
Mihályi Gilbert:
A társadalom megújítúa Krisztusban

A Katolikus Magyarok Vasárnapja az
Amerikába szakadt magyar hív6knek so
káig a legfóbb magyar nyelvű lelki táplá
léka volt. Mihályi Gilbert premontrei atya
~rásai itt jelennek meg rendszeresen. Most
Idehaza megjelent kötetét vehetjük kézbe,
az egyháznak és a mi magyar egyházunk
nak is egyik legsürgetóbb feladatáról.
. Gyakran elhangzik, hogy hozzánk nem
Igazán érkezett még el a II. Vatikáni zsinat
szellemisége, pedig egyházunk megújulá
sának a zsinat által kijelölt úton kell vég
bemennie. A zsinat egyik legfontosabb föl
fedezése volt, hogy az egyházban minden
megkeresztelt hívőnek - klerikusnak és
laikusnak - egyenlő a méltósága, sőt a
laikusoknak egészen sajátos szerepük van
az evangelizálásbanés az egyház építésében.
. ~ihályi G~~bert a laikus apostolságot
állítja elénk könyvében. Megrajzolja a zsi
nat képét a laikusokról, majd azt az érde
kes utótörténetet is, ahogyan a zsinatot
követ6 évtizedekben ez mégis feledésbe
merült. Elmondja azonban azokat az erő

Ee:'zítéseket is, ahogyan a Szentatya és a
laikusokkal foglalkozó szinódus újra és újra
lelkiismeretvizsgálatra késztették az egy
~t vizsgálja fölül saját szemléletét,és ad
Jél meg az 6ket megilletó helyet a laikusok
nak, hiszen csak így válhat egésszéés egész
ségesséKrisztus Testénekéletmúködése.

Sokat segítene egyházunk most induló
z~inati megújulásában, ha több ilyen
konyvecske állna rendelkezésünkre, ha
sonló módon feldolgozva a Zsinat többi
fontosabb témáját is. (Márton Áron)

LukácsLászló

Ihletettség és akaraterő

Rossini Mózesének bemutatóján végre,
végre igazi operarendezést láthatott az
Operaház közönsége. A művet általában
hanglemez-operaként tartják számon,

Szemle

mert zenéje vonzó és kifejező ugyan, de
cselekménye állóképek sorozata, rengeteg
hatalmas kórustétellel. Kerényi Miklós
Gábornak azonban sikerült megmozdíta
nia a hegyet. A Mózes a mi Operaházunk
ban eleven, lüktetó, terjedelme ellenére is
gyors darab, azok számára is átélheté,
akik nem, vagy nem elsősorban a zenére
kiváncsiak. Az énekkar játszik, mozog,
drámai szerepe és hozzá különleges
koreográfiája van, az énekeseknek sajátos,
csak erre az előadásra érvényes tagjátéka,
és a világítás, amit oly sokszor csak a leg
szükségesebb mértékig használnak ki, ez
úttal fontos, a történetet, a szereplőket ér
telmező szerephez jut. Minden - és ez ta
lán a leginkább lelkesító - a legszorosabb
összefüggésben marad a zenével, még ott
is, ahol a rendező újat, olyat kíván elmon
dani, amire Rossini nem is gondolt, mert
nem gondolhatott. Ihletett előadást látha
tunk, ugyanakkor következetesen megva
lósítottat, végigvezetettet. Nem tudok,
nem is akarok mást mondani: hálás va
gyok mindenkinek, szereplőknek és kise
gítőknek egyaránt, aki részt vett a mü
színrevitelében.

FáyMiklós

Erdélyi krónika 1989

Az erdélyi magyar könyvkiadásra ma ne
héz napok járnak. Nincs papír, nincs meg
felelő nyomda, nincs állami támogatás, az
olvasóközönségnek pedig nincs elegendő

anyagi ereje arra, hogy rendszeres vásárló
legyen. Annak idején, a trianoni erőszak

után Kós Károly és barátai úgy találtak
megoldást a hasonlóképpen mostoha
helyzetben, hogy megalapították az Erdé
lyi Szépmíves Céhet, és a tehetósebb elöfí
zetók számára megjelentetett díszes köte
tek nyereségéből közreadták az olcsó,
népszerű kiadványokat. Erdélyben most
nincsenek tehetős magyarok: a hagyomá
nyos "középosztály" elszegényedett, a
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kétkezi dolgozóknak még kevésbé jut
pénzük könyvek vásárlására. Az erdélyi
magyar irodalom talán még sohasem küz
dött olyan súlyos gondokkal, mint most,
mídón állítólag felszabadult a zsarnoki
cenzúra nyomása alól.

E mostoha helyzettel szegült szembe az
a néhány svédorszagí magyar, minde
nekelőttVeress Zoltán (akit kolozsvári író
ként Ismerhettünk meg annak idején), mi
dön Kántor lajos kolozsvári iroda
lomtörténész-szerkeszt6 támogatásával 
Kös Károly klasszikus példáját követve 
megindította az Erdély kövei című könyv
sorozatot. A sorozat nemrég megjelent el
ső kötete: Vándorl6 id6 balladája címmel az
1989-es karácsonyi történelmi fordulat
"krónikáját" örökíti meg: Kányádi Sándor,
Lászlóffy Aladár, Farkas Arpád és Király
László verseivel, Sütő András, Szabó Gyu
la, Bálint Tibor, Kántor lajos, Cseke Péter
prózai emlékezéseivel. vallomásaival. Er
dély magyar írástudói tartanak tükröt a
történelemnek, s ebben a tükörben rendre
jelenik meg a megrendülés, a boldog
öröm, a keserű csalódás. A költői és vallo
másos krónika a történelem egy valóságos
drámáját világí~a meg, azt, hogya várat
lanul feltámadó szabadság miként süllyed
és vész el ismét a nemzeti gyűlölködésör
vényeiben.

A kötet alaphangját mégsem a keserű

ség, inkább a remény szabja meg. Ahogy
az erdélyi magyar irodalom "korelnök~

nek", a nyolcvanhat esztendős Horváth Im
rének a versében olvasható: "olyan népb61
születtem, mely bízik a feltámadásban."

Pomogáts Béla

Per-Olof Sjögren: A Jézus-ima

Az európai szinóduson ismételten szó
esett arról, hogya különbözö egyházak
nak meg kell osztaniuk egymással sajátos
kincseiket. A keleti kereszténység számos
olyan elemet őriz mind teológiájában,
mind liturgiájában, amely gazdagabbá te
heti a nyugati teológiát, istentiszteletet.

E kis könyvecske az imádságnak egy
sajátos, főleg Keleten elterjedt formájára
irányítja fígyelmünket, az úgynevezett J~

zus imára. Megszoktuk: az ima számunk
ra elsősorban beszédet jelent - "szólunk
Istenhez", könyörgünk hozzá, kérünk tőle

valamit, esetleg bűnbánatunkat, hálánkat
fejezzük ki. Ennek a "beszélgetésnek"
azonban legalábbis kölcsönössé kellene
válnia: lehetóséget adva Istennek is arra,
hogy szólhasson hozzánk, s mi figyelmes
szívvel hallgassuk őt.

Van azonban még egy, általunk több
nyire nemigen használt lehel6ség: meg
próbálunk belécsöndesedni Istenbe, egy
egy lassan, halkan vagy akár szótlanul is
mételt fohásszal "beléimádkozni magun
kat" Isten jelenlétébe, egész lényünkkel,
szívünk ritmusával is egyesülni vele. Akik
részt vettek a taizéi ifjúsági találkozó egy
egy·imaóráján, azok megérezhették, hogy
ez nemcsak a magányos ima csöndjében,
de nagy közösségben is lehetséges.

A Jézus-ima segíthet bennünket az
imádság ez új - és ősi - formájának föl
fedezésében. megmutathatja. hogyan lép
hetünk benső közösségre Jézussal az ima
csöndjében.

Lukács László

Músorfüzet 1.
Offenbach: Szép Heléna

Ez az ezoterikus fajtából való. Már-már
arisztokratikus. Képeket és idézeteket kö
zöl az eredetükre való leghalványabb utalás
nélkül. Teheti.A müsorfüzet az egyik legsa
játosabb színházi műfaj, s mint ilyen, maga
is egyediségre törekszik. (Ha törekszik.)

A szolnoki Szép Helénáéból például
megtudhatjuk. hogy "Offenbach az embe
ri életet mint egyetlen nagy bábszínhazat
nézte". Ráadásul humorral. Ugy nézte.
Humorral. A szolnokiak Szép Helénáját
viszont elég nehéz humorral nézni - el
inal a maradék is. Pedig Offenbach műve

- idéz valakit valahonnan a füzet 
"egyfajta komikus opera. Van tehát zenéje
és szövegkönyve." (Ez jó!) Mi több, ezt az
opercttzenét "ragyogó, friss szellem, ele
gancia, könnyed és gunyoros hang jellem
zi". Mindezek fényében a Schwajda
György rendezte előadásban csak ragyo
gó, friss szellem, elegancia és könnyedség
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nincs. De a legjobban a hang hiányzik.
Előfordul például, hogy a primadonna ,a
ráes6 penzumot képtelen kiénekélni. Es
még ez a jobbik eset. Az "egyes pointe-ek
re kiélezett, finoman stilizált deklamációt"
már nem is említem. Offenbachnál még
biztosan megvolt. Az el6adásból pillanat
nyilag egyetlen pointe-et sem tudok föl
idézni, ami ült. Igaz ugyan, hogy pointe
ról pointe-ra bukdácsol a történet - a
szépséges Heléna elrablása spártából Pa
ris által -, de ezek olyanok, amelyekből
egy is elég ahhoz, hogy mély, végletes,
életunt letargiába zuhanjon az ember.

A távozni készülő Schwajda egyébként
igen jól igazgatta a szolnoki színházat.
Egyrészt alig-alig rendezett benne, más
részt sikerült megőriznie a~ egyik legkivá
lóbb vidéki teátrumnak. Allítólag szerét
ték a színészei is. Konok, elszánt ember,
de van benne együttérzés. Ezzel az elő

adással bizonyára a búcsút szerette volna
megkönnyíteni. (Amúsorfűzetet szerkesz
tette: Szeredás András.)

KállaiKatalin

Pergolesi: Stabat Mater, Salve Regina

Zádori Mária (szoprán), Derek Lee Ragin
(kontratenor), a Capella Savaria együttest
Németh Pál vezényli. (Quintana 903011)

A felvétel művészi értékét már az is je
lezheti, hogya világszerte ismert Harmo
nia mundi sorozatban jelent meg, s ezen
nincs miért csodálkoznunk, hiszen a szop
rán szólista, Zádori Mária napjaink egyik
legkiválóbb oratórium-énekese, fellépése
ünneppé teszi bármelyik hangversenyt,
amelynek műsorát a régi zenének szente
lik. Eneke e felvételnek is a legnagyobb
erőssége. Bámulatos hitellel kelti életre
Pergolesi művének már-már túlcsorduló
an érzelmes fájdalmát, azt a lemondó han
gulatot, amely a klasszicizmus kora előtti

európai zenét jellemezte.
A zeneirodalom nagy Stabat Máterei

között különleges hely illeti Pergolesiét,
amelyből hiányzik az a bravúrokra való
törekvés, mely honfitársáét, Rossiniét jel
lemzi, s művészileg egységesebb, mint
Dvorzsáké, melyben ugyan gyönyörű

részletek akadnak, de vannak romantikus

sablonok is. A korai véggel eljegyzett ze
neköltő mélyen átérezte a kereszt alatt álló
anya fájdalmát, híven követi a szöveg
hangulatát s kora egyik maradandó reme
két alkotta.

A Capella Savaria alkalmazkodó hű

séggel követi vezetője, a régi zene előadá

sában kiváló jártasságot szerzett Németh
Pál utasításait, az együttes alkalmazkodó
kísérője a szólistáknak, akik közül Zádori
Mária elbűvölő szépséggel kelti életre szö
lamát. Pergolesi alkotása sok felvételen is
mert, nagy karmesterek játszották lemezre
és CD-re, ez az előadás azonban a sok jó
és szép közül is kiemelkedik mélyről jövő

fájdalmával és gyászával.
(s.e.)

Kortárs magyar jezsuiták 1.
<Összeállította: Szabó Ferenc S.J.)

Tavaly emlékezett meg a művelt világ
Loyolai Szent Ignác születésének félezre
dik évfordulójáról. Az általa 450 évvel
ezelőtt alapított Jézus Társaság megítélé
sét illetően sokféle vélemény hangzott
már el az évszázadok alatt, de azt min
denki elismerte, hogy e rend szorosan
összefonódott az európai művelődéssel,

elsőnek alkalmazkodott a humanista ér
tékrend nagy fordulatához, s az egyházat
megújító szándéka széles körben áthatotta
az újkor oktatásügyét, iskolarendszerét, s
hatással volt a művészetekre is.

Hozzánk Oláh Miklós telepítette be a
jezsuitákat 1561-ben, s néhány évtizeddel
később, a 17. században már kevés kivé
teltől eltekintve valamennyi katolikus kö
zépiskola az ő irányításuk alatt működött
- legalábbis egy ideig. Nagyszombati is
kolájukból nőtt ki a ma legrégibb hagyo
mányokkal büszkélkedőmagyar egyetem,
a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem,
mely a két háború között éppen alapítójá
nak, Pázmány Péternek nevét viselte. Szá
mottevő volt szerepük a magyar történeti
tudományok korszerű megszervezésében:
Hevenesi Gábor, Pray György vagy Kato
na István említése nélkül nem lehet meg
írni sem történettudományunk, sem iro
dalomtudományunk történetét.
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A Szabó Ferenc összeállította tanul
mánykötet nem megy vissza az id6ben e
régi korokíg, az a célja, hogy olvasóját a
magyar jezsuitizmus - ugyancsak gaz
dag - újabb történetének legjelentősebb

alakjaival ismertesse meg. Azokéval, akik
e század egyháztörténetében s művelő

désében játszottak szerepet. E vállalkozás
els6 kötete tíz jezsuita egyházférfiú arcké
pét rajzolja meg tanulmányok, tanul
mányrészletek s eredeti szemelvények se
gítségével. Bús Jakab, Kaszap István, Tor
ma Kálmán, Bíró Ferenc, Bangha Béla,
Csávossy Elemér, Kollár Ferenc, Petruch
Antal és Óry Miklós életével és munkás
ságával ismerkedhet meg benne a kötet
olvasója. (Prugg Verlag, Eisenstadt)

KZ

Músorfüzet 2.
Gromberg: Szabad zóna

Ez tapintatlan füzet. Akár maga a darab. A
jó Jean-Claude Grumberg tíz éven át gyür
kőzött azzal, hogy meséljen az elmesélhe
tetlenr61, ~ zsidóság e századi holocaustjá
ról, amelyhez személyes sorsa is fűzi. Es
mi lett a vége? Nem egész két esztendeje
befejezett egy darabot, amelyben halálba
menetel6 rendíthetetlen hösök helyett egy
egészen hétköznapi zsidó család éli egy
szerre szánalmas és mulatságos háborús
mindennapjait Franciaország úgynevezett
szabad zónájában, egy falusi paraszt ~e

gyi hazíköjéban. Ók a paraszt zsidai. Igy
mondják. Látszólag a heroizmus gyanúja
sem vetülhet rájuk. Ingerlékenyen és izgá
gán élik kényszerűen fölfordult életüket, s
nem értik, nem akarják megérteni, hogy a
minden embemek kijáró emberi méltóság
tól miért akarják 6ket hirtelen megfosztani.

Acs János nem sokkal a franciaországi
6sbemutató után úgy vitte színre a Katona
József Színházban Grumberg művét, hogy
miközben a szerencsétlen helyzetból adó
dó gageken nagyokat mulatunk, a végs6
kig tudja fokozni bennünk a fenyegetett
ség szorongásos érzését. A befejezés aztán
egyszerre kegyetlen és Iíraí,azaz a kegyet
lenségében lírai, ahogy a hálátlanul hálás
Simon az öket megmentó Maury gazdát
átöleli, ahogy a gazda immár egy másik

"kisebbséget" igyekszik pártfogolni egy
német hadifogolysuhanc személyében.

"A színház nem moralizáló tevékeny
ség. Gyakran magunkra maradunk és
csak a megtérteknek prédikálunk." 
mondja a műsorfiizet citálta beszélgetés
ben a szerzö. Hogy is van ez? Pontosan
így. A színház az a hely, tudatosítja Grum
berg, ahol erkölcsprédikáló érvek helyett az
érzelmeknek kell a rosszat jóra fordítani.

Ez tehát egy tapintatlan műsorfüzet.

Tapintatlan, mert tömör, körültekintó, ke
rek és szellemes. Kaján mércét állít a kri
tikus elé. Csak tessék, lehet frappánsab
ban - sugallja, miközben egyik idézete
"generációja legmulattatóbb tragédiaszer
z6jének" titulálja Gumberget. Ennél frap
pánsabban? Bármily fáj, nem megy. (A
műsorfüzetet szerkesztette: Litvai Nellí.)

Kállai Katalin

EMKE

Az Erdélyi Magyar Közművel6désiEgye
sület (népszerű rövidítésével élve: EMKE)
l88S-ben alakult meg Kolozsvárott, széles
körű társadalmi összefogással, mint az er
délyi magyarság művel6désének szerve
zete. Igen rövid idó alatt ért el számottevő
sikereket tagjainak száma már elsö három
évtizedében húszezerre szaporodott, kö
zel háromszáz elemi iskolát és majd' száz
ovodat alapított, kétszázötven könyvtárat
hozott létre, olvasóköri és dalosmozgal
mat szervezett, s nagymértékben hozzájá
ruIt az erdélyi magyarság körében az írás
tudatlanság felszámolásához. Emellett
könyveket is adott közre, így egy rendkí
vül népszerű daloskönyvet, valamint Sán
dor József és Merza Gyula nevezetes erdé
lyi Utikalauzát, a hazai turisztikai iroda
lom egyik elsö remekét (amely bátran
megérdemelné a hasonmás kiadást).

Az els6 világháború után az egyesület
anyagilag tönkrement vagyonát elemész
tették a hadikölcsönök és a román földbir
tokreform. A bukaresti kormánya régóta
érvényben lév6 alapszabályt sem akarta
jóváhagyni, az EMKE ennek ellenére t0
vább működött,56t újabb sikereket ért el.
Teljes újjászervezésére azonban csak
Eszak-Erdély 1940-es ideiglenes vissza csa-
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tolása után került sor. A nagyhín1 egyesü
let túlélte az 1944 6szén bekövetkezett
újabb történelmi fordulatot is, sót egy ídö
re ismét az erdélyi magyar közmúvel6dés
legf6bb organizátora lett. 1946-banazonban,
szamos más magyar intézménnyel együtt,
múködésétbetiltottáka román hatóságok.

Az erdélyi magyarság önmagára esz
mélésének következtében egy esztendeje
az EMKE újjászületett. Az 1991 áprilisá
ban Brassóban rendezett kongresszus
mint az erdélyi és moldvai, sót a bukaresti
magyarság körében megalakult nagyszá
mú közmúvel6dési társaság átfogó szö
vetségét állította helyre az Erdélyi Magyar
Közmúvel6dési Egyesületet, új alapsza
bályt hagyott jóvá, elnökének az ismert
irodalomtörténész Dávid Gyulát, ügyve
zem elnökének a kiváló színházi szakem
bert, Sylvester Lajost választotta meg. A
több mint százéves egyesület azóta ismét
az erdélyi magyar kultúra védelmében és
gondozásában tölt be vezető szerepet, s
mint ilyen mindinkább jelen van az egész
magyarság kulturális életének fórumain.

PomogátsBéla

Jelenti magát Jézus

Magyar népdalok és népénekek. Szvorák
Katalin (ének), közremúködik Győrfi Er
zsébet, a Hegedős Együttes és a Csámbor
góZenekar. (Quint 903066)

A magyar vallásos népzene mélyréte
geit tárja föl a Szvorák Katalin szerkeszté
sében megjelent CD. Kodály Zoltán, Kal
lós Zoltán, Volly István és mások gyújtései
nyomán a legkülönfélébb tájegységek ze
nei anyaga kel új életre, hitelesítve a kiad
vány ajánlását író Gábor Bertalan nagyka
posi plébános szavait "Az...egyszeru lelkek
hittel remélik a hitetlenség közepette is,
hogy a meghajlott fúszál a vihar után ki
egyenesedik. Szvorák Katalin és sorstársai
hittek ebben az igazságban. Hitüket életük
kel bizonyították. Hitvallók ők, akik már ak
kor elindultak az egység aklába visszahívni
a Kárpát-medence báránykáit, amikor még
csak a legmerészebbek bíztak abban, hogy
amit első ízben a nagykaposi templomban
énekeltek, a messzi világ is meghallja".

(s.e.)

Giordano Bruno mint angol kém

"Beépített ember volt-e Giordano Bruno?"
- tette fel a kérdést H. R. 'Irevor-Roper a
The New York Review of Books egyik
múlt év végi számának élén álló több ko
lumná-s cikkében. A cikk egy nem rég
megjelent könyvet ismertetett erős fenn
tartásokkal és kritikai megjegyzésekkel.
Az inkriminált könyv John Bossy Giordano
Bruno and the Embassy Affair c. könyve,
melyet a tekintélyes Yale University press
adott ki, s a nagy tudós életének egy ke
véssé ismert szakaszáról szél. Arról az
időszakról, amikor mártíromsága előtt az
158O-asévekben egy ideig Angliában tar
tózkodott. Bejáratos volt a magas társa
ságba, többször megfordult Oxfordban, de
ami a legfontosabb, Angliában írta meg öt
legjelentősebb múvét. Ezeket az adatokat
természetesen eddig is mindenki ismer
hette. Arról is tudni lehetett, hogya lon
doni francia követ jóvoltából került a szi
getországba, ő volt fő pártfogója azokban
az években, sőt a francia követségen szál
lásolta el.

Tényekból, féltényekből és feltételezé
sekből John Bossy egy valóságos kémtör
ténetet szőtt Giordano Bruno alakja 'köré
azt állítva, hogy az angol titkosszolgálat
megteremtóje, Francis Walsingham be
szervezte hálózatába, s rávette, hogy jelen
téseket készítsen barátjának és jótevőjé

nek, a francia követnek, Castelnau gróf
nak terveiről és elgondolásairól. Tény,
hogy Cíordano Bruno néhány évig a lon
doni francia követségen lakott, s tény,
hogy a követ házi káplánja, Henri Fagot
csakugyan angol szolgálatban állt. A két
tényt kapcsolta most össze John Bossy
olymódon, hogy Fagot-t azonosította Bru
noval: Fagot nem volt más, mint Bruno
kém-álneve. Eszerint a francia követség
katolikus miséit Giordano Bruno celebrál
ta - amit egyébként nem tehetett meg,
mert korábban exkommunikálták az egy
házból. Ez és több más homályban ha
gyott részlet keltette föl Trevor-Roper gya
núját, hogya lebilincselő logikával megírt
könyv bármilyen izgalmas olvasmány is,
alighanem merő kitaláció.

K.z.
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M(lsorfüzet 2 és fél
Isherwood, Kander, Ebb, stb: Cabaret

Azaz a kettő és feledik műsorfüzet. Bár ez
a fél ~ kicsit túlzás. Inkább csak har
mad. így, ha azt vesszÜk, hogy az impo
záns kills6 alatt megbúvó szerény szöveg
további két nyelven, angolul és németül is
olvasható <Bradshaw-Isherwood, engli
scher, Schriftsteller ist im Jahre 1904.gebo
ren), akkor az már kitesz egy egészet. De
milyen egészet. ..

A Cabaret - így hangzik a musical ma
gyar változatának címe - Madách Szín
ház-i műsorfüzetéb61 például arról is érte
sülhetünk, hogy Básti Juli "minden műfajt

magáénak érez". Garas Dezső pedig
"számtalan televíziós játékban és filmben
nyújtott kiváló alakítást", míg Psota Irén
"nagyon sok film és tévéjáték főszerepét

alakította". Szirtes Tamás, a rendező "szá
mos televíziós játékot rendezett", Schaffér
Judit jelmeztervező ellenben "számtalan
filmhez, operához és színdarabhoz készí
tett jelmezeket". A darab történelmi hátte
rét ecsetelő három mondat valamivel
konkrétabban fogalmaz. 1929-ben "kezde
tét veszi a világgazdasági válság... A ka
tasztrofális gazdasági helyzetet demagóg
propagandával lovagolja meg az :egyre
gyorsabban hatalomra törő náci párt."

Tehát fenyegetettség itt is, csakúgy,
mint a Szabad zónában, ám ott mulatság
ba, itt meg érzelmi mézesmázba burkolva.
Ez a vékony mázréteg nem is jön olyan
rosszul, ha már a színházakban annyit fe
nyegetőznek, bár az is lehet, hogy leolvad,
lekopik, ha Psota (Fraulein Schneider)
meg Garas (Herr Schultz) meg Básti (Sally
Bowles) igazán belelendül.

A háborúbamasírozó Berlin halálmeg
vető mulatozásait látjuk abban a kabaré
ban, ahol a fékevesztett népeket ugyan
úgy figyelmeztetik, ahogy áttételesen
minket is: kéremszépen, jó lesz kicsit vi
gyázni. Mindebbe beleágyazva egy tűch

tig szerelmi történet, amelyet Szirtes Ta
más karcosabbra vehetett volna. (Annál,
amilyen, mondjuk, a film volt annak ide
jén.) De 6 inkább lesimította, beletett min
dent, was gut und teuer, persze csak
annyira, amennyire. Az érdesebb tehetsé
gű Básti Julit, Garas Dezsőt, Paudits Bélát

(Konferanszié) nagyobb munka lett volna
elrontani. így aztán az előadás szeren~
nem lett olyan tükörsimára glancolt, nunt
a borító, amelyben az a bizonyos m~sor

füzet lapul. (A füzetet szerkesztették IS.)

KáL/ai Kataitn

lHnger László: A gyógyító beszélgetés

A gyógyító beszélgetés sor~n a kliens ~~

magát tárja fel: szenvedéseít szavakba 01
tözteti. Akkor eredményes ez a művelete,

ha a terapeuta visszajelzései, a verbalizé
dó, megtámogatjak ebbe~. Az önfe!tárás
során kiderül, hogya lelki betegek túlzot
tan negatív önképpel rendelkeznek, az én
kép és a reális én között nagy távolság
van, a belső élmény és a tapasztalat náluk
nem fedi egymást. így alakul ki a dep
ressziós kognitív struktura, melyben elku
löníthetünk ontológiai síkon egy negatív
beállítódást a léthez, a negatív preferenci
át: az énhez, a másikhoz, a valósághoz és
a jövőhöz való negatív viszonyt, amit kog~
nitív tetrádnak nevezünk: ismeretelméleti
síkon a betegnek az énnel, a másikkal, a
valósággal és a jöv6vel kapcsola~o~ felte
vései jelennek meg, fenomenológiai síkon
pedig a konkrétan megfogalmaz?tt állí~

sai szerepelnek. Mint a depresszív kogni
tív struktúrából látható, a lelki beteg meg
van gy6ződve önmaga értéktelenségéröl,
gyógyíthatatlan betegségéról, szeretetre
való méltatlanságáról, meg nem értéséről.

a világ és az emberek rosszaságár<?l, a jö~ő

reménytelenségéről, és a rossz mmdenutt
való jelenlétéről. Nyilvánvaló, hogyabe
teget kibillenteni ebból az álláspontból na
gyon nehéz. A gyógyító beszélgetés haté
konysága aprólékos becslőskálákkal mér
hető. Az eredményes gyógyító beszélgetés
folyamata eljut odáig, hogy a beteg dön,té
sekre képes, figyeimét már nem a..mult,
hanem a jelen és a jövő kötik le, a tünetek
helyett az önmagához való viszo~ya kap
egyre inkább szerepet, értékrendje ~yre

szilárdabbá válik, és más értékekre nyítot
tabb lesz: "fully functioning person"-ná,
teljesen működő szeméBy~ válik. A .könyv
nem hallgatja el a rogersi kon~pCló hiá
nyosságait sem, hogy nincs tekmtettel az
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ember szociális és társadalmi vonatkozá
saira, mert az individuális humanizmus

, álláspontját képviseli. Maga a terapeuta
szórégi id6kre.utal: az els6 "terapeuták" a
2. században Alexandria környékén él6
szerzetesek voltak, akik az adott -társada
lomban fölmerül6 új kérdésekre választ
keres6 embereknek szolgálfak útmutatá
sul. A gyógyító beszélgetésnek nincsen
stratégiája vagy taktik4ja: majdnem mínd
egy, hogy a kliensmir61 beszél az önfeltá
rás folyamán: csak adja az anyagot, a tera
peuta pedig a folyamat egészéért felel6s.
A terapeuta teljes mértékben igyekszik a
kliens problémáira ráhangolódni, nem te
reli 6t semmilyen határozott irányba, a be
teg nem vállal semmilyen kockázatot ami
elhangzik, közöttük marad, az orvos ab
ban próbál segíteni, hogy az elmondotta
kat világossá tegye a kliens számára, he
lyesen visszatükrözze, és hozzásegítse 6t
ahhoz, hogy önmagával egyetértésben
tudjon élni. A pszichoterápiás kezelést bel
gyógyászati kivizsgálás is megel6zheti. A
gyógyító beszélgetés a feszültség és szo
rongás megszüntetése mellett a személy
ben rejl6 er6k kibontását eredményezi. A
terápiás folyamat kezdetén már eld61 a si
keresség kérdése, melynek bekövetkezte
kor kevesebb lesz a szenvedés, és több a
szeretet és öröm a Földön. (Magyar viselke
déstanulmányi ésKognitív Terápiás Egyesület)

HollóKovácsAndrás

Halhatatlanok és hallgathatatlanok

Boccaccio egyik történetében a f6hős azért
keresztelkedik meg, mert Rómába men
vén, ott az egyház képviselőinekzüllöttsé
gét látva arra a gondolatra jut, hogy ha a
kereszténység legfőbb képviselői hitvány
sága ellenére is ilyen hatalmas tudott ma
radni, akkor bizony alighanem ez az egye
dül üdvözítő hit. Az Erkel Színház január
22-i Rigolettójának nézője viszont azon
volt kénytelen töprengeni, hogy milyen
nagyszerűnekkell lennie ennek az operá
nak, ha akad olyan, aki ilyen színvonalú
el6adást is hajlandó végigülni.

A címszereplő Németh József például
nem csupán azért volt botrányos, mert azt

képzelte, az udvari bolond alakját azzal
tudja leginkább megragadni, ha alkalman
ként idétlenül visong, nem is azzal, hogy
rettent6 hamisan énekelt (ez egyébként is
jellemző volt szinte az összes többi szerep
lőre), mert ilyen baleset másokkal is el6for
dulhat. Ami igazán fájdalmas emlék, az az,
hogy valaki elő tudja adni az operairodalom
egyik legnagyobb baritonszerepét anélkül,
hogy a bosszankodáson kívül bármiféle ha
tást ki tudna váltani a közönségb61, úgy,
hogy észre sem lehet venni, hogy egyáltalán
történik valami a színpadon.

A mantuai herceget beugrással énekelte
Berle Sanford Rosenberg. Az amerikai te
norista igazán különleges színpadi jelen
ség, olyan, mint a tenorista karikatúrája:
nagyon kicsi, nagyon kövér, szakállas, és .
gyönyörű, csillogó, hosszú haja van.
Hangja biztos és szép színű, csak sajnos
olyan kicsiny, hogy talán egy húsz négy
zetméteres szobát még betöltene, de egy
színházat már semmiképp. Ennek ellenére
6 legalább ott volt a színpadon, oda lehe
tett és kellett figyelni rá. Gilda szerepében
Murár Györgyi küzdött sikertelenül kolo
ratúráiért, a Csányi Valéria vezette kórus
és zenekar tagjai pedig egymástól és az
énekesekt61 teljesen függetlenül kezdték,
vezették és zárták szólamaikat.

S hogy a végére valami pozitívumot is
írhassunk, a Maddalénát alakító Gémes
Katalint viszont külön dicséret illeti, hogy
ilyen körűlmények között szépen és pon
tosan énekelt, becsülettel helytállt.

Fáy Mik/ós

Füzet nélkül
Molíere: Mizantróp

Nem vettem műsorfüzetet.Egyrészt, mert
már minden pénzem műsorfüzetrement,
másrészt, mert ki akartam próbálni, mire
megyek füzet nélkül.

Valami házibuli készülődik - szil
veszter, farsang, születésnap, bármi -,
Céliméne, Alceste szerelme szerpentint
dobál szét a lakásban, amely egy régi bér
ház valahányadik emeletén terpeszkedik
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el nagy valószínűséggel.Tágas, lerobbant
és omlatag, mégis sugároz egyfajta intel
lektuális bájt, amennyiben az elhanyagolt
ságot tudatos lezserségnek tekintjük, egy
életmód, értékrendszer kifejezédésének.
Céliméne-ben semmiféle ünnepi áhitat
nincsen, dühödten vagdalja a szerpentin
gurigákat, majd egy félig-meddig alkalmi
jellegű miniruhát rángat magára, míköz
ben Alceste szokásához híven ismét em
bergyűlölködik. Már túl van az üveg
pezsg6vel érkez6 Oronte sértegetésén,
amit nemes egyszerűséggel 6szinteségnek
nevez, és már jól lehordta barátját, Philinte
et is, akit a korlátlan képmutatás vétkében
talált bűnösnek. Most Céliméne van soron.

Ez az ünnep, amelyet az egész történet
során kerülgetünk - vagy el6tte vagyunk
vagy utána -, s amelyre a szövegben
nemigen találunk utalást, a darabot rende
z6 Ascher Tamásnál életmetaforává tágul.
Az ünnep az élet, amelyre mindig készü
16dünk, átélni, élni akarjuk, de sohasem
sikerül, mindig két ünnep között vagyunk,
s már a készül6dés sem okoz örömet, gé
pies és kötelességszerű. Minden zaklatott
és zilált, minden mindig csak átmeneti. A
világ földarabol6dik, egymásra torlódik a
régi és az új, elvész a stílus, a tárgyi világ
összekuszál6dik, a tárgyak esztétikai érté
ke lassan-lassan megszűnik, használati ér
tékük pedig annál nagyobb, minél inkább
lerövidül a használati idejük. (Rikító piros
kokakólás papírpoharak az asztalon.) S ez a
kívülazt is mutatja, hogy mi van belül. Hiába
ágál az erkölcs nevében Alceste, azerkölcsi
egész is széttöredezett, csak a szilánkokat
rakosgathatjuk, s jó, ha mint a föld mélyér61
el6került agyagkancs6 darabjairól, legalább
a forma nyomait fölfedezzük.

Évszázadokra visszanyúló vita mutatja,
hogya Mizantr6p egyik legf6bb dilemmá
ja, lehet-e, kell-e Alceste-nek igazat ad
nunk. A kaposvári el6adás Jan Kott állás
pontját közelíti a leginkább: liA konfliktus
megoldhatatlan, és nem is lehet rá megol
dást találni. Végül is már nem az intellek
tuális érvek fens6bbségér61 van szó, ha
nem választásról." Aschemak persze van
határozott igenje, de ez az igen magára a
választásra ésnem a mikéntjére vonatkozik.

Kállai Katalin

Mozart egyházi zenéjéből

Zádori Mária (szoprán), Fers Márta (szop
rán), Klaus Mertens (bariton), a Savaria
Énekegyüttest, a pécsi Bach Kórust és ~
Capella Savariát Németh Pál vezényli,
(Quintana 903015)

Eza felvétel ugyancsak a Harmonia mundi
sorozatban jelentmeg. A többiközött a Gyász
zene (K42), a Reginaroeli (K127), az Exsulta
te, jubilate (KI65) című népszerű motetta és
az Ave vennn corpus (K618) szerepel rajta.

Hosszú ideig vitatták, vajon Mozart egy
házi zenéjének színvonala eléri-e a nagy
szimfóniákét, a zongoraversenyekét és az
operákét. A kérdés azért látszik jogos~k,

mert a zenekölt6 jónéhány egyházzenet al
kotása megrendelésre készült foglalkozásá
nak, alkalmazásának egyik követelménye
volt, hogy ilyen jellegű műveket szerezzen,
s 6 a rá jellemz6 gyorsasággal meg is felelt
az elvárásoknak. A rutin kétségtelenül meg
mutatkozik egyik-másik frázis ismétl6désé
ben, mindazonáltal Haydn mellett Mozart
volt az, aki az egyházi zene fe.Jl6désének új
lehet6ségeit tárta föl. Nemcsak közismert
miséiben a nagy o-moll hangnemúben és a
befejezetlenségében tökéletes Requiemben,
hanem ezekben az akár alkalminak is
mondható kompozíciókban ugyancsak.
Egyházi zenéjében is megfigyelhet6 ugyan
az a folytonos és szívós bels6 tökéletesedés,
amely minden más műfaját jellemzi, s
amely az e felvételen nagyszeru előadásban

felhangzó Ave verumot oly felejthetetlenné
teszi. Bár módja és lehet6sége volna a
Quintnek, hogy a teljességre törekedve ter
vezze meg Mozart egyházi zenéjének ki
adását.

Zádori Mária és a közreműköd6k ezút
tal is tudásuk legjavát nyújtva avatják ese
ménnyé a CD megjelenését.

(s.e.)

Vajang. Jávai báb- és ámyjáték

A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai MŰ~észeti
Múzeum új, id6szaki kiállítása a va]ang?t,
azaz a tradicionális jávai báb- és ámyjá
tékművészetetmutatja be, valamint a játé
kot kísér6, a túlnyomórészt üt6hangsze-
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rekb61 álló gamelán zenekar hangszereinek
nagy részét A kiállítás törzsanyaga Zboray
Ernő mérnök-utazó a század elején gyűj

tött és a hatvanas években Magyarország
ra keriilt, Nyugat-lavaröl származó ha
gyatéka. Ez a rendkívüli hozzáértéssel
gyűjtött, egységes, 19. századi bábkollek
ció nemcsak a korabeli magyar, hanem a
holland sajtóban is feltűnést keltett.

A kiállítás a vajang-játék két alapvető

változata (létezik többek között keresz
tény vajang is: a katolikus vajang vahju az
6- és Ujszövetség történeteit, a protestáns
vajang Juszuf pedig a József-legendát mu
tatja be), az árny- és bábjáték segítségével
az ősi hagyományt őrző, máig leginkább
kedvelt vajang purua történeteken keresz
tül a két nagy indiai eposz, a Mahábhárata
és a Rámájana jeleneteit mutatja be. Az ál
talában napnyugtától hajnalig tartó előa

dás kulcsfigurája a bábokat mozgató játé
kos, a dalang, akinek rendkívül összetett
szerepe van. Ahhoz, hogy apálcáknál fog
va mozgatott figurákat különbözö hangon
beszéltesse, nemcsak a klasszikus szöve
geket kell tudnia, hanem jellegzetes, ének
16 hangjával tréfás rögtönzéseket is szö a
darabba. Ezenkívül a zenekar vezénylése
is a dalang feladata. Maga az el6adás tu
lajdonképpen a Jó és a Rossz harcát mu
tatja be egészen a Jó végső győzelméig. A
kiállítás a klasszikus történetek részletei
mellett az ikonográfiailag jól megkülön
böztethetó, legfontosabb szeraplök típusa
it is bemutatja, Az 1931-ben a múzeumban
már kiállított Zboray-gyűjtemény mellett
az Indonéz Köztársaság Nagykövetségé
nek legszebb darabjai is láthatók.

Kelényi Béla

Hitel

Megjelent egy kétkötetes tanulmánygyűj

temény: a Hitel címú 1935 és 1944 között
Kolozsvárott megjelenő folyóirat Irásaiból.
A Kéki Béla, Makkai László, Venczel Jó
zsef és Vita Sándor szerkesztésében meg
jelent "nemzetpolitikai szemle" csak ta
nulmányokat és kritikai írásokat közölt, s
az erdélyi magyarság történelmi, társada
lmi és kulturális kérdéseivel, illetve a ma-

gyar-román együttélés tapasztalataivaf, a
román politikai és szellemi élet folyamata
ival foglalkozott. Érdeklődése kiterjedt az
oly meghatározó nemzeti feladatokat is
vállaló erdélyi magyar egyházak tevé
kenységének elemző bemutatására is, így
például Erőss Alfréd 1940-ben Majláth
Gusztáv Károly gyulafehérvári püspökről,
Albrecht Dezs6 1938-ban Márton Aron
püspökr61 adott. szép arcképvázlatot, Kiss
Jenő pedig 1944-ben az erdélyi katolikus
szellemi élet mozgását tekintette át

A kolozsvári szemle, miként címe is
mutatja, Széchenyi István reformgondol
kodását követte, szerkesztőinek közvetlen
mestere pedig a magyar "reformkonzer
vativizmus" kiváló gondolkodója: Szekfü
Gyula volt. A Hitel általában a harmincas
években felnövekvő (magyarországi és er
délyi> reformértelmiség eszményeit követ
te: tudományosan megalapozott és hiteles
megállapításokat adott, minden irányban
kritikai józanságra törekedett, s összhang
ba kívánta hozni a nemzeti és az európai
igényeket és értékeket. Szellemisége ezért
érvényes és példamutató a jelenben is:
igen hasznos volna, ha az írásaiból válo
gató kiadvány (Záhony Éva munkája) el
juthatna az erdélyi magyar olvasók elé.

Pomogáts Béla

Francia orgonamuzsika

A közelmúltban először jelent meg - a
Hungaroton kiadásában - csak francia
szerzők múveiból Leányfalusi Vilmos or
gonamúvész szólóalbuma, a Francia orgo
namuzsika. Az ötvenöt éves Leányfalusi tb.
kanonok most szerepelhet els6 ízben le
mezen. A Pápai Zeneakadémián, az örök
városban többek között Vignanelli tanít
ványaként diplomázott. 1974-ben Nice
ben részt vett Cochereau improvizációs
kurzusán is. A felcsendülő hét szerző

(Clerambault, Séjan, Franek, Charpentier,
Widor, Bonnet, Boellmann) múvei közül a
legismertebb az Eurovisio szignáljául vá
lasztott Charpentier-mú, a Marche en ron
deau Te-Deumának zenekari előjátéka. A
szerző Lully kortársa és riválisa Párizsban.
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Joseph Bonnef századunk nagy meste
re, aki koncertkörútjai során Európa után
Amerikába is eljut. A Tündérek (Elfes) ka
rakterdarabja a modem orgonára írt toc
~ta-f~lépítést követi, fontos szerepe van a
píanojátéknak, amely a surranó tizenha
todmozgásokba lágyan bekapcsol6dva
hűen interpretálja a mű programját.

A zárószám Leon Boellmann Suite Go
thique műve. A markáns téma, a toccata
tétE:lben az etűdszerű kíséret mellett a pe
dáljátékban van. Bizonyára jó szórakozást
nyújt az orgonamuzsikát kedvel6knek le
ányfalusi lemeze, amely mint francia mű

veket népszerűsít6 album egyedülálló
Magyarországon. A felvétel a kalocsai f6
széI«:5ef?yház .00p0náján ~észült, amelyet
a párizsi Cavaillé-Cell tanítványa, Augster
József épített.

GáspárRóbert

Három szent életrajza

Az Ecclesia Kiadó az évek során szép ha
gyományt teremtett avval, hogy rend
szeresen mutatott be egy-egy szentet az
egyház életéb6l. A szentekben - nagyhí
rűekben és ismeretlenekben egyaránt 
kel életre az Evangélium: életük hiteles ta
núságot tesz Krisztus Örömhírér6l.

A közelmúltban ismét három élet
rajzzal gazdagodott ez a sajátos gyűjte

mény, két francia és egy osztrák életrajz
fordítása révén. Szent Johanna, Labouré
Szent Katalin és (a szentté még nem ava
tott) Charles de Foucauld élettörténetével.
H~:mójuk közül Szent Johanna alakja a
legismertebb, de bizonyára sokak számára
kedves Charles de Foucauld is, a Jézus Kis
Testvérei szerzetesközösség alapítója.

A három könyv a szentek életrajzának
három lehetséges típusát állítja elénk: a hi
teles történelmi dokumentumokra épül6
preáz tudományos feldolgozástól a regé
nyes életrajzig. Régine Prenoud ismert
franci~ egy~áztörténész, a középkor jeles
kutatója, akinek fó kutatási területe Szent
Johanna és kora, számos könyvének tanu
sága szerint. Könyve hiteles dokumentu
mok alapján mutatja be a szent életét. A
kutatóknak kitűn6 készíkönyv a könnyed
vagy épületes olvasmányt keresők azon-

ban esetlega vártnál nehezebb szellemier6
feszítésre kényszerülnek olvasása közben

Kurt Benesch ismert osztrák író, akit
megihletett Charles de Foucauld alakja is.
A fordulatos regény könnyed olvasmányt
kínál, félö azonban, hogy Foucauld testvér
valódi személyisége, lelkisége elsikkad a
regényes fordulatok mögött.

Középúton áll a kitűnő és népszerű

francia teológus, René Laurentin könyve
Labouré Szent Katalinról. Tudományos
szempontból alapos, ugyanakkor népszerű,
olvasmányos leírását kapjuk ennek a .szá
munkra alig ismert irgalmasrendi apácának,
akit 1947-ben avattak szentté. (Ecclesia)

LukácsLászló

Szonett, aranykulcs.;
(1001 szonett a vílagírodalombél)

"Szonettek. És szonettek. Csak szonettek."
Az egyik bölcselkedő, pajzán a másik, ez
szerelmes, amaz csupa irónia, ez itt Isten
hez fordul, egy másik a halálhoz - de
aranymetsz6k kezenyomát viseli mind. A
szonett talán a legkötöttebb versforma, s
éppen ezért szabad. Szabályai végtelen
számú variációt tesznek lehet6vé anélkül,
hogy széttörne áttekinthet6 kristályszer
kezete, melynek lényege az ellentét.

De a szonett választóvíz is. Szűk keret,
amely avatott kéz érintésére az arány bő

ségével telik meg,.ám aki önhitt, járatlan,
annak makacs, durva természetét mutatja,
s nem csalhat ki bel61e zenét.

Somlyó Györgye könyvben ezeregy tö
kéletes szókristályt gyűjtött egybe, hála ér
te a fordítóknak is. A legkorábbit a 12. szá
zadban találta, míg a legkés6bbit egy-két
éve írták. Európa szinte minden nemzete
képviselteti magát ebben az antológiában:
északiak és déliek, keletiek és nyugatiak,
s köztük persze mi, magyarok is. Ismer6
sök jöttek el újra, de jó néhány új barát is.
Egy sosem volt társaság, amelynek tagjai
mégis sokszorosan összetartozók. Jó velük
lenni. Aki szereti az irodalmat, itt kedvére
kibeszélgetheti magát, és tanulhat t6lük.
Ki tudja, talán megleli az aranykulcsot is!
(Orpheusz)

Schein Gábor
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