
Szemle

Békés Gellért:
Krisztusban mindnyájan egy

Keresztények egysége - utópia?

Békés Gellért személye nem szorul bemuta
tásra, hiszen teológiai és irodalmi mun
kásságát, valamint a Katolikus Szemle szer
kesztőjeként végzett tevékenységét a ma
gyar katolikusok jól ismerik. Ebben a kö
tetben azonban Békés Gellért sokak szá
mára minden bizonnyal új oldaláról: ne
vezetesen mint az ökumenikus mozgalom
elkötelezett és kitartó munkása mutatko
zik be, és azokat a tanulmányait teszi köz
zé, amelyeket az elmúlt két évtizedben az
ökumenizmus kérdéseirőlírt. A könyv há
rom részre tagolódik. Az első részben a
szerző ismerteti az ökumenikus mozga
lom történetér, kezdve az ökumenizmus
nak a protestáns egyházak által elindított
első kezdeményezéseitől az ortodox egy
házak bekapcsolódásán és a római katoli
kus ökumenikus munka megindulásán
(II. Vatikáni zsinat) át egészen napjaink
eseményeüg. A könyv második része átte
kintést ad az ökumenikus mozgalom idő

szerű feladatairól, köztük a lelki ökume
nizmusról mint a mozgalom szívéről, a
két- és többoldalú teológiai párbeszéd ről,

valamint a világ problémáiért való közös
egyházi felelősségvállalásr61.A harmadik
részben Békés Gellért az ökumenizmus
szolgálatában írt változatos témájú tanul
mányait gyfijti össze. Olyan érdekes és
fontos tárgyakról olvashatunk, mint ami
lyen például a mai protestánsok felfogása
a péteri tisztségről és Máriáról, vagy mér
tékadó katolikus teol6gusok állásfoglalása
a protestáns egyházakban érvényesülő

szakramentalitásról.
A kötet minden írása azt a meggyőző

dést sugallja, hogy a keresztények ~sé
gének helyreálIítása - K. Rahner es H.
Fries ökumenikus tárgyú könyvének ci
mét kölcsönvéve - "reális lehetőség",

amelyen minden kereszténynek munkál
kodnia kell, hiszen az egyházak megosz-

tottsága az egyik legnagyobb akadálya az
evangélium hirdetésének. E gondolat
színvonalas képviseletén túl a kötetnek
külön értéke dokumentatív gazdagsága. A
szerző jóvoltából megismerheljük az öku
menizmus legfontosabb intézményeit
(amilyen például az Egyházak Ökumeni
kus Tanácsa vagy a vatikáni Keresztény
Egység Titkársága), alapvető dokumentu
mait (például a límai dokumentumot), va
lamint az ökumenikus teológia le9.fonto
sabb műveit, kézikönyveit és folyoiratait.
Békés Gellért kitűnő könyvével kapcsolat
ban legfeljebb egy dolgot hiányolunk: a
név- és tárgymutatót, amelynek segítségé
vel jobban tájékozódhatnánk ebben a gon
dolatokban és információkban gazdag
munkában. (Bencés Kiadó, Pannonhalma,
1(93)

Endreffy Zoltán

László Gyula: A Szent Lászlá-Iegenda
középkori falképei

Boldogult emlékű Bálint Sándor írta, hogy
a leginkábbb tisztelt magyar szent bizo
nyára Szent László királyunk. A nagy ki
rály szentté avatásának nyolcszázadik év
fordulójára a budapesti bölcsészkaron tu
dományos ülésszakot is rendeztek az em
lékezetére. Most pedig, megírása után
több mint egy évtizeddel, végre megjelen
hetett Lászl6 Gyula monográfiája a szent
király életére vonatkozó legendák 14. szá
zadi ábrézolásairöl,

Igaz, e támáról már korábban is többen
értekeztek. A múlt században főként két
sepsiszentgyörgyi kutató, Nagy Géza ré
gész és Huszka József rajztanar jelesked
tek e téma emlékeinek felkutatásában, ma
gyarázatában. Nem véletlen, hogy éppen
Székelyföldön működtek, hiszen a feltárt
emlékanyag főként a középkori gyepüvi
dékről, a történelmi Magyarország keleti
és északi végeiről származik.

Különösen fontos, hogy László Gyula
mintegy harminc emlékről szóló pontos
adatközlés mellett az európai múvé-
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szetben egyedülálló képsor keletkezését
széleskörű, az egész eurázsiai térségre ki
terjedő emlékanyag keretében vizsgálja.
Ebből a szempontból főként a könyv 5-8.
fejezetében felvetett nézetek, szempontok
válhatnak a későbbi kutatások számára is
tE:rmékeny gondolatok ébresztőivé.Sajnos
nmcs terünk ezek részletes ismertetésére,
csupán azt emelhetiük ki, hogy a szerző

határozottan leszögezi: a képciklus ábrá
zolásában szerinte nem csupán a Jó és a
Rossz középkori képi megjelenítésével ál
lunk szemben, hanem: "senki sem kétel
kedhetik abban, hogy a Szent László-le
genda a magyar nép keletről hozott egyik
- elpusztult - hősi énekének keresztény
lecsapódása".

A kötetet Kemy Teréz kiegészítései te
szik teljesebbé, amelyekben bemutatja a
fresk6-sorozat ut6életét és a Szent Lászl6
kutatás történetét.

Kádár Zoltán

Szent Ágoston Regulája
Egyszív, egy lélek

"Az Agoston által megrajzolt életeszmény
olyan mértékben tükröződik vissza, ami
lyen mértékben az ember a szeretet táv
lataiban megnyílik Istennek és testvérei
nek. Az ágostonos szerzetesi élet így válik
ragyogó tanúságtétellé és a remény üzene
tévé" - olvassuk P.Martin Nolan OS.A.
generálistól a könyv előszavában.

Értéséhez emberi, keresztényi érettségre
van szükség: humán, erkölcsi, hitbeli ala
pok kellenek, mivel c könyv magasabb
követelményeket támaszt a mai hazai tár
sadalmi realitásnál. Korunk feszültségei
közt, föloldó, forrás értékű eligazítást ad a
keresztény világképről, az erről szóló taní
tásról, a vallásról, mint elsődleges emberi
igényről. Eleven, plasztikusan megjelenítő

információkat tartalmaz, s áttételesen arra
is utal, mit jelenthet, mit hordoz az én
szolgálatom abban az egyházban, mely
hez tartozom.

Szent Agoston a püspökséggel járó
munka mellett megírt 113 művet, levelek
és beszédek százait.

A Szent István Társulat most Szent
Agoston Reguláját nyújtja át olvas6inak.
Az esztétikai értékeket hordozó kötet ma-

gát Ágostont beszélteti. Életszabályokat is
mertet, melyeket a szerzeteseknek kell
megtartaniuk. Kiindulópontja a főparancs:

Isten és a felebaráti, testvéri szeretet. Mín
den ennek van alárendelve. Az Ágostonos
szerzetesi élet célja: Isten kezében legye
nek a testvérek, szívbéli egységben: "egy
szív és egy lélek". A szerzetesi életvitelt
taglalva elsősorban a közösségi is
tenkeresés előfeltételeire mutat rá. (Az első

keresztények példáját követve, akik min
dent a közösbe adtak és a köz javait min
denkinek szükségletei szerint osztották
szét.)

Agoston tudta jól, minden emberi kő
zösségben előfordul hiba, viszály vagy
sértés. Ezért külön fejezetet szentel a
bocsánatkérés gyakorlatának. Tanácsolja a
Regula gyakori olvasását, megvalósítá
sának ellenőrzését.A Regula rendkívül tö
mör: az evangéliumot értelmező és alkal
mazó, filozófiai alapozottságú etika. To
vábbgondolkodásra ösztönöz. Ésszerű út
Istenhez. Derűs jövőbenézés... Hitvallás és
kiengesztelődés a mai keresztényeknek is.

A jelentős vallástörténeti-művelő-

déstörténeti értékeket képviselő Regula
fordítását - P. Luca Verheijen O.SA által
Párizsban, 1967-ben közzétett kritikai ki
adás alapján Puskely Mária Kordia nővér,

ír6-múfordító készítette. Bevezető tanul
mányában ad áttekintést arról, hogyan
épült be az ágostonos Regula a magyar
szerzetesség történetébe.

A visszakeresést szolgáló részletes tar
talomjegyzéken kívül magyar nyelvű íro
dalom-mutató bibliográfia segíti az eliga
zodást. A függelékben található kritikai ki
adás szentírási jegyzetei révén a témában
katolikus szemszögből való további elmé
lyülésre is lehetőség nyílik. A kötet szín
pompás rajzait Mariarosa nővér, olasz
ágostonrendi apáca készítette.

A könyvet a keresztény szakértők mel
lett, a szellemi nyiltsággal rendelkező,mű
velt olvasóközönség egyaránt haszonnal
forgathatja. (Szent István Társulat, az Apos
toli Szclltsze1c Könyvkiadója, Budapest)

Domonkos János
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Ottlik Géza: Buda

A posztumusz regény több évtizedes ké
szülte során, egészen az író haláláig tartó
titkos életében jellegzetesen szakrális
tárgy, misztikumtól övezett írásmű volt.
Csak a kiválasztottak pillanthattak bele.
Az Iskola a határon folytatását várók hallo
másból, tanúságtevésekből tudtak róla. S
a Buda profán "szent irat" lett a megjele
nésével is: úgy tűnik, a könyv csak alko
tója elmúlása árán születhetett meg, hogy
övezze, folytassa, kiteljesítse a magyar
epika legendáját, az Iskolá...-t.

Abefejezhetetlenség kompozicionális
dilemmája onnan (is) ered, hogya regény
valóban tartalmaz Isten-közeli elemet. Fő
témája ugyanis a világ hiánytalan megis
merhetőségének lehetetlen volta. Az a rá
ébredés, hogy e sártekén nincs nagybetűs

Igazság, csupán a diszpergáIt részigazsá
gok halmozódnak fel "céUá", "életté",
.sorssé", Tehát éppenséggel kicsiny
ségünk, az Istentől való távolság jeleként
kellene fölfognunk a lét teljes birtoklására
tett riadt, vad, képtelen, nevetséges kísér
leteinket. Ez a filozófiai és etikai szint
mintegy a fordulatos, valósághű, igencsak
materiális történet fölött lebegve veti ár
nyékát. Az önéletrajzi fragmentumokat
bőven tartalmazó könyv Both Benedek,
Medve Gábor és a korábbról ugyancsak
ismert mellékalakok életét szálazza egé
szen a közelmúltig. A kivétel nélkül záró
jelbe (sőt esetleg idézőjelbe is) tett fejezet
címek azt sejtetik, hogy a történetmondó
ajánlásokat tesz, variációkat terjeszt elő: ez
vagy az az esemény nagyjából, valószínű
síthetően, közelítőleg ekként és ekként
ment végbe. A pontosító, közbevető, záró
jeles előadásmód a szövegben is uralko
dik. Oly míves a textus, hogy nem ingatag
tanácstalanság vesz erőt a majdnem a tel
jes évszázadot áttekintő olvasón, hanem a
beismerő bizonyosság: az emberi képes
ségek mindig végesek.

"Ha minden rom, hát építsünk romok
ból" - írta egyhelyütt Weöres Sándor; s
hasonlót cselekszik a monumentális világ
és sorsrekontrukciókkal Ottlik is. Derűjük:
a szövegkezelés játékos fölénye is rokon.
A Ruda - kisebb szerkezeti megoldatlan
ságai, a befejezetlenség miatt vissza ma-

radt ismétlései ellenére - színtiszta iroda
lom. Irodalmiságát nemcsak a városként
elgondolható nyelvi tér textuális és gramma
tikai kiépüIése biztosítja, de wittgensteini
idea ellentettje is: Buda mint nyelvként
elgondolható város lett a regény univerzu
ma. Az egyetlen lehetséges, s egyben az
összegező tér. Buda a szilárd pont, ahon
nét a kémlelő elme egy dolgot mégiscsak
cáfolhata tlanul fölismer: hogy a Föld 
ember által - a sarkaiból kimozdíthatat
lan. (Európa)

Tarján Tamás

Halász Péter:
Piero della Francesca Cabaret

A reneszánsz "buli", a Piero della Frances
ca kabaré a Merlin Színház nyári, angol
nyeívű szezonjában kapott színpadot. A
szerző, rendező, főszereplő Halász Péter
New York-i színháza, a Love vitte színre és
még néhány vendég a világ más tájáról.
Az előadás legfőbb erénye, hogy tökélete
sen belesímul abba a Merlin Színház - és
kultúrális centrum - kialakította világ
képbe, amely tudatosan formált eredetisé
gévei vonzza a látogatókat a város belse
jébe immár két esztendeje.

Halász színháza úgy kelt csalódást,
hogy nem kelt csalódást. Azaz megkapja
az ember, amit várt: azt a melegséget, ba
ráti tónust, amely könnyedén vált át évő

dő orrfricskába. Halász és színészei hang
súlyosan velünk vannak, szoros test- és
gondolatközelben, kinéznek ránk, kibe
szélnek hozzánk, de közben mindvégig
tudatosítják bennünk, hogy az élet apró
cseprő dolgairól nem gügyögni kívánnak
velünk, tehát jobb, ha a kellemetlen for
dulatokra is fölkészülünk. A legvégén pél
dául a szent kibékíthetetlenség jegyében
egy valódi kutya vicsorog a színpadon
egy nagyon is valódi macskára, amely
szerencsétlen állat eksztatikus rémületben
lapul az egyik reneszánsz dáma ölében.
Az aktus mindenképpen túllépi a színpa
di konvenciók szokásos határát, a művé

szi hatás viszont aligha indokolja a keser
ves helyzet létrehozására fordított energiát.

A csalódás? A legkínosabb, hogy azt
kapjuk, amit a cím ígér. Az olasz rene-
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szánsz festőjének életelemeit vegyítő mű

"cabaret" mivolta Halászék esetében filo
zofikus töprengést sejtet. Erre történt is kí
sérlet. Kapunk napi élet- és művészi létfi
lozófiát. Kioktatást, hogy a művész1ét áhi
tatát felejtsük el egyszer és mindenkorra,
hogy a napi acsarkodások, ócska szerelmi
ügyek s mindezek lezárásaként a heroi
kusnak csöppet sem nevezhető, jelen
téktelenné bagatelizálódó haláltusa jelent
hetik csak meghatottságunk forrását. Egy
szóval, hogy egy rajongásra alkalmatlan
világban kell keresnünk az áhitat hamar
tovatűnő pillanatát. A produkció máskü
lönben valóban kabaré, komolykodós hu
morral előadva. Kabaré, kicsinyített utca
részletben előtűnő lakli szereplökkel, fe
jünkre borított, nézőtér nagyságú lepellel,
futószőnyegen mímelt stilizált mozgással,
porszívózó reneszánsz háziasszonnyal.
Kabaré még akkor is, ha a múfaj ezúttal az
élet metaforája.

Kállai Katalin

Puccini: Messa de Gloria

Giacomo Puccinit, a verista opera megte
remtőjét, a századforduló egyik legjelentő

sebb - bár könnyed, populáris stílusa mi
att sokat bírált - komponistáját a világ
kizárólag operaszerzőként tartja számon.
Kétségtelen tény, hogy Puccini operáival
vált világhírűvé, ez azonban nem jelenti
azt, hogy más műfajokban nem kompo
nált a korabeli európai élvonalhoz tartozó
darabokat, sőt néhány esetben - túlzás
nélkül álIíthatóan - remekműveket. A vo
nósnégyre írt Krizantémok című alkotása,
orgona- és zongoradarabjai, dalai, kórus
művei éppúgy az európai későromantika

értékes megnyilvánulásai, mint a Hunga
roton új felvételén hallható két fiatalkori
kompozíció, az A-dúr mise (Messa di Glo
ria) és a nagyzenekari Capriccio sinfonico.

A huszonkét éves Puccini 1880-ban fe
jezte be tanulmányait a luccai Institutó
ban, és felvételi vizsgájára készült a milá
nói konzervatóriumba. Utolsó luccai nö
vendék-alkotásaként komponálta a Messa
di Gloriát. Az egyházzene iránti vonzalma
kisgyermek korából eredeztethető: öt éves
kora óta tanult orgonálni, énekelt a luccai

templomkórusban, tíz éves korától a helyi
bencés templom orgonistája volt.

A monumentális, negyvennyolc perces
Messa di Gloriaban félreismerhetetlenül fel
tűnnek a későbbi Puccini-stílus karakte
risztikus jegyei: valamennyi tétel centrális
eleme a lírai, és mégis szenvedélyesen
szárnyaló, tipikusan romantikus dallam;
jellegzetesek a világos dúr-harmóniák, a
gazdag kromatika, a fájdalmas késlelteté
sek. Ugyanakkor a mise - bonyolult szö
vésmódja, változatos hangszerelése, igé
nyes kórusszólamai révén - a szerző

mesterségbeli tudásának is ékes bizo
nyítéka. A mű egyes elemeit Puccini ké
sőbb operáiba is beépítette, így a a Gloria
egy részlete a Tosca első felvonásában, az
Agnus Dei motívumai pedig a Manon Les
caut második felvonásában nyertek új ér
telmet. A Magyar Rádió Énekkarának és
Szimfonikus Zenekarának előadása mind
végig gondosan kidolgozott, érett, meg
győző, Gulyás Dénes nagy vivőerejű te
norja és Póka Balázs expresszív baritonja
is kitűnően érvényesül. Különösen hatásos
a Gloria nagyszabású, a Cum Sancto Spiritu
szövegrészre írott zárófugája, valamint a
magasrendű motivikus munkára épülö
Credo interpretációja.

Hasonlóan színvonalas Puccini miIánói
diplomamunkája, az lB83-ban komponált
Capriccio sinfonico előadása is. A két részes
Capriccióban - amelyben a Bohémélet szá
mos dallamfordulata is felismerhető - Li
geti András irányításával rendkívül hatá
rozottan, összefogottan szólalnak meg a
vonós tremoló feletti érzelmes fúvósdalla
mok, a hangszercsoportok invenciózus
dialógusai. A Hungaroton hangtechnikai
szempontból is elsőrangú CD-je a Puccini
rajongóknak, az egyházzene és a különle
gességek iránt érdeklődöknek egyaránt
ajánlható.

Retkes Attila

Ágh István: Rókacsárda

A Rókacsárda csak egy a sok közül az e
századi Magyarországon, mégis jelképes
sé válik maga a róka is meg a róla elneve
zett csárda is: róka-emberek uralják ezt a
róka-kort, s aki másmilyen, azt csak vere-
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ség érheti, fogyatkozás anyagi javakban s
ellenerőben is.

A lírában s epikában egyaránt otthonos
Ágh István erőteljes atmoszférájú regényt
alkotott, amelyben az életrajzi elem tárgyi
asságba, a történelmi a mítikusba vált át.
A történések az ötvenes évek elején kez
dődnek, s mintegy két évtizedet ölelnek
át, azokat, amelyekben a szerző is felnőtré

vált. De nem csupán a nemzedék, hanem
a szülők, az elődök regénye is ez a mű,

amelynek színtere egy bakonyi kis falu, s
az az országhoz hasonlóan éli át a Ráko
si-kort, 1956-ot, majd a konszolidálódó
hatvanas éveket. Ám ez a konszolidáció
tragédiák után következik be, s így újabb
tragédiák előérzetével terhes. De ez már
továbbgondolása a műnek, amely alapve
tően az emlékek regénye, láttató látomás,
elégia egy tragédiáról. Elégia, mert utána
vagyunk már, s akik vagyunk, túléltük
azt, de komor elégia, mert sem a regény
zárlatának, sem az elbeszélés megalkotá
sának időpontjéból nézve nincs igazi fel
oldás: az értékvesztések, pusztulások sora
nem hozhatott katartikus eredményt a túl
élők számára sem.

Feloldás csak az olvasó tudatában jöhet
létre: ők beláthatják. hogy az emberi ter
mészet nem csupán negatív értelemben ja
víthatatlan: a romlás korszakai soha nem
képesek mindenkit véglegesen megronta
ni. S csak formálisan egy a vége a földi
útnak: a rongyemberek sikereit soha nem
igazolja semmi, s ez mindig és pontosan
tudható. Az egyértelmű tisztaság eszméje
ugyan öngyilkosságba kergette a regény
önarcképszerű elemekkel is felruházott
egyik hősét, s ez a tett összezavarta a jó
emberek családi kapcsolatrendszerét is,
mégsem a világ jobbik természete szerinti
lét, az erkölcsi értékek világa szenved ve
reséget, hanem az, ami rókaszerű.

Vasy Géza

Donner-kiállítás Bécsben

A Savoyai Jenő herceg részére 1720 után
épült pompás bécsi Belvedere kastélye
gyüttes alsó épületében található ma az
Osztrák Barokk Múzeum, amelynek ter-

meiben kapott helyet a Georg Raphael
Donner munkásságát, valamint követői

nek művészetét bemutató kiállítás.
A háromszáz éve született Donner a

közép-európai barokk vezető szobrásza
volt, akinek műveit a közérthető monda
nivaló, a biztos statika, a finom harmónia
és belső egyensúly jellemzi. Művészete

többnyire mentes a barokk túlhajtásoktól,
inkább a klasszicizmus felé mutat Bibliai
témákat megjelenítő reliefjei. például a
képzőművészetben ritkán ábrázolt Mária
megvigasztaIása a szobrász gazdag érze
lemvilágáról tanúskodik.

A Belvederében látható reliefeket és
kisplasztikákat Európa és az Egyesült Ál
lamok legkülönbözőbb múzeumaiból köl
csönözték, a kiállítás törzsanyaga a Bécsi
Osztrák Galéria és a Kunsthistorisches
Museum, a grafikák az Albertina tulajdo
nát képezik. Ugyanakkor megtalálhatók a
budapesti Szépművészeti Múzeum és az
Iparművészeti Múzeum Donner-követők

től származó reliefjei, valamint Schletterer
Maria Immaculata szobra a Magyar Nem
zeti Galériából.

Donner monumentális szobrászati al
kotásai közül sajnos csak a bécsi Neuer
Markt kútjának figurái szerepelnek a kiál
lításon, a magyar művészet szempontjá
ból jelentős, a pozsonyi dómban álló Szent
Márton és a koldus szoborcsoport, vagy a
korábbi, ugyanott található Esterltázy Imre
gróf síremléke még vázlatok formájában
sem látható a Belvederében, holott Don
ner 1829-től Magyarország akkori herceg
prímásának, gróf Esterházy Imrének az
udvari szobrásza, építkezéseinek felügye
lője volt, és Esterházy szolgálata mellett
dolgozhatott más magyar és osztrák főu

raknak is. Bár Donner sohasem tanított a
bécsi Akadémián, hatalmas műhelye isko
lateremtő szerepet töltött be. Tanítványai
és követői - elsősorban öccse, Matthaus
Donner, Moll, Schletterer és a festő Paul
Troger - folytatták mesterük útját. A ki
állítás legérdekesebb és legújszerűbb része
tulajdonképpen annak bemutatása, mi
lyen irányban fejlődhetett tovább a Don
ner-követők művészete.
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