaz,
ahol a mí belső történésünk a tulajdon
képpeni történelem, ahol saját tovább
gyűrűző körtink jelenti a korok és kor
szakok valódi megtapasztalását.

A Krúdy Rezeda Kázmérja ihlette il
lusztrációk éppen az ellenkező végletből

születnek: korrektek, jól szabottak, hitele
sek naptár szerint is. Látszik, a művész

ismeri ezt a bohém és groteszk világot,
sajnálni tudja figuráit. Rezeda Kázmér
nemcsak hervatagon romantikus, diva
tosan túlélt, gálánsan deklasszált, ha
nem meghatóan árva, egyedülvaló és
tehetetlenül vergődő antíhös is. A Vörös
marty Csongor és Tündéjét megidéző

rajzok a mesét konkretizálják, színte
egy színpadí előadás rendezői elképze-.
léseihez alkalmazkodva. Tetszetős jelmez
tervek fogalmazódnak meg, hátterek és
díszletek körvonalazódnak, jelenetek szí
nes kavargása támad föl, csupa lendület
és mozgás, a játék nyüzsgésa és egyszeri,
megismételhetetlen heve nyer pillanatfel
vételt. Úgy raktározódik el emlékeze
tünkben, mint beszámoló egy hajdanvolt
remek produkcióról.

Bozóky Mária gyorsan, nem erőlködve,

termékenyen dolgozik, mint azok a mű

vészek, akik folyton izzó, kimerülni nem
engedett belső töltéssel rendelkeznek,
akik belevetik magukat a munkába,
míntha bármikor bárhol bármit azonnal
modellül kapnának, s elsietik a monda
nívalót, hogy nyomban a lényegig jus
sanak el. Mert a mondanivaló takarhat,
álcázhat, de a lényeg fedetlen. kiszolgál
tatja magát. Azok közé tartozik, akik vá
ratnak magukra, hisz zsúfoltak élmény
anyaggal, rengeteg elmondatlan gondolat
rekedt meg bennük, s meglepetéseket
tartogatnak a jövőben is.

H.B.

gyarország áU, katonák, szegénylegé
nyek sorsa. Míg Farkas Ferenc kantá
tájában a Fejedelem belső életét, Lend
vai Kamilló pedig hadvezéri alakját
ábrázolja, Ott6 Ferenc csupán a negye
dik részben szólaltatja meg Rákóczi
imádságát. s ezáltal teszi •.fejedelm.i..;
vé" a teljes kompozíci6t. RIi.kóczi va"
lóban jelen van a nyolc tételben, népe
körében, népe szavaiban. Az imádság
ban azonban összegeződik mindaz a
keserűség, fájdalom és 6ha1tás, amely
ennek a népnek sebe volt, s amely
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panasz a gondosan megválogatott, nar
rátor által tolmácsolt szövegekben kü
lön-külön is hallható.

Hogy mennyire a kurucság a fősze

replő, az a téte lekből világosan kiderül.
Csak egy jellemző példa: a librettóban
a XVII. századi Thököly-féle kuruc fel
kelést követő nemzeti elnyomást Bónis
Ferenc híres keserve fogalmazza, meg,
melyet kivégzése előtt írt: "Öh híres
magyarság, nincsen már ki reád / Csak
szemét is vesse, megszánja ,nyava
lyád ..." Erre csap rJ a Rákóczi nóta,
amely már a Fejedelem bujdosása ide
jén szakadt fel a nét,telen költőből:

"Jaj, régi széi», jó magyar nép, I Az
ellenség téged mikép / Szaggat és tép."
A példa szemlélteti a szerző .librettó
jának eszmei felépítését is, amely ko
rántsem marad meg pusztán a keser
vesek, siralmak mellett. Az adott törté
nelmi kor elevenségét bizonyító kuruc
irodalom rendkívülinek mondható "lírai
t,áltását" - amikor a kóltők verse'Íből

eltűnik a XVII-XVIII. század arany
füstje, s a nép szólal meg, nevén ne
vezve dolgokat, ahogyan Kosztolányi ír
ja: "a fehér paróka alól kócos fű?·tök,

izzadt. véres, deres üstökök bukkannak:
elő" - éppen CtZ a férfiasság jellemzi,
amely a bukásban is tud vitézí dalt
énekelni, s bízni a nemzeti lét fennma
?'adásában. S hogy Ottó Fere11C mind
járt a legszomorúbbal kezdi, ezzel még
inkább felfokozza a közbeeső tétele
ket: a kölesdi csatajelemetet. a remekké
formált kuruc táncokat, a németugra
tót (a szerző gyűjtése Tök faluban),
vagy akár az idillek családias hangu
latát.

A zeneszerző elevenné teszi a régmúl
tat. Mindig nagy feladat vala.mely kor
zenei nyelvét úgy megtanulni, hogy az
a jelennek is elmondható legyen, ér
tető médium, megtartva az antikvitást
szinekben, hangalotokban, de ugyanak
kor. a mai emberhez szólóan. Az ora
tórium rendelkezik ezzel az erénnyel.
Ehhez ne,m elegendő hosszan tartó stú
dium, Belső érzékenység, tiszta víztü
körbe pillantó tekintet is kell, amely
önmagát látja, s körülötte a távoli er
dőt és egyenként a fálwt is.

A részletszépségek nem hiányoznak
a három vallásos tételből sem. Ottó
Ferenc érdeme, hogya Rákóczi imád
ságában epiku.~, drámai hajlamát úgy
tudta lírává oldani, hogyanarráto?'
szö'iJegébe belekomponálta a zenei han
got (s.<:inte fílmszérűen ,.belevetítette"),
recUativóvá at,atva a vox humanát
anélkül, hogy. melodrámát írt volna. S
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bár a librettóba a Sik-Schütz ima
könyv igazított szövegű Rákóczi imáját
is felveszi (kiküszöbölve az esetleges
kiejtési nehézségeket), úgy érezzük:
nem lenne szerenesés a régi fonetikát
az újra felcserélni. . A mű veszítene ér
zelmi-hangulati töltéséből. Az imádság
recitativót megelőzö és befejező fan
fárjáték az oratórium egyik legkarak
terisztikusabb része: a hangszerek elbe
szélnek és megjelenítenek.

Az ugyancsak fúvósokkal bevezetett
Bujdosó éneket (a Bocskai-féle énekes
könyvből való) vegyes kari rész követi,
Bach passióinak "modorában", mégis
egyedi módon: a Kodály-iskolát kijárt
szerző egyszerű, tiszta stílusában. A
szöveg valójában H,ákóczi búcsúja, bár
azok mondták el, akik vele együtt buj
dosni kényszerültek. .4. kartétel viszont
újra csak a Rákóczi nótát idézi. Képei
ben ott a nemzetében feloldódó Feje
delem, s mintha folytatná imádságát
távolrÓl bár, de népe szívéből: "Nézz
reánk Úr a mennyből, I Ments meg,
ké?'ünk minket ..."

A "Győzhetetlen szép kővárom" kez
detű több versszakos ének népi korál.
Az itt szereplő változatot Domokos Pál
Péter jegyezte le Csíksomlyón, szöve
gét Rákóczinak tulajdonítják. A mű

zárókórusaként hangzik el, s minden
versszakát variációs technikával oldotta
meg a szerző, megtartva közösségi jel
leqét, 'sőt kiemelve azt, Az ének a pro
testánsoknál is igen népszerű, az éne
keskönyvek álland6 darabja. Közösségi
formájában ugyanakkor egyéni imádság
gá is válik, éppen a mű szövegkörnye
zete miatt: jelképévé földi harcoknak,
könyörgés és hálaadás. Sze?'zői utasítás
szerint II korál "doxológiája" gyors tem
pójú. A karmesteri elgondolás azonban
- úgy érezzük - nem volt rossz: Var
sányi István ugyanis lelassította az üte
met, s ezzel jobban kihangsúlyozta a
szöveg unnepélyességét, utolsó sorait
("Nincs is másban reminségem, / Csak
te benned, én Istenem"), és érzelemben
gazdagon zárta le a drámai ívet.

A kőbányai Szent Lászl6 plébánia
templom énekkarát, karmesterét elisme
rés illeti a vállalkozásért. Főleg a női

szólamok csillogtak, de dicsérhetjük a
fllvósokat is tiszta, árnyalt intonálásai
kért, hangszertudásukért. Kárpáti J6zsef
orgonaművész kísérete pontos, alkal
mazkodó volt, Varsányi István egyéni
felfogásban, színekben, effekt-usokban
gazdagon vezényelt.

TÖTH SANDOR



BORSOS MIKLÓS ts
KMETTY JANOS KIALLf'i'AsA

A Magyar Nemzeti Galéria augusztus
ban retrospektív tárlatot rendezett Bor
sos Miklós Kossuth-díjas szobrász, a
Magyar Népköztársaság kiváló művésze

szobrai ból, vörösréz dombormüveíből,ér
meiből, plakettjeiből és tusrajzaíból. A
kiállítás - amelynek anyagát L. Ko
vásznai Viktória művészettörténészgyűj

tötte össze - a rnester 70-ik születés
napját köszöntötte. '(A budavári vissza
pillantó kiállítás mellett vidéken is több
Borsos-tárlat nyílott: Ajkán a művész

rajzait, rézkarcait és könyvillusztrációit
Tihanyban az 1973-as "Firenzei képek';
és az 1975-ös "Emberi képek" című tus
festmény-ciklust, a győri Xantus János
Múzeumban pedig a jubiláló alkotó
másfél száz - sokszorosított és egyedi 
grafíkáját láthattuk.)

A Galéria kíállítása Borsos Miklós
festészetéből - egy korai, 1929-es, ő

szinte pátoszú önarckép bemutatásával
éppen csak ízelítőt adott, s rézkarcaiból
is keveset kaptunk (igaz: közöttük volt
az "Önarckép Mona Lisával" című em
lékezetes lap), a művész munkásságának
egyéb területeit viszont annál bőségeseb

ben képviselték a falakon, posztamentu
mokon és tárlókban elhelyezett művek ...
Ott voltak az egész pályáját végigkísérő

rézreliefek legszebbjei ; a sorban a leg
első az 1924-es "Krisztus-fej", a legutób
bi az 1975-ös "Küzdelem"... E - túl
nyomórészt kalapálással alakított
kompozíciók állataikat őrző erdélyi pász
torokat, háborús menekülteket, bibliai
elbeszéléseket, női aktokat, muzsikáló,
pihenő és hétköznapi foglalatosságukat
végző emberalakokat, az év- és napsza
kok körforgását, az antikvitás mítoszait
jelenítik meg. A domborművek hangja
hol gyengéd, bukolikus ("Szerelem" 1939,
"Leány báránnyal" 1948), hol mélyen
drámai ("Siratóasszonyok" 1939, "Kiű
zetés a Paradicsomból" 1940); egyik-má
sik reliefre nagyfokú absztrahálás jel
lemző, a művész azonban nem vallja a
"denaturalizáció" Mondrían-í elvét, meg
marad a természetelvű művészet határai
között ("Tükröződő napkorong" 1966).
Borsos Miklós vert ("trébelt") domborí
tásait - amelyek oly sokat képesek el
mondani az emberről, a földről, a víz
ről és az égről - ebben az ősi szobrá
szatí műfajban megkülönböztetett hely
illeti meg.

A 30-as évek első felétől kezdve fa
ragja - különböző márvány- és kőfaj

tákból (carrarai és ruskicai márvány, ba-

zalt és trachit, fekete gránit és ande
zit) - körplasztikáit, amelyek közül hadd
emeljük ki feleségét - legfőbb múzsá
ját - ábrázoló szobrait ("Mosoly" 1933,
"Buba" 1945, "Piroskalapos arckép" 1970),
1933-as és 1970-es önarcképeít, Halmos
Lászlóné, Barcsay Jenő, Egry József,
Szabó Lőrinc és dr. Petró Sándor orvos
portréít, az 1957-es "Fekete akt-torzó"-t
(e munkájával nyerte ell959-ben a Car
rarai Nemzetközi Szobrászatí Biennálé
díját), népi embertípusokat megfogalma
zó vörösmárvány-büsztjeit ("Tihanyi
pásztor" 1952, "Démétér" 1953), a szer
ves élet keletkezését és zsendülését szím
bolizáló kompozícióit ("Bibe" 1965, "Fe
szítő mag" 1976, "Bimbó" 1967, "Csíra"
1969) s a Biblia, a görög-római mítoló
gía és nagy irodalmi alkotások által ins
pirált műveit ("Vénusz születése" 1959.
"Godot-ra várva" 1962, "Canticum Can
ticorum" 1967). A Borsos-szobrok leg
többje "a lét fenséges, örök és időtlen

nyugalmát hirdeti" (Körner Éva), a mű

vész azonban megrendítő erejű tolmá
csolója a tragikumnak is ("Nagy, véres
mártírium" 1964, "Gyász" 1968).

Mintegy kétszázötven érem ("Káin és
Abel", "Madonna a kertben", Assziszi
Szent Ferenc, Vivaldi, Tersánszky, P.
Szedő Dénes, Berda József, Passuth
László stb.), érzékenyen mintázott, apró
méretű kisbronzok ("Szerzetesfej" 1950,
"Vágtató ló" 1952, "Angyal" 1952, "Sel
lő" 1955) és a művész pályájának kü
lönböző korszakaiból való toll- és ecset
rajzok ("Régi firenzei utca" 1929, "Lo
vasok a Balaton partján" 1954, "Orfeusz"
1960, "Szicília" 1963, "ÉgŐ csipkebokor"
1969, "Kotta Michelangelo freskójának
egyik részletével" 1973 stb.) egészítik ki
a gyönyörű kiállítás anyagát, amely
Kállai Ern5nek, a közelmúlt biztos íté
letű esztétájának véleményét erősítette

meg: "Borsos Miklós műveibenvalósággal
szent emberi mélységek rejlenek ... "
(Kállai E.: "Űszinte beszámoló egy be
szélgetésről", Magyar Csillag, 1942. évf.
jan. l-i szám.)

*
Az 1975 novemberében elhunyt nagy

magyar festőművésznek, Kmett:y János
nak - a KiÚT (a Képzőművészek Új
Társasága) egykori alelnökének, a Szi
nyei Merse Társaság és a Szentendrei
Festők Társasága törzstagjának - mint
egy hetven festményéből, üvegablakter
véből, akvarelljéből és rézkarcából jú
liusban emlékkiállítás nyílott a szent
endrei Múvésztelepi Galériában, Mucsi
András művészettörténész rendezésében.
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A nyolcvanhat évet megért mester
életművének természetesen csak egy tö
redékét mutathatta be a tárlat (a szent
endrei kiállítóhelyiség mindössze egyet
len teremből áll ... ), de a gondos mér
legelessel összeválogatott művek sora
hű képet adott Kmetty legfontosabb té
maköreiről (csendélet, műtermi enteriőr,

bibliai tárgyú kompozíció, önarckép, női

akt és városkép. csakúgy, mint a mű

vészt foglalkoztató festői problémákról
(a térbeliség erőteljes éreztetése, a geo
metrikus alapformákról való építkezés
stb.) és munkálkodásának logikusan egy
máshoz ízesülő szakaszairól.

Művészetszemléletea 10-es évek ele
jén formálódott ki. Nagy hatással volt
rá 1911-es párizsi tanulmányútja, Cézan
ne és a kubísták: Braque és Picasso fes
Itészetének megismerése, de nem vált
dogmatikus kubístává, 1917-ben egyike
volt a Nemzeti Szalonban bemutatkozó
"Hetek"-nek (a csoporthoz - rajta kí
vül - más talentumos művészek is tar
toztak, így Csorba Géza szobrász, Nemes
Lampérth József, Schöuberger Armand
és Diener-Dénes Rudolf) s tagja volt az
"aktivista" irók és művészek - Kassák
Lajos körül kialakult - tömörülésének.
Az 1919-es Tanácsköztársaság idején for
radalmi plakátot tervezett, s később is
mindig a baloldalon állott (így például
a szociáldemokrata és kommunista ősz

szetételű Szocialista Művészek Csoport
jával is szoros kapcsolatot tartott.).

1946-tól a budapesti Képzőművészeti

Főiskolán tanított; Kondor Béla is az ő

növendéke volt. (De valamelyest az ő

tanítványának tekinthető Derkovits Gyu
la is, aki - még a 20-as években 
Kmetty segítségével ismerkedett meg a
rézkarcolás technikájával.) A teoretikus
hajlandóságú, töprengő alkatú mester
művészeti írásokat is publikált; tanul
mányait, cikkeit és önéletrajzi feljegy
zéseit - Fest5 voltam és vagyok cím
mel - a Corvina kiadó adta közre ez év
tavaszán.

Kmetty a reneszánsz óta általános il
luzionista-imitatív ábrázolásori túllépő

konstruktív képfogalmazásnak és az
aranymetszés (aurea, sectio, divina sectio)
néven ismert arányelosztásnak, szerkesz
tési kánonnak szellemében alkotta mű

veit. Igaz, egy időben rabul ejtette őt a
posztnagybányai művészeknek az imp
resszionizmushoz visszakanyarodó lát
vány- és hangulatfestészete, de ez a pe
riódus pályájának csupán rövid epizódja
volt. (E lazábban komponált művek 
amelyek a mester kisebb igényű, kevésbé
szerenesés alkotásai közé tartoznak 
1937 novemberében voltak láthatók a
Frankel-szalonban megrendezett gyűjte

ményes Kmetty-kíállftáson.)
Több mint hat évtizedet felölelő mun

kásságának - a nagyszerű (de sosem hi
valkodóan megnyilvánuló) mesterségbeli
tudáson kívül - a magasrendű művészi
etika, a szűkszavú ábrázolásmód, az
archítektoníkus képszerkesztéshez való
szlgorú ragaszkodás és az éles analiti
kus-intellektuális képesség a legszembe
tűnőbb vonásai. E tulajdonságok hosszú
életet biztosítanak a művész puritán és
fegyelmezett ouvre-jének, amely tiszta
ságával, "tántoríthatatlan következetessé
gével" (Genthon István) és szemérmes
költészetével művészetünk történetének
egyik igen tartalmas fejezete.

A szentendrei emlékkiállítás falain a
XX. századi magyar piktúra olyan sar
kalatos művei függöttek. mint a "Gyü
mölcsös csendélet" (1911), a ..Kék önarc
kép" (1913). a "Hegyi Beszéd" (l O-es
évek). a ..Két álló női akt" (1918 körül) •.
a ..Csendélet KÚT folyóirattal" (l930
körül). az ..Enteriőr biedermeier székkel"
(1955 körül) vagy a ..Csendélet ú isággal,
tükörrel és teás karmával" (1966) ... E
keménykötésű komoozíciók előtt állva
olyan kiváló tehetségű és rokonszenves
emberi arculatú meaterrel találkoztunk,
aki - Kernstok. Vedres Márk, Fémes
Beck Vilmos. Czóbel, Kassák, M"rffy,
Bokros-Birman és Uitz Béla küzr!PitM-sa
ként - a század eleii hazai kénzöművé

szeti avantaarde ezvík fÓszPreplóie. a
modern magyar festészet egyik kezde
ményezője volt.

D.1.

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szab
ványnak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be,
mert ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt
megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől.

788


