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Egyházak, vallás, dialógus

A párizsi Éditions Sociales kiadó gondozásában interjúkötet jelent meg, amely Francis
Cohen francia kommunista publicistának, szociológusnak Aczél Györggyel, az MSZMP
Központi Bizottsága titkárával, a Politikai Bizottság tagjával 1981 októberében folyta
tott beszélgetéseit tartalmazza. A francia kiadvány magyarra fordított szövege 1982-ben
a Kossuth-Magvető közös kiadásában látott napvilágot, "Beszélgetések Magyarország
ról, szocializmusról" címmel. Ebből idézzük most Aczél György válaszát Francis Cohen
nek arra a kérdésére, hogy jelenleg mi a szerepe és a helye a vallásnak és az egyháznak
a magyar társadalomban? A párt és az állam milyen-magatartást tanúsít velük szemben?

- Kettős megállapításból indulok ki: először is a marxisták és a keresztények ugyanab
ban a világban, ugyanabban az országdan élnek, a világ és az ország életének és fennma
radásának ugyanazokra a kérdéseire kell választ adniuk. Továbbá a marxizmus és a
vallás minden bizonnyal még hosszú ideig fog egymás mellett létezni. Nincs statisztikánk
a hivők számát illetően, mert ezt a kérdést nem tesszük fel az embereknek. Azonban 
amennyire megítélhető~ a lakosság nem elhanyagolható része hivőnek vallja magát. Ami
a vallásos szertartásokat illeti, azok gyakorlása szabad. Annak ellenére, hogy az egyhá
ziakat helyettesítőpolgári szertartásokat hoztunk létre, a keresztelések és házasságköté
sek egy részét templomokban, a temetési szertartások zömét egyházilag bonyolítják az
emberek. Kétségtelenül csökkent a vallásosság, az egyházak viszont törekszenek megta
lálni a helyüket a szocialista társadalomban.

A legjelentősebb a katolikus egyház, de nem olyan típusú, mint a lengyelországi, és
a hívek buzgalma nem olyan szembetűnő,mint egyes más országokban. Nemzeti vallás
nak inkább a kálvinizmus számított.

Az elvek, melyek az egyházak és a vallás dolgában vezérelnek bennünket, egyszerűek.
Lehet valaki a szocializmus híve anélkül, hogy lemondana vallási meggyőződéséről.

Ugyanúgy nem mondhatunk le a hivő tömegekről, ahogyan az egyházak sem azokról
a tagjaikról. akik a szocializmus mellett állnak. A hivőknek éppen úgy, mint a többiek
nek, szükségük van a szocializmusra és annak fejlődésére. Mivel egymás mellett élünk,
és ugyanazokkal a problémákkal állunk szemben, együtt keressük a közös gazdaságpoli
tikai, általános politikai és kulturális célok valóra váltásának lehetőségét. Az egyházak
is meg vannak győződve róla, hogy a követendő cél nem az elkülönülés, hanem a
gyakorlati együttműködésa mindennapi munkában.

A hivők világa ebben a században él. Bármilyen fontosságot tulajdonítsanak a lét
természetfeletti dimenzióinak, a földi gondok elől a papok sem tudnak kitérni, és állást
kell foglalniuk velük kapcsolatban. Ezen az alapon a kommunisták -- főleg az utóbbi
negyedszázadban - a gyakorlati együttműködésmellett foglal ták állást, megtartva tudo
mányos ideológiájukat. Úgy tűnik, a magyarországi egyházak vezetői is megértették: a
hazánk történelmi célkitűzéseinek megvalósítása érdekében folytatott együttműködés

híveik javát szolgálja, miközben nem mond ellent tanaiknak. Nem azt mondta-e nemrég
Magyarország prímása, Lékai bíboros, hogy az egyház nem valósította meg a társadalmi
kérdésekről szóló Quadragesimo anno enciklikában foglaltakat, a marxizmus azonban
igen?

Mindez nem megy nehézségek nélkül. Nemcsak a mindkét oldalon élénk szektarianiz
musra gondolok, hanem az egymás mellett éléssel együtt járó ellentmondásokra is. A
hivők sem engedtek a vallásos gondolkodásmódból, mi sem engedtünk a marxistából.
Szövetségi politikánk ideológiai párbeszédet is feltételez, amelyben a marxisták igyekez
nek terjeszteni a világ tudományos koncepcióját. De ez azt is jelenti: természetesnek kell
tartani, hogy az egyházak is tovább folytatják a vallási meggyőződéspropagálását. Nem
fogadhatjuk el az ideológiai közömbösséget: az eszmék ütköztetése egyik feltétele az
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egymás mellett élésnek. De az eszméknek ez az ütköztetése nein veszélyezteti a párbeszé
det a legfőbb közös célkitűzésekért - például a béke megőrzéséért - folytatott tevékenysé
günkben. Az ideológiai vita kizárja az erőszakot, és mind a vitapartnerek, mind az ország
számára gazdagodás forrása.

Francis Cohen itt közbevetette: - Folytatnak-e úgynevezett ateista propagandát?
Aczél György így válaszolt: .
- Nem így nevezném, mi egész egyszerűen marxista propagandát igyekszünk folyt-atni.

Egyébként a tapasztalat azt mutatja, hogy minél jobbak a marxisták és a hivők közötti
politikai és gyakorlati kapcsolatok, annál mélyebbé válik a dialógus a világnézeti,
filozófiai kérdésekről.

Új tényt, új légkört jelent, hogy a vita már nem ellenségek között folyik, hanem olyan
emberek között, akik ugyanazt az utat választották. Eltérő filozófiai alapról kiindulva
vitáznak egymással - anélkül, hogy föladnák saját elveiket -, közös felelősséggel és
gonddal, hogy gazdagodjanak a vi!fik révén.

IRODALOM

Értékek közvetítője

Keresztury Dezső

Azokban a korszakokban amelyek értékorien
tációs válságokkal küzdenek, különösenmegnő
az olyan művésztípusok jelentősége, akik téved
hetetlen biztonsággal tájékozódnak a nemzeti
múlt kulturális örökségében, és azt az azonosu
lás magas szintjén mint ösztönző példát, a kor
szellemhez alkalmazva tudják továbbítani. Ke
resztury Dezső ilyen típusú írója századunknak.
Benne él egy évezredes kultúra áramkörében,
létének és gondolkodásmódjának meghatározó
ja az az erkölcsi és művészi hagyomány, melyet
a keresztény műveltség teremtett Európában.
Nem ismer országhatárokat, tekintetét mindig
az egyetemesség igénye vezérli, módszerét pedig
az összefüggések iránti érzékenység határozza
meg. Keresztury Dezső számára a változó
anyagból mindig az erkölcsi tartalmak a legiz
galmasabbak, a művészetek története az ö sze
mében elsősorban magatartás- és szemléletala
kító példa, mely mindig alkalmas arra, hogy az
egyedi embert, de a nagyobb közösséget is a
tökéletesség felé irányítsa.

Irodalomtudós? Költő? Művészet-nép-

szerűsítő? Egy sokáig megalapozatlan és az el
mélet hiányával küzdő műfaj, az irodalmi kiállí
tás .legjelentékenyebb szakembere? Vagy éppen
gondolkodó? Egyiket sem tehetjük a másik elé,
ha róla szólunk. Benne több művészetiés tudo
mányág termékeny művelőre, hiteles rezonőrre

és továbbítóra talál. Látszólag szerteágazó ér
deklődésnek összetartója az a gondolat és esz
me, melyet mintegy jelképesen írt 1946-ban
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megjelent tanulmánykötetére eimül: Helyünk a
vi/ágban. Azt a szellemi és gyakorlati pozíciót
igyekszik kiküzdeni minden műfajában, mely e
kis népet felelösebb önismeretre vezérelheti, s
megtanítja hagyományainak megbecsülésére,
tiszteletére és alkotó újraélésére.

Bár az utóbbi esztendőkbenverseivel találko
zunk a leggyakrabban, s úgy látszik, e műfaj

segítségével mondhatja el a legtöbbet önmagá
ról és a világról. Pályája korai éveiben inkább
irodalomtudományi munkássága volt a megha
tározó, s abban is elsösorban annak a kapcso
latnak feltárása, mely a mi irodalmunkat a né
met humanista hagyománnyal, Goethe szelle
mével egybefűzte. Keresztury Dezső esszéi e
műfaj hajlékony, mégis tényszerű darabjai. Rég
elfeledett emlékek keltek életre bennük, az örök
felfedezők szellemi izgalmával és az otthont te
remteni vágyó k bensöségességével fordult régi
korok kultúrája felé, hogy megtaláíja, felidéz
hesse e hagyománynak azokat az elemeit, me
lyek a mai embernek, a mai művészetnek is
segítői lehetnek. Irodalomtudósi magatartására
is érvényesek egyik legkorábbi verse, az Ifjúság
bevezető képei:

Ringva lejtő dombok hajlatában.
pőre fák közt áll a régi ház még.
Hazahívott otthonom szavával-
s mintha ködös holdtájékon járnék.

Kedves útja elsüppedt a hóba.
hangos szómra néma árnyak jőnek:

szálló életem tündér gubója
héja már csupán a tűnt időnek.

Nemcsak esszékben idézte e ködbe vesző árny
alakokat, hanem tanárként is. Keresztury De
zső máig az egyik leghatékonyabb irodalomnép
szerűsitő, ízig-vérig pedagógus alkat, aki híven



a szó görög [elentéséhez, valóban vezetője és
irányítója a rábízott szellemeknek. Amikor Ber
linből hazatért, telítve irodalmi és művészeti

élményekkel. nem véletlenül választotta mégis
élethivatásának a nevelést. Emel1ett a PeJter
Lloyd tárcarovatának volt a szerkesztője, majd
hovatovább egész kulturális rovatának. s mun
katársaival együtt olyan nyílt szellemben, olyan
igénnyel tájékoztatták az olvasókat, hogy a lap
terjesztését a hitleri Németországhan betiltot
ták.

E korszakában fordult érdeklődése egyre in
tenzívebben a nemzeti hagyományok egyik leg
nagyobb összefoglalója és megújítója, Arany
János felé. A Magyar Szemle Társaság kiadásá
ban megjelent kis Arany János-a a költővel fog
lalkozó szakirodalom egyik legjobb műve volt;
ennek részleteit teljesíti ki azóta is. mígnem
eljutott az első nagyobb összefoglalásig, a ,,5 mi
vagyok én. . ."-ig,

Irodalomtörténeti és költői munkásságát
egyetlen fogalom köré vonhatjuk: a szolgálat
gesztusa illik leginkább életművére. Ez a szolgá
lat néha olyan természetű, hogy hosszabb időre

elvonta a termékeny alkotó munkától, megaján
dékozta viszont az alaposabb és teljesebb való
ságismerettel, mely még erősebbé tette benne azt
a felismerést, hogy sok réteghez kell még elvinni
a kultúra tisztito üzenetét. Ilyen jellegű tevé
kenységet fejtett ki az Eötvös Kollégium élén,
amikor a .rombadőlt épületet az ő vezetésével
építette újjá a diákság, s tette - sajnos, aránylag
rövid időre - a tudomány otthonává. S végered
ményben ez a szándék magyarázza azt is, hogy
miniszteri szerepet vállalt, nyilván kedve-és haj
lamai ellenére, attól a felismerést ől vezérelve,
hogy személyére szüksége van a megújuló, esz
ményeit. váltó kultúrának.

Ekkori lelkiállapotáról, magatartásáról leg-
többet A Badacsony lábánál írt verse árul el:

A tiéd s te az övé vagy oldhatatlan,
magára rántl'a hanyatlik alád:
mert elvesztél benn, van rajta hatalmad:
test, lélek csókja oszthatatlan annak,
ki úgy győzött, hogy megadta magát.

S ha több nem lehetsz, légy tiszta szándék
emléke. Felvillantál, mint ezüst
hal, bár egy percre: tündökölve;
s névtelen siklasz elemedbe,
elmúlni benn, mint viharban a fűst,

Ö is "elemébe" tért vissza, midőn a minisztersé
get újból felcserélte a Kollégium igazgatásával,
majd az intézmény megszűnése után szinte telje
sen a tudománynak és az irodalomnak szentelte
magát. Volt ebben egyfajta szókratészi gesztus:

Keresztury Dezsőnek is felajánlották, hogy ide
g~n földön katedrát kaphat, itthon pedig esetleg
súlyos nehézségek várnak rá. "Engem az Isten
nem teremtett emigránsnak" - volt a válasza, s
mellette tanúskodtak a magyar irodalom és kul
túra nagy sorsvállalói, Eötvös, Arany és a többi
ek, akiket oly szenvedélyesen igyekezett megis
merni, s akik most' magatartásformáló eröként
és példaként visszaadtak valamit kutatójuknak.

Ekkor következtek azok az évek, melyek akár
egy hősköltemény lapjaira illenének. Hatalmas
kritikai kiadások (jogos büszkeséggel mondhat
ta el például Keresztury Dezső egy televíziós
beszélgetés során, hogy Batsányit ő ásta ki az
ismeretlenség homályából), s azok az irodalmi
kiállítások, amelyek ezrek hez és ezrek hez vitték
el az igazi, a magasabb eszményeken edzett kul
túrát. Részt vett egy országos emlékhálózat ki
alakításában, évtizedekkel megelőzve azt a mai
akadémiai tervet, amely irodalmi források ki
adását és emlékhelyek feltérképezését szorgal
mazza. Amikor hazánk egyik vagy másik részén
írói emlékházakban járunk, felidézve a nemzeti
múlt egy-egy sorsformáló alakjának emlékeze
tét, sokszor nem is sejtjük, hogy Keresztury
Dezső lépett be ide elsőként, s vele a kultúrának
azok a máig névtelen munkásai, akik egész éle
tüket a múlt megmentésének szentelték. (Hadd
idézzek. fel közülük csak egyetlen egyet: Miklós
Rábertes, akinek annak idején tanplmánya is
jelent meg a Vigiliában, s élete végéig a kiállítás
rendezésnek, emlékházmegőrző mozgalomnak
egyik vezéralakja volt.) Hogy ezzel mi volt a
legfőbb célja, azt is maga mondta el: megerősíte
ni a nemzet emlékezetét, hogy a változó időkben

is jobbik és nemesebbik énjének példája lebegjen
előtte. S lehet, hogy a kiállításokat később le
bontják, de emlékük megmarad azokban, akik
látták őket, s megmarad a Magyar Irodalom
Képeskonyve, mely aligha született volna meg e
hősi évek tapasztalatai és tanulságai nélkü!.

A múlt ébresztése kétoldalú folyamat. Ke
resztury Dezsőt e ténykedése közben elsősorban

az a szándék vezette s vezeti, hogy a hajdani
tapasztalatok hozzásegítsenek egy új s teljesebb
nemzetkép kialakításához. Ahogy a Sírvers-ben
írta:

Hol nyugszunk. nem tudja barát.feleség, gyerek. El
szórt

testünk nyomtalanul nyelte magába a főld.

Szívetek őrizzen: milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.

Elsősorban múlt és jelen folytonos és megújító
kölcsönhatása, a ma minél teljesebbé és termé
kenyebbé tétele vezérelte, amikor a maga dra
maturgiai elképzeléseít hozzáadta a magyar drá-
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ma elfeledett, elsüllyedt kincseihez, s a meglehe
tősen gyér drámai emlék ünk mellé újakat terern
tett. Így szűletett újjá keze nyomán Madách,
akit sokáig hajlamosak voltunk kizárólag Az
ember tragédiája szerzőjeként méltatni és ünne
pelni. A .korszerűsített, játszhatóvá tett
Madách-darabok nyomán ugyanúgy sejlett fel
egy gazdagabb és igazabb drámai múlt képe,
ahogya szorgos kutatások a kódexekből érzék
letessé tették egy ősgeszta jelenlétének lehetősé

gét. Bár Szabó Lőrincről írta, de Keresztury
Dezső egész múltidéző munkásságára érvénye
sek e sorok tanulságai: "s mi naggyá érett benne,
kicsirázva I lesz új sziveknek mérge s orvossága"
(Egy költő halálára.) Ebben a képben bizonyá
ra az "orvosság"-ra kell tennünk a nyomatékot:
a kultúra múltja - tanit ja Keresztury Dezső

egész alkotó élete példájával- olyan erőforráso

kat adhat a jelennek amely segíthet tájékozód
nunk, ideálokat találnunk. s ezáltal segíthet ki
teljesíteni személyiségünket, ízlésünket és mérté-
künket. '

Amikor 1965-ben megjelentette összegyűjtött

verseit, ezt a sokat mondó cimet választotta:
Emberi nyelven. Egy olyan lírai korszakban,
mely sokkal érzékenyebben reagált a modern
törekvésekre, tudatosan' és elkötelezetten tá
masztotta fel az "első aranykor" nyelvét és
szemléletmódját, Verseiben a líra folytonossá
gának azokat a szálait igyekezett ismét erősebb

re fonni, melyek a mai magyar Irodalmat a re
formkor nyelvéhez és szelleméhez kötik. E szá
lakat a század első évtizedének irodalma néha
türelmetlen kézzel metszette el, mert az epigo
nok működése elfedte előle az igazi nagyok ki
merithetetlenül gazdag és ma is termékenyítő

örökségét. Keresztury Dezsőben az irodalomtu
dós segitette a költőt tájékozódni, s a költő

segítette az .irodalomtudóst még érzékenyebben
közvetíteni. Lírájának újra meg újra felbuzgó
forrását először még Arany János őszikéihez

hasonlították, ám az egyre gazdagabb termés
jogossá teheti azt a meggyőződésünket, hogy
nem a búcsú gesztusával írja verseit, hanem a
megtalált szintézis gyönyőrűségében: Vörös
marty, Eötvös és Arany hangját éppúgy kihall
juk ezekből a kőlteményekből, mint látjuk Egry
szineit, s halljuk Bartók zenéjének kérlelhetetlen
ritmusát.

Keresztury Dezső úgy maradt hűséges a ha
gyományhoz, hogy megteremtett magának egy
lehetséges európai nézőpontot: a kultúrának ar
ról a magaslatáról tekint szét a világba, ahol
egységbe forr minden nemes hagyományőrző és
megújító törekvés. Mindezt tiszteletet parancso
ló erkölcsi emelkedettséggel teszi, egy olyan XX.
századi próféta gesztusával. aki bízonyos benne:
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szűkség van a sokszor emlegetett, de nem ponto
san érteu rnorális eszményekre, azokra az élet
igazságokra. melyeket sokszor és sok változat
ban fogalmaztak meg a költők, de amelyek újra
és újra belevésendők a nemzedékek tudatába.
Magatartásából és versformálásából nem hi
ányzik a régi ernlékkőnyv-szerzők paradigmari
l.us szándéka, a példázat-írók erkölcsjavító
szándéka sem. Életelveket, tanácsokat ad, fiata
los eltökéltséggel, a megújulni kész, minden be
nyomásra fogékony örökifjúság csodálatra mél
tó tartásával, de annak a költőnek bölcs nyúgal
mával, aki öregedön is szolgálni, gondolkodni
és elmélyedni tanit:

Ne gyfitölködj, szeresd felebarátodat,
akár tenmagadat;

vagy győzd meg szlved, bocsáss meg neki,
akár ha üzleti

számításból. Tudhatnád. mennyi örömöt
mérgez meg az örök

irigység. sértődés, rossz emlék, feluszult
düh, fojtó árnyú múlt;

ne bénitson hűtlenség. méltatlanság,
, mint felfakadt vád;
s bár vérző seb lehet az árulás;

emlék legyen, ne más.
Előre nézz, csak azt edd, ami jó maradt;

a töMít a dűgmadarakruik,

(Tanács)

Abban, ahogy Keresztury Dezső szemléli a mo
dern költészetet, érezni egyfajta rokonságet az
öregedő Aranyéval, aki ugyancsak kissé értetle
nül, indulatosan figyelte az új nemzedékek lírai
törekvéseit. "Lehet összhang I diszharmóniát
lan'!" - kérdi, s mintha e döbbent kérdésre igye
keznék válaszolni Szavaink cirnű versében,
melyben felbukkan a magánynak, a kivetettség
nek az az érzése, mely oly sokszor kísérti meg az
irodalom egyéniségeit, akik nem tartoznak sem
miféle csoportosuláshoz, hanem igazuk konok
tudatában egyedül keresik a megváltást. Úgy
érzi, körülötte az érvényesülésért tülekszenek.
hogy megszűnt az eszmények összetartó ereje, ez
a tudat azonban nem gyengeséget szül benne,
hanem prófétai küldetéstudatát erősíti: "Arcát
cseréli a világ, de I lényege egy. Te is fordúlsz
korral, esővel, széllel, I de .benned is egy, éled,
megnő a tüzes nyelvek igéje" (Szavaink.) Ab
ban a lírai és tudományos közegben, mely egyre
intenzívebben vizsgálja a jelentésüktől megfosz
tott szavak és mondatok önértékét, Keresztury
Dezső a "visszhang" jogá/ort és szükségességéért
száll perbe, mert - mint ars poetica érvénnyel
megfogalmazza -: ,.Az vagy, mit a többiekről

I átélsz, hírül adsz."



Ez a kormos-keserű lírai indulat valamelyest
megcsendesedik két utolsó kötetében, az Így
éltem-ben és kivált a Pásztor-ban, mintegy an
nak bizonyságául, hogy Keresttury Dezső ki
küzdötte magának azt a költői magatartást,
mely a líra történetének kezdete óta jellemzi az
elkötelezett és koráért felelősséget érző költöt,
s amelynek fő mozgatója a következetes esz
ményvállalás. "A gazda bekeríti a házát" - írta
Babits, s Keresztury - akiből nem hiányoznak
a babitsi magatartásjellemzőjegyei - ugyancsak
zártabbvilágot teremt verseiben, de olyan össze
függéseket lát, olyan távoli hangokat hall, ame
lyeket csak azok a lírikusok hallanak meg iga
zán, akik képesek a konterriplációra. "Itt az
összegzés ideje" - mondja Mózessel (Mózes sza
vai a Xx. század végén), s a régi hévvel adja
tovább a lelkében megfogalmazódó parancsot:

Pedig ma is
szólni űz az a Hang, amit a szent hegyen
hallottam - tudom már - nem az egekből,

de jölzengő lelkem visszhangjaként:
hogy okosak legyetek s bizakodók,.vegyétek

KÉPZÖMÜVÉSZET

Szántó Piroska:
Bálám szamara

Valaki mindig némán strázsál,
míg kiáltoznak amazok.
Változik bár az uniformis,
akadnak mindig szíjazók.

(Szántó Piroska bajóti keresztútjához)

Mi dolga Szántó Piroskának Bálámmal. meg a
szamarával? Vagy elsősorban a szamárral, "aki
nek" Bálám a gazdája?

A szamárral általában nagyon sok van, hisz
látható előszeretettelrajzolja, festi, akár a hitok
tatási célokra készült, diapozitívesújszövetség
illusztrációkon is; a Bálám szamara viszont
azért ragadta meg, mert magához különösen
hasonlónak tartja: "És megnyitá az Úr a sza
márnak száját . . ."

Szántó Piroska úgy érzi: ha ő, a festő, írni
kezd, ez annyira meglepő, mint a szamár meg
szólalása. Szerénység lapul ebben a hasonlat
ban, de valójában találó, bár rejtett önértékelés.
Hisz Bálám szamarának száját az Úr nyitja meg:
csoda történik, mondhatni, isteni kegyelem ér
vényesül. Isteni kegyelem ösztönzi írásra Szántó

emberséges kézbe a képzelet s ész céltalan
csodáit, szivetek indulatát, a rosszrahajló
természetet, igaz törvénnyel telten. mint az az
Isten, ki bennünk s általunk él, ahogyan
mi is csak benne s általa élhetünk.

Az "áramló idő" lesz lírájának talán legfonto
sabb kategóriája. Az idő múlása azonban nem
az elkerülhetetlenül közelgő vég sejtelmeit éb
reszti szívében, hanem távoli, elfeledett arcokat,
hangokat, tanításokat. Kevesebb testi erővel, de
nem lanyhuló figyelemmel követi ma is ezek
híradásait, s azt az életelvet vonja le belőlük a
maga számára, hogy küldetése változatlan. S
közben a lélek legmélyéről újra meg újra feltör
az a dallam, melyért a lírát művelni egyedül
érdemes:

A jöldöntúlira lényegült
táj nyugalma, halk madarak neszezése, minden,
mi átáramlik rajtad: egyetlen, visszatérő

változatokban élő dallam: arra figyelj!

(Visszatérő dallam)

RÓNAY LÁSZLÓ

Piroskát, belső szükséglet, életének hetedik évti
zedében. Hogy leírja, amit eddig csak élőszóban
mesélt el, és annál többet is: megírja, amit csak
ő mesélhet, ő írhat meg, tanúságot tegyen önnön
látásáról, nemcsak képpel, színekkel, vonalak-
kal, hanem szóval és fogalmakkal is. .

"Önnön látásáról" - a művész attól művész,
ahogyan lát. Mert többet lát 'és másképp, mint
más ernberek. Akár képzőművész, akár író.

A közönséges halandónak sematikus elképze
lései vannak a képzőművész látásmódjáról: azt
hiszi, a festő színeket lát, a grafikus vonalakat,
a szobrász formákat. .. És akkor hirtelen talál
kozik egy festővel, aki ránéz a növényre, és
emberarcúnak látja, ránéz az állatra, és ember
sorsúnak látja, ránéz az emberre - és a csontvá
zát látja. Félelmetesnek? Igen, de s!ánandónak
is, örökkévalónak és gyönyörűnek. Szántó Pi
roska ;,szamár testvérként" szereti, Szent Fe
renccel, a testet. ("Testvérként" - van-e még egy
nyelv a világon, amiben test-vér, a krisztusi
misztérium szavaival, az, aki egyazon anya mé
héből született, nemre való tekintet, a frater
soror megkülönböztetés nélkül?)

Miért szólalt meg Bálám? Mert verte a gazdá
ja: "Mit vétettem néked, hogy immár háromszor
vertél meg engem?" Szántó Piroska is azért szó
lalt meg, mert megveretett. Nemcsak ő, hanem
ők mind, mi mindnyájan, emberek, emberi tes
tünkben, belső forrásokból fakadó kínjainkkal,
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és a kívülről jövőkkel egyaránt; s különös érzé
kenységgel vall arról, amit a legközelebbről ta
pasztalt meg, amit az e földön, e hazában szüle
tettek szenvedtek el vagy mértek egymásra.

Bálám szamara azért szólal meg, mert tudja,
hogy nem vétett; megdöbbentí gazdájának há
látlansága. Szántó Piroska a legnehezebb körül
mények közt is megtartóztatja magát a bosszú
vágytól, írtózík a hálátlanság bűnétől: ..Én nem
lövök arra, akinek az asztalomnál poharat től

töttem" - idézi Vavel Lajos grófot, hogy meg
magyarázza, miért hagyta futni a nyilas tömeg
gyilkost, akivel a legborzalmasabb időkben

együtt lakott. Igen, a Névtelen vár grófját idézi,
meg Adorján Manassét, az Egy az Isten hősét:

szerényen Jókai-kötetek mögé rejti bibliáját 
mint házigazdája, Aczél Gy. a konyakot -, s

. ezáltal úgy mellékesen fedezteti fel velünk, olva
sóival, a keresztény írót Jókaiban. A keresztény
embert Szántó Piroskában.

De a szamár megszólalásának csodája nem
csupán arra az esetre alkalmazható, amikor egy
festőművész írni kezd. Ilyen csoda minden mű

vészi megnyilvánulás (nem mondom, hogy "al
kotás" , mert Piroskánk utálja, és joggal, ezt a
fellengzős kifejezést). Hiszen ez történik minden
alkalommal: a szamár meglátja, a szamár látja
meg az Úrnak angyalát. Meglátja, és szót fogad
neki; neki fogad szót, nem önfejű, elvakult gaz
dájának.

Szántó Piroska nem viszi végig, nem boncol
gatja a hasonlatot, ő egyszerűen csak odateszi:
címnek egy fejezet elé, mottónak saját szövegei
elé, meg kötetcímnek, a bibliai képet, epizódot.
Odateszi, mint egy színfoltot, vagy tárgyat a
képre, ahogy a kompozíció megkívánja: nem
kell magyarázkodni, beszél az saját magáért.

Sokféleszöveget gyűjtött össze ebben a kötet
ben: különbözö időpontokban, különféle alkal
makból, vagy, gyakrabban, alkalmaktól függet
lenül keletkezett, részint már közzé is tett íráso
kat. A kötetindító Pályám emlékezete egyértel
műen ad életrajzot is, pályaképet is, s lényegileg
a következők ugyanezt teszik, bár a ..Történe
tek" című rész visszaemlékezései inkább az élet
rajzra, a "De pictura" cimű rész a művészi szán
dékok és megvalósulások útjaira-módjaira he
lyezik a hangsúlyt, s a három interjú a végén, az
"Elhangzott" cimű részben, mintegy annak fog
lalata, amit művészi hitvallásnak nevezhetnénk,
ha nem félnénk ilyesmit leírni, Szántó Piroska
kíméletlenül őszinte tekintete előtt.

Kíméletlen őszinteség: ez a legtöbb, amit a
magáról és koráról valló művész, író adhat. A
festő, akinél oly sokat jelentenek a színek, a
pasztellek éppúgy, mint a fehér-fekete, vagy
akár az ezüst-arany (a csontvázaknál, Karinthy

I •
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Utazás Faremidóba könyvének ihletésére), kí
méletlen kegyelemdöféseket osztogat minden
széplelkűségnek. Rengeteget "röhögünk", azért
is, mert .rengeteget félünk" íszonyatos életünk
ben: hisz mellettünk a tömeggyilkos ímádkozik
elalvás előtt, hajdani börtöntársunkat árulóként
ölik jeltelen sírba, s a kiváló magyar prózaíró,
míg lelkesen rakja ki jegyzetfüzetét az asztalra,
nem veszi észre, hogy halálosan megsértí az em
bereket, akik azzal kínálják meg, amijük nin
csen is. És a sok kis és nagy iszonyatot az ember
okozza, ember az embernek; hát hogyne lenne
érthető, hogy Szántó Piroska kerülgeti az em
bert, az emberábrázolást, növények mozdulatai
ban ragadja meg a sanyargattatást és megtöre
tést, pillangó színeibe-formáiba látja bele a vad
állatot, s kisbárányok születésénél asszisztál,
bár újszülött kiscícáit saját kezűleg vágja föld
höz. (Az állatbarát Lorenztől tanulta: "így ne
kik nem fáj, csak nekern't.)-

Sokáig kerülgette az embert, az emberábrázo
lást, s végül az ábrázolás ábrázolásának útján
találta meg, a Szigliget környéki feszületek
Krisztusait rajzolva-festve. Persze nem "egy az
egyben". Meglátta, hogyan formálja egy-egy
kor, egy-egy nép, vagy táj a maga istenemberét,
hogyan teremti meg az emberfiát a maga képére
és hasonlatosságára. "A mester a saját képére
írta át az Istent, nem kell megijedni, nem embert
fogok festeni, hanem többet is annál, meg keve
sebbet is. És gyűjteni kezdtem az útszéli, magyar
testű, kurta lábú, zömök, gyakran pödrött baju
szú korpuszokat." Ez a korszaka 'Zárult azután
"egy meglepő akkorddal": egy délelőtt szent
endrei műtermében felfedezte önmagában, az
emberi testben, a teremtés tökéletességét. "Ak
kor hirtelen megéreztem a testem geometrikus
szerkezetét, azt a háromszöget, amit a kopo
nyám alatt összekulcsolt kezemmel alkotott a
karom, a gömb alakú koponyámat. Elfelejthe
tet1en izgalom fogott el, az anatómiát mindig
nagyon szerettem, de magamról eddig a percig
nem vettem tudomásul, hogy gondosan összeál
lított, egyensúlyba hozott alkotás vagyok. Az
ujjakat feszítő inak gyönyörű rendjét észleltem
a kezemen,·aztán a lábfejemen is, emelgettem a
karomat, járt, mint az egykarú emelő vagy a régi
kofamérleg - el voltam ragadtatva..."
Ebből a felfedezéséből született a Szerelmesek

című képsorozata, az ölelkező csontvázak ciklu
sa, ez a vallomás a szerelem, a szeretet örökké
valóságáról. "...ezek a legoptimistább képeim
- magyarázza Szántó Piroska. - Az én legopti
mistább képeim, s a világ legoptimistább témá
ja. Mert igenis, igenis, a szerelem kifoghat a
halálon. Nem új dolog ez, csak most éppen nem
gondolnak rá az emberek, nem érnek rá, tele van



a fejük mindenféle nem fontos vacakkal. Pedig
mégiscsak ez a legfontosabb a világon .. , opti
mista sorozatom ez, mert jobban hiszek a szere
tetnek és a szerelemnek hegyeket mozgató erejé
ben, mint a halálban. A halálban persze mint
testi megsemmisülésben kénytelen vagyok hin
ni, láttam épp eleget. De az lehetetlen, hogy
olyan hatalmas erő, mint a szeretet, a fájdalom,
a félelem, a feszültség, egyszerűen csak elmúlhat
a test elmúlásával. Ha ezt el kellene hinnem,
abbahagynám a festést, kiugornék az ablakon,
nem tudnék többé örülni semminek... EI fog
jönni az a kor is, amikor az érzelmi feszültségek
valami módon fizikailag megfoghatóvá és léte
zővé válnak, s köztük a szeretet is, ez az óriási
energia nem tűnhet el a semmiben, és én ezt
szeretném kifejezni. De hát akkor »halál, hol a
te fullánkod, elmúlás, hol a te hatalmad«?"

"El fog jönni az a kor" - Szántó Piroska
valóban optimista, hisz a szeretet evilági jövőjé
ben, mindannak ellenére, amit látványként
örökre a szemében hordoz: mert a gyötrelem
mellé odalátja az örömöt is, a meghalás mellé a
születést; nemcsak megfordítva. A felrobbanó
Margit-híd vízbe csúszó sárga villamosa mögött
ott a másik, a fennmaradó; az agyongyötört
korfui lovak tarka cicomái nem kegyetlenebbek
és nem is szánalmasabbak, mint mindaz, amit
magunk csinálunk, emberek, az életünkkel és
egymással, amikor orgiát játszunk Weinberge
rék máltai kastélyában vagy társasjátékokkal
szórakozuak a Károlyi palota szétvert cimerét
bámulva, s rettegve a váratlan csöngetéstől: hi
szen "odabent", ahova vihetnek, nem követ és
vasat vernek szét, hanem húst, inakat és csontot.

ZENE

Halmos László miséi
Ha megpróbálunk a keresztény egyház évszáza
dainak zenéjére átfogó píllantást vetní, egy ha
talmas vonulat rajzolódik ki előttünk. Kezdet
ben volt a gregorián. Arra a kérdésre, hogy a
gregorián kultúra hogyan, milyen szerves lassú
sággal rendeződött egységes, világosan körülha
tárolható dallamkultúrává, milyen előképek,

források táplálták, miféle gyakorlati igény szül
te s differenciálta hosszú évszázadokon keresz
tül, többek között a nemrégiben megjelent Ra
jeczky Benjamin könyve, a Mi a gregorián? ad
választ az érdeklődőnek. Az elnevezés a hagyo
mány szerint I. Gergely pápa szerepére utal, akí
egységesítette a középkori egyház dallarnkultú-

A megtöretett testü Krisztus bajuszos, és a
falu kovácsmesteréhez hasonlít Szigliget kör
nyékén; Szántó Piroska keresztútján - amit a .
bajóti templomnak festett, hálából, mert ez a
falu mentette meg 1944·ben az életét - a falu
viseletbenjáró asszonyai mennek az ősszeroska

dó Krisztus elé. Szántó Piroska előbb festett
rajzolt pietákat, s azután kezdte, évtizedek táv
latából, megörökiteni a bajóti asszonyokat, a
parasztasszonyok hajdani, •napjainkban kihaló
fajtáját. Az Emberfián át jutni el az emberhez,
s az ember által ábrázolni az Emberfiát - és
ugyanígy élni meg, ábrázolni és megéletni az
asszonyt és a Szüzet, az anyát, összefonva az
emberit az istenivel, a mulandót az örökkévaló
val. .. nagyon sok az, amit Szántó Piroska tud,
amit megtudott, attól a perctől kezdve, amikor
"meglátá az Úrnak angyalát", attól a perctől
kezdve, hétévesen megélte első "határozott él
ményét", a revolverdörrenést, ami anyja halálát,
öngyilkosságát jelentette.

Szántó Piroska nem alakoskodó szerénység
gel vállalja Bálám szamarának szerepét, szinte
a szükségből csinálva erényt: ha mások nem
írtak róla könyvet eddíg, majd megírja ő. S
könyvével a hasonlat találó voltát bizonyítja: az
Úr angyalának fogad, fogadott szót mindig,
akárhogy is verték a szűk látókőrű, csökönyös
Bálámok, egy életen át. Ő ís csökönyös: elmeséli
- mert nem éri be azzal, hogy megfestette, meg
rajzolta - komplex látványait, hogy általuk a
nem láthatóhoz vezessen el. A szeretet isteni
örökkévalóságához. (Szépirodalmi Kimvvkiadá.
1982)

KERÉNYI GRÁCIA

ráját (600 körül). Hajói meggondoljuk, az egész
európai zeneművészet szempontjából felbecsül
hetetlen jelentőségű mindaz, ami a reneszánsz
hajnalára már kialakul: egy rendkívül gazdag és
kiérlelt dallamvilág; a hangmagasságok vonal
rendszeren történő notációja (!); zeneelméleti
ismeretek; az Arezzói Guido nevéhez fűződő

szoímizáció (!) felfedezése; a szervezett, leírt
többszólamúság új perspektívákat nyitó kezde
tei; a zenei műfajok rendje stb. Megjelennek a
láthatáron a mai értelemben vett zeneszerzők

elődei: Leoninus, Perotinus a XII-XIII. század
ban. Mindez nyilván összefügg az orgona temp
lomba történő "bevonulásával" is (a X. század
vége óta). A XIV. században azután lassú, de
életerős vajúdással megszületik a kora rene
szánsz ember; a kor zeneszerzői: Francesco Lan
dini, Guíllaume de Machaut és a többiek. A
reneszánsz virágkoráról (XV-XVl. század) vi-
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szonylag sokat tudunk már, olyan óriások élnek
és alkotnak ekkor, mint Ockeghem, Josquin des
Prés, Lassa és Palestrina... A zeneművészet

egyik csúcs-periódusa et: A XVI. század a refor
máció - a puritán és nemzeti nyelvű zenei stílus
jelentkezése -, illetve a tridenti zsinat vonzásá
ban telik; Monteverdi már átvezet bennünket a
zene barokk korszakába. Míg a reneszánsz egy
házi zenéjének fő műfaja a mise és a motetta, a
barokk soha nem volt bőséget hoz műfaji tekin
tétben: kialakul az oratórium, a kantáta, a pas
sió, és virágzik a protestáns korál köré rendező

dő énekes és hangszeres művészet. Ismét a "cSú
cson" vagyunk: Vivaldi, Handel. J. S. Bach...

,A bécsi klasszicizmus nagyjai is megírják egyhá
zi műveiket: Haydn, Mozart és Beethoven. Az
utóbbinál azért jusson eszünkbe, amit Adorno
ír a Missa Solemnis-ről: "... a szellem egy törté
nelmi állapotának tehetetlensége ez, melyben a
szellem már nem vagy még nem képes kimonda
ni, aminek kimondására itt vállalkozik". A ro
mantika korában gigantikus, misztikus prog
ramzenei stb.látomások születnek Berlioznál,
Lisztnél, s a XX. század is gazdagítja az egyházi
zene .Jrodalmát" egészen napjainkig - gondol-

.junk csak Penderecki Lukács-passió-jára vagy
Magnificat-jára.

Az egyház mindennapi gyakorlata azonban nem
arra rendeződöttbe, hogy esztétikai értelemben
vett remekműveket szólaltasson meg a miséken.
Ilyen szempontból tehát ellentmondás feszül a
gyakran monumentális méretű és zenetechnikai
értelemben nagyon igényes zeneművek és az
egyház hétköznapi zenei igényei, lehetőségei kö
zött. Magam is emlékszem, milyen nehézségek
árán lehetett csak például egy Kodály Te Deum
ot előadni a budai Mátyás-templomban. Hát
akkor mi lehet a helyzet vidéki városainkban
vagy falun!? Bizony ritkán akad az ember jó
kórusra vagy éppen orgonára az ország külön
böző pontjain. Az alább bemutatott kottakiad
vány talán éppen e feszültség felismerésének s a
lehetséges kompromisszum megtalálásának re
ményében jelent meg.

Halmos László: Sieben Missa Brevis
gyermek-, női- vagy férfikarra.
(Kiadja Zsongor Kálmán, Bécs, 1982)'

A kotta aleime - Az egyházi kóruséneklés isko
lája - is ezt a feltevésünket látszik megerősíteni.

A misék progresszív nehézségi fokok szerint
rendeződnek a kötetbe. A két első mise (Missa
in honorem S. Benedicti és Missa in honorem S.
Elizabeth) egyszólamú. Dallamanyaga a grego
riánra és a népzenénkben gyakori pentatóniára
épül, mínden templomi kórus megbirkózhat ve-

478

le. A következő két mise (Missa in honorem S.
Norl:ierti és Missa in honorem S. Ladislai) két
szólamú. Felépítésükben a Palestrina-stílus tör
vényszerűségei, helyenként merészebb modulá
cíós megoldások érvényesülnek. Viszonylag
könnyen énekelhetők. A kötet legigényesebb
műve a Missa Verna - Tempore Paschali három
szólamú zenei anyaga, a kodályi, de talán még
inkább a liszti tradíeióra épül, mindvégig átte
kinthető, harmonikus zenei képeket rajzol. Két
további misén kívül (Missa de nativitate Domini
és Missa pro defunctis) a kötetben egy Credo
tétel és tizenkét kettő-, illetve háromszólamú
Alleluja található. A rövid misék legtöbbjéhez
(ad libitum) orgonaszóiam tartozik, melyet a
kiadó külön jelentet meg. A több ezer példány
ban publikált kiadvány magyarországi énekka
rok számára ajándékként kérhető az Országos
Magyar Cecília Társulat központi igazgatójától
(eim: Kósa Ferenc, 8000 Székesfehérvár, Arany
J. u. 1.).

Halmos László - aki I925-ben végzett Kodály
Zoltán zeneszerzői osztályában - művei bizo
nyára sok örömet szereznek majd egyházi (s
nem csak egyházi) kórusainknak, s reméljük,
hozzájárulnak ahhoz, hogya templom a zene
fellegvára is maradjon. A kiadó írja: "Jedes ein
zelne Stück dieses Heftes ist eine Brücke zur
Transzendenz..." Nem mindegy, milyenek ezek
a hidak...

*
Hanglemezek

KODÁLY ZOLTÁN KARMŰVÉSZETEl.
Zrinyi szózata, Jézus és a kufárok stb.
MiIler Lajos (bariton), az, MRT Énekkara
(vezényel: Ferencsik János)
SLPD 12352

A Zrínyi szózata most jelent meg először ma
gyar hanglemezen, megírása után csaknem há
rom évtizeddel; az 1955-ös, 56-os bemutatóra és
előadásokra már nem emlékezhet mindenki.
Kodály e nagyszabású a capella kantátájában
kiemeit szerepet juttat a recitáló bariton szólis
tának -, de a vegyeskart is komoly feladatok elé
állítja. Miller Lajos és a Magyar Rádió és Tele
vízió Énekkara Ferencsik Jánossal az élén az
alkalomhoz és a műhöz méltó színvonaion tol
mácsolja a kantátát.

A hanglemez másik oldalán Kodály öt ve
gyeskari művét találjuk: Jézus és a kufárok,
tJregek, Norvég leányok, Akik mindig elkésnek
és Liszt Ferenchez. Reprezentatív válogatás. A
Jézus és a kufárok-at Kodály egyik legalapo
sabb ismerője, Tóth Aladár például a zeneszerzö



legkiemelkedőbb a capella művének tartja - igaz
ez még a Zrínyi szózata előtti művekrevonatko
zík csak -: "...mintha a drámai motetta legna
gyobb mesterének, Schütz Henriknek klasszikus
szelleméből lebegne valami itt a modern zene
költő felett - írja. - Így mindenekelőtt a Jézus
és a kufárok bibliai jelenetben, mely egyébként
szinte a capella-testvérműve a Psalmus Huriga
ricusnak." l933-ban egy akkor még egészen fia
tal költő, Weöres Sándor versét zenésítette meg
Kodály, ebből született az Öregek. Ismét a kó
rusmüvészet páratlan, idők felett álló remekével
van dolgunk; ha Palestrina hallaná e művet, az
ő tetszését is bizonyára elnyerné.. , Az Akik
mindig elkésnek Ady Endre költeménye, a Liszt
Ferenchez Vörösmartyé, míg a Norvég leányok
ugyancsak Weöres-vers. Kodály rendkívüli
nyelvi igényességének szellemében meg kell je
gyeznűnk: nem mindegy, hogy leányokat írunk
mondunk, mínt Weöres a versben, vagy lányo
kat, mint ahogya lemezboritó eimlapja hirdeti.
Érdemes volna egyszer behatóbban is foglalkoz
ni a lemezek "csomagolásának" módjával: míg
a lemezeket kisérő szővegek általában nagy
szakavatottsággal készülnek, a borítók külső

megjelenése nem mindig a legszerencsésebb.

JOSEPH HAYDN: A TíZPARANCSOLAT
WOLFGANG AMADEUS MOZART:
KÁNONOK
Győri Leánykar, vezényel: Szabó Miklós
SLPD 12373

A lemezen csak kánonok hallhatók. de köz
tük nagy a változatosság mind tartalmi, mind
hangulati értelemben. Számos példával lehetne
érzékeltetni, hogyan festi meg Haydn az egyes
parancsolatok gondolati tartaImát vagy éppen
az egyes szavakat. A heiligen (szentelni) szót
például jellegzetes, az egyházi előéneklés hajlirá-

sára emlékeztető módon komponálja meg. A
verehren-nél (tisztelni) egy pillanatra "megáll" a
muzsika folyamata, mintha meghajolna a meg
énekelt negyedik parancsolat értelmében. Ne
lopj! -- ének eJteti Haydn a Bach-tól csent téma
fejre. .. A kilencedik parancsolat hallgatása
közben pedig szinte látni véljük, mint lopakodik
a "bűnös" felebarátja felesége közelébe...

A lemez másik oldalán található Mozart
kánonokról szólva, az olvasó talán hihetetlen
dolognak tartja majd, hogy Mozart a lemez első

kánonját, a Kyrie szövegűt állítólag tizennégy
éves korában komponálta. Ebben az esetben
sem csodagyerek-mivoltát kell hangsúlyoznunk,
hanem inkább azt, hogy a zenei nyelv, melyet
használt, egyszerűen adottság volt számára,
nem kellett megharcolnia érte olyan értelemben,
mint ahogyan manapság kellene, zenei nyelvek,
álnyelvek és tolvajnyelvek köznapi özönében.
De nem csupán ennyiről van szó. Ha figyelme
sek vagyunk, észrevesszűk,milyen magától érte
tődően fér meg itt egymás mellett, sőt olvad
egymásba profán és egyházi, olasz és német, régi
és új, barokk és klasszicista, egyszóval minden,
ami a kor zenei nyelvezetében fellelhető. Így
könnyen megértjük. ha a zeneszerző az egyik
pillanatban a húsvéti nagymise Alleluia-ját vá
lasztja kánon-szővegnek, máskor a borról, a
mulatságokról énekel vagy éppen gúnydalt ír
ismerőseiről. Teszi mindezt oly harmonikusan.
oly éteri muzikalitással. hogy az esztétika szférá
jában aztán végleg egybeolvad öröm és bánat,
népi hangulat és Ave Maria, sőt mondhatjuk
mai szóhasználattal is: kőnnyű és komoly zene.
A Győri Leánykar, élén Szabó Miklós karnagy
gyal, örömteli pillanatokat szerez minden hall
gatójának, aki lemezükkel gyarapítja gyűjtemé

nyét,

VÁCZI TAMÁS

A SZERKESZTÖSÉG KÖZLI: Kérjük kedves rnunkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel. megfelelő margóvaI) küldjék be, mert ezzelegyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szcrkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9- l6 óráíg.
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