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Húsvét Magyarvistán
Húsvét közeleg. Még magamban őrzöm a tegnap esti feltámadási körmenet gyertyalángjait, a
kolozsvári Szent Mihály-templom gótikus íveinek játékát, az este tíz óráig tartó szertartás meg
rendítő emlékezését, de már a harangok felé is hallgatózom.

Vasárnapi örömöm a kalotaszegi varrottasok pirosával kiömlik az utcára is, mikor Kapuson
végigmegyek. Utam azonban sietős, csak a hímzések napfényben meglengő melegét vihetem ma
gammal, meg a fogócskázó dombok barázdáit. Vistára kell érkeznem fél tizenegyre, az istentisz
teletre. A nagy igyekezéstől az idő még túl korai. Nem baj, legalább megnézhetem a környező

falvakból Egerest, hiszen semmi az út odáig.
A kora tavasz hidege kezd felengedni, a levegő ünneplőszagú. Az egeresi kastélynak romjai

ban is pompát őrző reneszánsz ablakíveit nehéz szivve] hagyom el, hogyafaludombon .lévő

templomocskából is valamit magammal vihessek. A szántók vizenyős földjébe süppedő ünnepi
cipők jelzik, hogy érhetek oda minél hamarabb. Majdnem mindenki köszönti bennem a nem
odavalósit. Eltűnődöm. Vajon mennyi emberélet, mennyi sors, mennyi húsvét fölé borult a kis
templom megnyugtatása?

A külső- templomfal csetlő-botló kőtáblás üzenete nagyapáink figyelmeztető ujját idézi:

Ember én az Urat csak némán tisztelem
Mivel bennem nincsen sem sziv sem értelem.
Te birsz e kincsekkel s az eggyikbe belé
Van oltva, hogy siess dicsőbb célodfelé;
Mennyivel tartozol te Néki akkoronn
Amidőn oly sokkal vagyfejűl aporonn ...

Tartozásaim meg nem adott adósságait méricskélem a magyarvistai úton is még. Odaérkezvén
szinte alig érek rá megcsodálni a fazsindelyes templom égbe simulását, mert gyöngyös-pártás leá
nyok, bokrétás legények tűnnek fel mindenünnen. Harangszóra lépegetnek, nem sietősen. Talán
csak a zsebkendőkben, kendőkben, gyöngyökben elbújó lányok szaporázzák jobban. Mégsem
állnak meg ~ bokrétás kalapú legénykék mosolyánál, hanem inkább egy csokorba gyűlnek.
A szalagok röpködő színei, a rámás csizmára ráboruló sok szoknya, a nagyanyáktól örökölt
hímzett ingvállak, díszes mellénykék egyformán kedvessé teszik őket.

A menyecskék, némelyik tán alig van tizenhat éves, fejkendőkbe rejtik somolygásukat, mikor
a pártás lányokat, fiatallegényecskéket mustrálgatják. Persze nem feltűnően. Csak épp megnézik
tavalyi önmagukat.

A zsongás egyre erősödik. Aztán, talán mint már hétszáz éve mindig, kinyílnak a kapuk. Há
romszáz ernber feje hajolt a csöndbe. Hatalmas rend volt a világban. Húsvét volt.

Csodálatos szép öregasszony ült velem átellenben. Fekete kendője derűt ölelt magához. Szál
faegyenesen ült, ahogy a többi öregasszony, ahogy a többi öregember. És fejünk fölött a kétszáz
éves fakazetta, a zsoltár híves patakja lassan kibontotta virágait.

H. HADABÁS ILDIKÓ
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IRODALOM

Facimbalom

E találó címmel jelentek meg Szedő Dénes ver
sei, énekszövegei; apró elmélkedő pr6zái és
versfordításai. Egy könyvben - ahogy a szerző

írja a fülszövegben - "egy födél alatt". lakhat
Szent Ferenccel, mert verseit megelőzik Assisi
Szent Ferenc írásai, Balanyi György piarista
kitűnő fordításában (aki a ferences szellemiség
rendkívül fölkészült ismerője; ez nemcsak for
dításából derül ki, hanem műveinek fölsorolá
sából és abból is, hogyamegjelenteken kívül
három könyve kéziratban van).

Szedó Dénes versei a katolicizmus szépségei
től szépek. Nemcsak a tárgyuk mutatja, hogy
a hit, a vallásos - nemcsak élet - létmód mé
lyében keletkeztek, hanem külső, poétikai for
máik is erre utalnak: a pontos kifejezések, a
megérlelt rímek, a hagyományos versformák,
a v,lóban látott - nemcsak látni képzelt - bel
ső történések, alakok hiteles, külső megjeleni
tése, s nem utolsósorban a láttató szavak, az
igék, a tömör, rövid jellemzések szeretete's ha
tásuk alapos ismerete. De legeslegelébb : ezek
az írások világosan és egyértelműen a szeretet
- isten- s emberszeretet - kényszerítésére szü
letnek meg. Ezt lY kényszert meg sem kísérlik
leplezni; fegyelmezett írások, tévedést, laza
kötéseket nem tűrnek, következésképpen sze
retetet is ébresztenek. Az eredmény: a háttér
be húzódó költő szelídsége lép előtérbe, s mar
káns egyszerűséggelmutatja meg a lelkiséget,
a tájat, a részleteket, a magatartást, a bölcses
séget s mi mindent - az evangéliuminak, a
krisztusinak erőterében. Sok példát idézhet
nénk erre. Íme, egy: Az ismeretlen című verse
így kezdődik: "Áll a fényben. I Hallgat. Emitt
I János merit I vizet éppen." Mivel "Isten
csöndje / ül a tájon I körös-körül", egy halkra
hangszerelt író mondja el, hogyan nézi az Is~

mere tlent, aki a fényben áll. Aki nem szól sem
mit. Áll és nézi, mit csinál János. Tudjuk, ki ez
az Ismeretlen. Ahogyan jelen van, az téveszt
hetetlen. A versszak simán gördül, a sorok
szótagszáma egyenlő, a rímek finoman, föltű

nés nélkül, de jól hívják egymást s felelnek
egymásnak: fényben-éppen, emitt-merít, A

it-vers szonett. A második szakasz rímképlete
azonos az elsőével. A négyszótagos sorok elég
rövidek ahhoz, hogy keményen meg kelljen
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küzdeni a szabatos kifejezésért. A verstesten
mégsem érezni a legkisebb erőlködésr, kény
szertőrdelést, sutaságot sem, könnyedén, kar
csún, már-már soványan áll a halvány vajsár
ga papíron, mint az Ismeretlen a parton. Ez
bravúr.

Azt mondtuk, a költő visszahúzódik műve

mögé, Igen, de nem személytelenül. Személyi
sége - s ez a fontos - teljesáttetszőségében van
jelen. Tudatos áttetszés ez, mert azt akarja át
ragyogtatni magán, aki mindene, elismert, el
fogadott, fölismert, vágyott és megkapott sze
relme: az Atya, Jézus Krisztus, Ferenc szenta
tya, a szellemiség, az embertársak és - igen, ez
is fontos! - a világ. A költő nem önmagát
hagyja ki a ,játékból", hanem illetéktelensége
it, nem tolja az orrunk alá, nem tuszkolja ránk
-lélekben sem, tehá t versben sem - embersége
megoldatlanságait. Az önmagát az odaadás
ban megoldott szellem mutat itt föl tiszta, sal
langtalan képet arról, amit lényegesnek tart,
amiben ő is megmerítkezik. Ezért oly gyöngé
den befejezettek, de nem lezártak írásai, egé
szek, de nem tűntetőek, szelíd, de határozott
lejtésűek.A szerző anélkül tanít, hogy tanítani
akarna. Különben megsínylenék artisztikus
formái, rajzolatának élessége; az a megjeleni
tés rovására menne, élessége elhomályosod
nék. Alighanem a szerzetes-pap konszekráló,
lehelő hatalma teljesedik be írásain is.

Azt mondtuk, művébenjelenvan maga a vi
lág is. De a megváltott világ, más szóval, a vi
lág lényege: szenvedése és öröme. Bukása és
boldogsága. Vagyis önmaga és üdvössége.
"Átüt. .. I ... a halandó emberen / az örökké
valóság" (XX/lI. .János), Nagyon is forró,

. egyáltalán nem finomkodó szavakat használ a
világra, s ezek a szavak azt jelzik, jól s ponto
san látja a látnivalót: "Orcája / egy vér, egy
csatak" (Nincs szine); "Hát az ember hol

, van? I Alant a majorban / megcsikordul egy
ajtó" (A.z elhagyatott); "Földbe dugták : vesz
szen ott" (A hallgató Ige) ; roncsolt sebét "lát
tam hüledezve" (Tetemrehívás). Ez a megvál
tott világ talán még véresebb "az igazinál", de
több is annál. Több a gyöngédségével, a szere
tettel, amely mindent bevon benne, több ab
ban, hogy célja egy Személyiségben kirajzoló
dott: "Mégis! Egy kóbor eb ... / öledbe fúrja
fejét" (Az elhagyatott).

Érdemes idézni talányos, egyszakaszos ver
sét, melyben szembevillognak az isteni és az
emberi sors pillanatai, végzetszerű megfelelé-



sei: "Almon fekve vártál. / Tejeddel táplál tál.
/ Elindultam. Sírtál. / Elterültem. Álltál"
(Sors). Rövidebben már nem lehet. Az utolsó
két sor talpra szökkenő, nyomban átrendező

dő állóképei megmerevednek ; fölsóhajtunk.
Értőbben sem lehet. Aki így tud állni (s lévén
ez a szó a vers utolsó szava, most már örökké),
az sír is, amikor megmoccanunk . .. Ez csak
Ö lehet. (Szent István Társu/at, 1982)

VASADI PÉTER

•
Ki tud szeretni igazán?

Hegyi Béla: Alkotó időszakok

Esszék, beszélgetések
(Magvető Kiadó, Budapest, 1982)

Hegyi Béla a könyvének 455-ik lapján teszi fel
ezt a kérdést, s eleve rámutat a felelet nehézsé
gére : mert szeretni nem könnnyű. Az egyik
legelvontabb esszéje ez, a Hit és szeretet cimű,
bár itt is tovább halad, alflvontságtól a konk
rétumhoz, ezúttal Gyurkovics Tibor költésze
téhez. A konkrétum ebben a könyvben túlnyo
mórészt, látszólag, a művészet (vagy a tudo
mány, vagy a pedagógia), de valójában min
dig: az ember, éspedig az alkotó ember. S amit
az alkotó ember bemutatásából rendszerint le
szűrhetünk, kiolvashatunk : viszonya a hithez
és - vagy - a szeretethez.

Hegyi Béla hisz bennük, és szereti őket: egé
szen különös érzékenységgel méri fel, mekko
ra tehertétel, s milyen rendkívüli kegyelmeket
kíván a művészi hivatás. Nem a csodálat táv
latából, hanem - félre ne értsük! - szinte irgal
mas gyengédséggel közeledik azokhoz, akik
jól-rosszul, büszkén vagy lázadozva, béketű

rőn vagy beleroppanva viselik ezt a terhet.
S ugyancsak nagy-nagy megértéssel, kettőzött
figyelemmel fordul azokhoz, akik a tehervise
lésből közvetlenül részt vállaltak : az alkotó
művész feleségéhez, munkatársához, kísérőjé

hez. A művészeken kívül elsősorban őket szó
laltatja meg, mutatja be Hegyi Béla. Kassák
Lajosné Kassákról szól és ír, Szerb Antalné el
sősorban a férjéről beszél, de apjáról, a nem
eléggé ismert Bálint Aladárról is, ., Illyés Gyu
láné pedig csakis a munkájáról, hivatásbeli
problémáiról tájékoztatja, a Gyógypedagógiai
Főiskola igazgatójaként, a szerző-riportert.

Bartókról - és önmagukról - hárman meséI
nek, Rédei Margit, Pásztory Ditta és Comen
soli Mária; Latinovitsról, s nem saját magáról
beszél Ruttkai Éva (Ruttkai művészetét, Lot
te-alakítását Hegyi méltatja), Törőesik Mari
és Maár Gyula pedig maguhól is, egymásról
is - és Pilinszkyről is vallanak.

Tehát: férfiak és nők, írók és színészek, rnu
zsikusok és képzőművészek - Ösze András,
Bálint Endre, Berki Viola -, és ott a pszicholó
gus Buda Béla, meg Dienes Valéria filozófus és
táncművész-pedagógus ; a költők közül meg
szólalnak a hazán kívül élők is, két végletesen
ellentétes alkatú emigráns poéta, Fáy Ferenc
és Major-Zala Lajos; s a beszélgetések és port
rék között szerénye n húzódik meg néhány szi
nikritika, egy képzőművészeti esszé - Vajda
Lajosról-, vagy egy filmkritika mezébe bújta
tott elmélkedés Máté evangéliumáról, mely
ben Hegyi teljes felkészültséggel folytat dispu
tát a Biblia és Krisztus történetiségéről,ókori
és újabb forrásokról, nyomon követve Pasoli
ni útját az evangéliumhoz. S mindezek után:
önmagához híven, elsősorban mesteréhez hű a
kötet szerzője; Rónay Györggyel fejezi be
könyvét, Rónay prózájának értékelése után
emberi portréjának szuggesztív bemutatásá
val.

A kötet Rónayval végződik, és. .. Lukács
/ Györggyel kezdődik; de talán természetes,

hogy nem az elején kezdi olvasni az ember. Jó
magam - és sokan mások, tudomásom szerint
- azzal kezdtem az olvasást, aki hivatásának
tehertételébe beleroppant : Latinovitscsal. Azt
akartam jobban, belülről megismerni, aki kí
vülről, a színpadról és a filmvászonról közeli
ismerősnek tűnt, s akinek tragikuma, mint
vallomásaiból kiderül, nem egy megzavaro
dott elme, hanem a háborgó, harmóniát hasz
talan kereső szív konfliktusaiból fakadt. "A
szeretetbe is el lehet fáradni, bele lehet unni.
Ha csak mi szeretünk, és mások a szeretetből

nem törlesztenek, elfásulunk, kiégünk" - val- .
lotta, ő, aki szeretet-színházat akart csinálni.
Szeretni akart, de nem bírt hallgatni arról, ami
fájt neki: sérelmeiről, az igazságtalan vissza
utasitásokról, Szavai, írásai vihart kavartak,
minél jobban kívánta a megértést, annál össze
férhetetlenebbnek tartották... nem segíthe
tett a szerető asszony, a hűséges kutya..Hiszen
a szeretet és a hűség, amit itt kapunk, csak fel
nagyítja, még elfogadhatatlanabbá teszi szá
munkra a gyűlöletet és az ellenségeskedést,
amibe ott ütközünk. Az egyensúlyt megte-
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remtheti a művészi kiteljesedés,alkotásunk
- a1cár írás, akár szerepalakítás - olyan tűzzel

éghet, mely fölemészti, elpusztítja a "kibékít
hetetlen ellentéteket". De akit épp művészeté

ben akadályoznak, hol talál kiutat? A pilla
nat, amikor az én elveszti a pórázt, valóban
csak egyetlen, gyenge pillanat, de hosszú hó
napok, évek kínjai szűlik meg. Hegyi Béla a
Szunyogh Xavér Misszáléból idézi (ezt kérte
Zoltán, meséli Ruttkai Éva, hogy küldjék be
neki a kórházba, a Nagyhétre) a június 4-én,
Latinovits halála napján olvasandó szentlec
két : " ... kedvessé lett Isten előtt, szeretetet ta
lált, s ő elvitte, mert bűnösök között töltötte
életét: .. "

Ki tud szeretni igazán? A szeretet nyomo
rékjairól írta regényeit Rónay György; Hegyi
Thurzó Gábor szavaival jellemzi őket: " ...
mindig és mindenkiből hiányzik a szeretet,
nem tudnak vagy nem akarnak szeretni, és ha
szeretnek, akkor rosszul, önzőn, másokat és
önmagukat pusztitón", De Rónay megértő,

megbocsátő irántuk, mert -'- mint Hegyi írja
- "a rossz, lényegét tekintve, nem emberi do
log, ami pedig nem emberi, csak átmeneti le
het az-ember világában". A szeretet után nyo
mozva, megállapítja, hogy napjainkban a sze
retetet közvetítő rendszerek útján élik meg az
emberek: ilyen szeretet-pótlék a művészet, a
szexualitás és az alkohol. De lehet a művészet

valóságos eszköze is a szeretetnek: éppen ez a
kérdés foglalkoztatja a szerzőt, amikor inter
jú-alanyait megválasztja, amikor a szex-köz
pontúság veszélyeire hívja fel Major-Zala fi
gyeimét, amikor a Latínovits-portréban nem
írja le az "alkohol" szót, vagy amikor Ősze
Andrástól egy 1941-ben publikált nyilatkoza
tot idéz: "Aki dolgozik a lelkén, az a művé

szetben a tisztaságot, a reményét tápláló szép
séget keresi".

Háttérbe húzódva jelen lenni, szinte mellé
kesen informálni, a megszólaltatott, kikérde
zett személy teljes szabadságát tiszteletben
tartva mutatni meg, ami az alkotó emberben
- nemcsak a műben - szeretetre éredemes: ez
Hegyi Béla különleges, egyedűlálló írói képes
sége. Ugyanígy fékezi magát -bár stílusának
líralságaóhatatlanul kitör, főleg amikor azok
ról beszél, akiket nagyon szetet - cikkeiben,
esszéiben ; pedig bámulatraméltóan gazdag is
meretanyagot dolgoz fel, filosz-alapossággal,
rengeteget tud mindenrőlés mindenkiröl, ami
ről és akiről ír. "AId keres, az talál" - így építi
Hegyi a maga hídjait hivők és hitetlenek közé;
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a fiatal Lukács Györgytől idézi, hogy "A jóság
csak egy út a sok közül, de ez az út bizonyosan
Istenhez vezet", és egy szovjet-orosz író, Leo
nyid Leonov nyilatkozatában találja meg azt a
szakaszt, amivel Hit és szeretet című esszéjét
befejezheti : ,,A világ ma bűnösen él. Kezet
emelünk a tilosra: az anyaságra, az igazságos
ságra, a lélek tisztaságára, amelyek nélkül
nincs élet, különösen nincs a ~épek korszaká
ban. A gépek robotok, amelyek meg fognak
ölni bennünket, ha nem élünk tisztán."

Nvilván mások is megfogalmazták már, de
ól '111l"1 Hegyi Bartók-esszéjéből tanultam
meg, hogy a zene az önismeret művészete: "A
világba, az emberekbe és önmagunkba vetett
pillantásaink során sok olyasmit látunk, amit
szégyellünk, tagadunk, titkolunk, de nem tu
dunk elfelejteni, Ő megfogalmazta a muzsika
rejtjeleiben. Hiába hát suta tagadásunk, az
emlékezések vetélése,múltak temetése ... " És
az ő DienesValéria-interjújából tanultam
meg, hogy a látás mennyivel több, mint a né
zés: " . .. amit az ember 'néz', azt olyannak

"látja', amilyennek nézi. De amit az ember
'lát', azt olyannak 'nézi', amilyen a valóság
ban, eredetiben, önmagában. A 'nézésben'
mindenestül ott vagyok .én, A 'látásban' nem
vagyok én, hanem csak az, amit látok. Azért
szeretem jobban a világnézetnél a világlátás
kifejezést. Istent sem lehet megnézni. Csak
meglátni. .. " - mondja Dienes Valéria.

Gondolatok és megfogalmazások, művek és
alkotóik: élő, küzdő, szenvedő emberek - na
gyon sok és sokféle érték, amit Hegyi Béla
könyve ad, ismertet, közvetít. Mégis, úgy ér
zem, az a legfontosabb és a legmegrendítőbb,

ami - az ábrázolásokon belül - élő, cselekvő

példája a szeretetnek. Ahogyan Ruttkai Éva
beszél Latinovitsról, ahogyan Nelli asszony
félti a Hegyivel beszélgető Rónayt, ahogyan
Bálint Klári mesél Szerb Antalról, és ahogyan
-legelsősorban- Kassák Lajosné mondja el a
maga Kassák-történetét. Gyengéd humorral,
jól érzékeltetve hajdani diáklányos fölényét,
amikor megismerkedésükre, szerelmük kezde
tére emlékszik vissza, és egyre szívszorítób
ban, drámaibban, amikor az utolsó éveket
vagy az utolsó hónapokat, napokat idézi fel,
magára erőltetett tárgyilagossággal, visszafo
gott váddal (azokkal szemben, akik férje halá
lát késleltethették volna), belenyugvássá kris
tályosodott keserűséggel.Ahogyan Klára asz
szony látja -és nem csupán nézi - a nagy em
bert, századunk egyik legnagyobbját. aki



"egyébként" századunk egyik legnagyobb mű

vésze is, abból nem csupán, s nem legfőképpen

egy "alkotó időszakot" ismerünk meg, hanem
mindenekelőtt egy nagy szerelmet, vagy "a"
szerelmet, amit a régi magyar nyelv nem kü-

TEOLÓGIA

Könyvek
Zirc 800 éves jubileumára
Naszályi 'Emil: CSÚCSOK ÉS SZAKADÉ
KOK. Clairvaux-i Szent Bemát 0090-1153) a
XII. század európai történeimét és keresztény
lelkiségét meghatározó egyénisége, a ciszterci
lelkiség maradandó forrása. Ezért is sajnála
tos, hogy Golenszky Kandid két Szent Bernát
válogatásán kívül művei magyarul nem váltak
hozzáférhetővé. (Golenszky Kandid: Lucere
et ardere. Clairvaux-i Szent Bemát műveibőJ.

Korda Rt. Bp. 1948. - Lángolj és világíts! Vá
logatás Szent Bemát műveibőJ. Ecclesia. Bp.
1979.)

A bencés rendből, Szent Benedek regulájá
nak az eredeti szigorúságában való megtartá
sára, váltki Róbert apát vezetésével 21 szerze
tes J098-ban az "új monostor", Citeaux meg
alapításával. Innen a "ciszterci" név. 11l2-ben
a monostor éppen szigorú életformája miatt
már kihalóban volt, amikor Szent Bemát, a 21
éves főnemesi ifjú 30 társával felvételét kerte,
25 évesen már az újabb két monostor egyiké
nek, Clairvaux-nak apátja. Haláláig 67 új
apátságot alapított. Citeaux és a ciszterciek
Cluny akkor már fényűző életmódját bírálva,
a Regula hűséges megtartására indultak.
Cluny és Citeaux vitájában, C1airvaux-i Szent
Bernát és Petrus Venerabilis szellemi párbajá
ban a benedeki szerzeteseszmény két felfogása

. csapott össze.
Bemát életművemessze túllépett rendje ha

tárain. Főként levelezésével hatott más szerze
tesekre, fejedelmekre, püspökökre és papokra.
Amikor I I45-ben tanítványa III. Jenő néven
pápa lett, a pápai udvarral szemben is szigorú
szerzetesi eszményt hirdetett, prófétai ke
ménységgel ostorozta annak elvilágiasodását.
Tekintélye öt is belesodorta politikai, világi
ügyek intézésébe, kudarcokat is el kellett szen-

lönböztetett meg értelmi árnyalattal a szeretet
től, ahogya világ legtöbb nyelve nem külön
bözteti meg ma sem.

KERÉNYI GRÁCIA

vednie. Élete azonban a kolostor, a kontemp
láció csendjéből épült. Lelkisége a Szentírásra
és az egyházatyák írásaira alapozódott. Krisz
tus emberségének tisztelete volt talán a legmo
dernebb vonása.

Ahogyan Naszályi Emil összefoglalja Szent
Bemát lelkiséget, az egyben lelki önéletrajzzá
is avatja könyvét. Nem "breviáriumot" vagy
antológiát állított össze Bemát műveinek sze
melvényeiből, hanem .müveiből két kézzel és
tíz körömmel kaparja ki és gyűjti össze, fárad
ságot és verejtéket nem kímélve, Szent Bemát
tanításait a lelki életre" - ahogy az előszó írja.
Szerzetespap mutatja be eszményének, szent
mesterének tanítását - minden istenkereső em
ber számára.

Szent Bemát összes műveinek legújabb latin
nyeívű kiadása nyolc kötetet tesz ki. Ezt a ha
talmas anyagot aligha summázhatná bármi
lyen szemelvénygyűjtemény, de megközelíti és
áttekinthetővé teszi a sajátos műfaj, amit a
szerző választott. A "szerző" ezúttal nem is
egészen ideillő alany. Mert vállalkozása nem a
könyv megjelentetésének szándékával indult,
hanem egy külső kereteit' tekintve fölöttébb
zaklatott, mégis elmélyült életmű kaland-vál
laIásá val. Ez teszi hitelessé, és egyben magya
rázza helyenkénti csiszolatlanságát is.

Aki ezt a könyvet évekre elmélkedéseinek
vezérfonaIává teszi, az nem muzeális szellem
történeti kincset fedez fel a maga számára;
nem is valami partikuláris "áhítat-gyakorla
tot", hanem olyan lelki iskolába iratkozik,
mely a kereszténység egyetlen alanyához.
Krisztushoz vezet. "Virrasztó menyasszony
nyá" válik, igazi istenkeresővé. aki egyre töb
bet ért meg és él meg a "Vőlegény" örök üze
netéből. (Szent István Társulat, 1982.)

•
A zirci jubileumra külön számmal jelentkezett
a ciszterciek római folyóirata, az ANALEC
TA CISTERCIENSIA (38. évfolyam, I. fűzet.

1982. január-június). A rend római központ
jának kiadásában 1945 óta jelenik meg, Zakar
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Polikárp professzor szerkeszti évek óta, és évi
két számának összterjedelme mintegy 300
nagyalakú oldal.)

E szám tartalmához illően két magyar cisz
terci szerzetes tanulmányát is közli német
nyelven: Hervay Levente Ferenc és Bárdos Al
bert Kornél dolgozatát. Mindketten a hazai
tudomány elismert művelői. Hervay L. Ferenc
rövid történelmi áttekintést ad a zirci apátság
800 évéről. A magyarországi ciszterci rendtör-'
ténet repertóriumát, közreadó szerző (Reper
torium historicum Ordinis Costerciensis in
Hungaria, L Budapest, 1982) ezt a történeti
vázlatot az utóbbi évtizedekben napvilágot lá
tott új kutatási eredmények felhasználásával
írta, saját és mások eredményei alapján, me
lyek azóta gazdagították Békefi Remig és Hor
váth Konstantin munkáit is. (Horváth Kons
tantin Zirc története című, 1930-ban kiadott
könyve jelentős részben a Békefi Remig által
gyűjtött anyagra épül t, akinek terve volt, hogy
Pilis és Pásztó után a zirci apátság történetét is
megirja.)

Bárdos A. Kornél Zirc XVIII. századi zenei
életéről írt tanulmányt. A kiváló zenetörté
nész, aki az elmúlt években Győr, Sopron és
Tata XVII-XVIII. századi zeneéletéről publi
kált Budapesten széles körű levéltári kutatáso
kon alapuló köteteket, itt is új kutatási ered
ményeivel jelentkezett.

A folyóirat zirci számában ezenkívül Nor
bert Mussbacher lilienfeldi apát (Ausztria) tett
közzé tanulmányt a lilienfeldi apátság
1659-1699 közötti erőfeszítéseiről a zirci apát
ság új életre keltése érdekében. Ezek Pyrker
László apát, a későbbi velencei pátriárka,
majd egri érsek nevéhez fűződnek.

Heinrich Grüger két tanulmánnyal szerepel
a kötetben. Az első a ma lengyel földön lévő

Heinrichau és Zirc uniójának kezdetéről szól
(1701-1752): Ez is forrásközléssel párosul.
Másik közleménye hosszabb forrásközlések
sorozatának első része: Zirc történetére vonat
kozó dokumentumok a heinrichaui apátság

. egykori levéltárából. A heinrichaui ·Ievéltár
fennmaradt része a breslaui (wroclawi) egy
házmegye levéltárába kerűlt a XIX. század
ban. Egyes részei pedig a tartományi levéltár
részeként a Il. világháborúban elpusztultak.
Grüger a zirci vonatkozású iratok legfonto
sabb darabjait közli. Ezt tíz jó minőségű fotó
egésziti ki, főleg az egykorú zirci térképekről

és tervrajzokról.
Az Analecta Cisterciensia e számának anya-
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ga méltó színvonalú, tudományos eredmény.
Nemcsak rend történeti, hanem természetesen
általános magyar történeti szempontból is
figyelemre méltó forrás.

•
Ismét más igénnyel és szinvonalon jelent meg
az évfordulóra Kismartonban a CISZTERCI
'LELKISÉG cimű kis kötet, melyet az ameri
kai Dallasban. az ottani ciszterci apátságban
munkálkodó magyar atyák adtak közre. A
szerzők a külföldi magyar nyelvű katolikus
irodalomból, folyóiratokból jól ismertek: Si
eghard, Kleiner ciszterci generális apát bekö
szöntője után az időközben elhunyt Lékai La
jos történész professzor foglalja össze Zirc 800
évét. A kiváló szerzőt sajnos e cikk végső for
mába öntése előtt már szélütés érte és munka
képtelenné vált. Így nem csodálható, hogy
munkája nem azt a színvonalat nyújtja, amit
joggal várhattunk volna tőle. Vázlatos bepil
lantást enged a csak magyarul olvasó érdeklő

dő számára.
Ugyancsak történeti jellegű és pedagógia

történeti irányú Csizmazia Placid tanulmánya
a magyar ciszterciek szerzetestanári tevékeny
ségéről. "Igen jelentős tényező volt a tanítás
komoly színvonala, nemegyszer egészen ma
gas, a tankönyv szavain messze felülemelkedő

látóköre". A rend tanárjelöltjeit szaktárgyaik
nak megfelelő tanulmányutakra küldte. A la
tin-görög szakosok megjárták Görögországot
és Itáliát, a nyelvszakosok egy-egy évet tanul
tak a megfelelő országban stb. "Nagy erőt je
lentett a tanári kar közősségi ereje: bármeny
nyire erős és sokszor bámulatosan különböző

volt a ciszter tanárok egyénisége."
A füzetben Kereszty Rókus és Zakar Poli

kárp írásai mutatják be a ciszterciek zsinati ag
giornamentóját és lelkipásztori tevékenységet.

Farkasfalvy Dénes Szent Bemát 1139·ben a
párizsi egyetem ifjúságához intézett beszédét
publikálja a megtérésről. Ez a beszéd - irja a
szerző - egyike azoknak il. nagyobb lélegzetű

irodalmi alkotásoknak, amelyekben Bernát a
lelki életről szóló tanítását rendszerezve adja
elő. És ígyjutunk vissza az alapkérdéshez : mí
ben foglalható össze a bemáti, ciszterci lelki
ség és annak időszerűsége.

Farkasfalvy Dénes így összegez: Szent Ber
nát szemléletében az emberi személy elsősor

ban lélek, tehát értelem és szabadság, amely
azonban a bűn következtében az anyagi testen
nem uralkodik, hanem annak rabszolgája. A



lelki élet visszatérést jelent az emberi igazi, Is
ten adta természetéhez. Ez a természet méltó
ságot is jelent: Isten hasonmásai vagyunk, ezt
a hasonlóságot állítjuk helyre, amikor igazi,
lelki önmagunkhoz visszatérünk.

A mai ember számára ez a kérdés egyszerre
vonzónak és zavart keltőnek tűnhet - állapítja
meg Farkasfalvy. Mert a földi élet, a test, az
ösztönélet, az érzékek, sőt a szellem kielégülé
se is rendszerint csak negativ ítélet alá esik.
Ezért tűnik Bernát lelki világa számunkra
- főképp a zsinat után - idegenszerűnek,

ugyanakkor hihetetlenül hasonlít mind mód
szerében, mind érzékenységében a modem eg
zisztencialisták gondolkozásához.

De ami az egyik oldalon szélsőséges negati
vizmusnak tűnhet, az a megváJtás távlatában

SZíNHÁZ

Mozart kontra Salier;
P. Shaffer: Amadeus

Salieri bécsi udvari karmester, Mozart vetély
társa tudatosan kettétöri Mozart pályáját, és
végső soron - akarja hinni - a pusztulásba
kergeti. Általa döbben rá, hogy ő, aki gyer
mekkorától elhivatottnak tekinti magát arra,
hogy művészetével Isten üzenetét közvetítse az
embereknek, mesterkélt és középszerű, Hiába
az alázatosan vállalt szolgálat, erényes élet, a
jól eltanult zeneszerzői technika, hiába a nagy
mesterek - főleg Gluck - hatása és segítsége, a
mindenáron megjeleníteni kívánt fennköltség,
ő csak mesterember marad. Isten igazi válasz
tottja a szertelen, szabad szájú, élhetetlen nagy
gyerek, Mozart.

Salierijutalma és egyben büntetése a sikeres
élet, és tragédiája, hogy az első perctől meg
adatott számára érteni: ez a gyűlölt ifjú Isten
hangszere, és ő pedig saját középszerüségének
és bekerítettségének áldozata. Salierinek úgy
tűnik: az isteni kegyeltség fátum, égi ado
mány, és nem tud megbékélni a gondolattal, a

. sors kegyetlenségével, hogy ez az adomány
nem őt, hanem éppen egy kitaszítottat érhet.

Salierinek elviselhetetlen ez a gyötrelem.
Szerepe kettős: mint sikeres embemek és ve
télytársnak saját érdekében segítenie kell a fá
tum beteljesülését - pusztulásba kergetni a rá

örömre, embervoltunk szeretetére és hálaadás
ra serkent. Ez a régi stílusú negativizmus nem
jelenti tehát az ember természetes értékeinek
elvetését, inkább olyan humanizmusra hangol,
amely szerint minden emberi érték lelki meg
újulást, átalakulást, hitben való újrafogalma
zást követel, mert különben a bűn uralma
alatt maradva elpusztul és minket is pusztulás
ba visz. A mai keresztény számára tehát a
"spiritulalista" Szent Bemát fontos üzenetet
közvetít: vizsgáljuk meg az emberi értékekhez
való viszonyunkat. Csak a Krisztusban meg
újult ember éli meg a szeretet uralmát és az
ember igazi felmagasztalását. (Prugg Verlag,
1982)

ROSDY PÁL

nézve veszélyeszsenit -, és teszi ezt tudatosim
is, perlekedve Istennel, mert ha nem kellettek
szolgálatai, akkor legalább része legyen kivá
lasztottjának elbuktatásában. Paradox mó
don: az isteni kéz meghosszabbításává lenni,
és e~ben bevonulni - ha kétes dicsőséggel is
- a halhatatlanságba, Perlekedése Istennel ter
mészetesen nemcsak elvi okokból ered, nála is
teljesen köznapi praktika: "Miközben útját
álltam a világban, megkaptam hozzá azt a kü
lön kielégülést is, hogy egy utált emberi vetély
társamat akadályozhattam. Szeretném tudni,
melyiktek tudna ellenállni az ilyen lehetőség

nek ... "
Salieri tökéletesen látja, hogy száz év múlva

legfeljebb úgy fognak emlékezni rá, mint Mo
zart riváJisára. Élete végén, elborult elmével,
ezt még mítosszá is növeli, szabadjára engedve
keserű, kielégületlen, elszabadult becsvágyát,
mániákusan terjesztve, hogy ő ölte ,meg Mo
zartot.

Még az utolsó, hihetetlen, misztikus legen
dába is bele akarja szőni magát, kihasználva a
valós tényt vagy látomást, saját céljai érdeké
ben. Mozart elmeséli neki egy titokzatos szür
ke ruhás megrendelő látogatását, aki requie
met kért tőle. A legyöngült, beteg Mozart tud
ja, hogy saját requiemét írja. Fogyó élete utol
só erejével komponálja meg hatalmas rnűvét, a
Requiem-et, Talán csak egyetlen ember - Bee
thoven - éri majd elezt a tökéletességet a Mis
sa Solemnis-szeI. Mozart művének is ugyanaz
az indíttatása és egyben az ajánlá'sa is - utolsó,
keserű kapcsolatkeresés az értetlen emberek-
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kel -, mint amit Beethoven a partitúrája fölé
írt: "Von Herzen - Möge es zu Herzen ge
hen". Salieri szürke álruhába öltözve megy el
a halál követeként a befejezetlen műért, mi
után egy hétig járkálva Mozart háza előtt, uj
jaival még hátralevő napjainak számát mutat
ja neki. -,

Küldetésének értelme világos - egyszerre
gonosz és esendő -: egy embert letaszítva az őt

megillető helyről, felismerve zsenialitását, el
sőnek ajánlja a halhatatlanságnak, miközben
megbocsátó áldását osztja a középszerűeknek:

"Ott állok majd az árnyak közt, midőn a sor ,
tirátok kerül, s e világra jöttök. S mikor majd
megérzitek a kudarcotok iszonyú mardosásait
- s meghalljátok az elérhetetlen, közönyös Is
ten csúfolódását - nevemet suttogom majd
nektek: »Antonio Salieri a középszerüség vé
dőszentje«. És lelki nyomorúságtok poklában
imádkozhattok hozzám. Én pedig majd meg
bocsátok nektek."

Persze tudjuk, hogy csak azoknak szól ez a
feloldozás, akik, mint ő, felismerik és értik Is
ten választott hangszerének hangját, de semmi
többre nem képesek, csak irigyen csodálni a
géniuszt, nem tudván szembenézni saját kis
szerüségükkeI. Kétes feloldozást és megbocsá
tó áldást küldve, megbékélésre int önmagunk
kal szemben. Ennyiben ő is Isten eszköze lett,
ha nem is mint hangszer, hanem inkább mint
gyilkos tőr. Ez a tőr a mi kezünkben is ott van,
hogy kisszerűségünkben végletesen magunkra
hagyatva választást kínáljon nekünk: elége
detlenségünkben vagy magunkba mártsuk,
vagy az éppen közelünkben lévő kiválasztottra
emeljük. .
. A dilemma ma is élő, és mind aktuálisabb.
Mit tegyen a középszerüember, aki együtt él a
géniuszokkal. vagy legalábbis a kiváló embe
rekkel, hallja a magasabb rendű normák hívó
szavát - a felgyorsult információáramlást ·segí
tő eszközök eljuttatják hoztá ezeket a normá
kat, ha' van ereje, ideje és bölcsessége kihá
mozni őket a "fehér zajból" -, így korunkban
egyre inkább látja, vagy láthatná ezeket a ve
zérelveket, s ez növekvő kontrasztban van el
idegenedő, pótmegoldásokkal beérő lényünk
kel.

Vagy tetszetős elméleteket gyártunk, hogy
az ideák és a géniuszok világa más, ezek a va
lóságtól elrugaszkodott, könyvekbe zárt és egy
másik - valószínűleg ma már nem létező - vi
lágotjelentőeszmék hordozói, a géniuszok fu
ra és nem e világra való csodabogarak, .nor-
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mális" embemek hozzájuk nincs köze. Vagy a
jobbik esetben megmarad a feloldhatatlan:
diszkrepancia: hogyan csináljunk a felismert
és megértett értékekből. magasabb rendű ide
ákból jó, fogódzónak is használható, igaz em
beri normákat és a hétköznapokra is érvényes,
etikus magatartást, amelyek összhangban ma
radnak a magasabb rendű elvekkel. A kettő

inkább eltávolodni látszik egymástól.
A Vígszínház nem vállalt túl nagy kockáza

tot a mű színpadra állításával, hiszen a darab
világsiker. Kapás Dezső rendezése teljes mér
tékben ragaszkodott Peter Shaffer koncepci
ójához - írói gyengéi ellenére, feltehetően dra
maturgiai erényei miatt. Számítása helyes
volt: a darab nálunk is közönségsiker.

Shaffer nem ad újabb adalékot a zseni ter
mészetrajzához általában, és a darabjában
megjelenő személyiséghez, Mozarthoz sem.
Mozart képe valójában egyoldalú. De csak
látszólag érthetetlen, hogy ez a pökhendi, kihí
vó, ideges és infantilis Mozart hogyan lehet .
egyúttal emelkedett is? Hiszen tudhatnánk: a
könnyed pökhendiség egy gyermekien tiszta
lélek védekező szerepjátéka a bécsi udvar már
már mitikusnak tűnő, rémséges .felnőtteivel"

szemben. Az extravagáns könnyedség - saját
tehetségének tudata mellett - rettegést jelent a
bizonytalan jövőtől, az egyre jobban beszűkü

lő lehetőségektől. Természetesen egy percig
sem hiheti senki, hogy a szerző hiteles és teljes
Mozart-kép megrajzolásának igényével lép fel,
a főszereplő nem is ő, hanem Salieri - az átlag
középszerűség, még inkább a' középszerűség
átlaga.

A szereplők a darabban rejlő, viszonylag
szűk árnyalási lehetőségeket kiaknázzák. Gálf
fi László bravúros fenegyerek, öntudatos,' gő
gös kamasz és egész lénye polgárpukkasztó ki
hívás, ám nem látjuk eléggé a rejtőzködés mö-
gött lévő ijedt gyermeket. '

Tordy Géza Salierije nagyszerű alakítás. A
kicsúfolt jóság átfordulása önemésztő gyűlö

letbe: hiteles, még ha nem is mindig hihető

figura. A II. Józsefet alakító Tahi Tóth László
talán a legkifogástalanabb az egész előadás

ban. Bölcs humora teljessé teszi az ellenpontot
az udvar unalmas pompája és ezt a pompát
kellékként kiegészítő művészet között, amely
ebben a provinciális légkörben, illetve annak
ellenére emelte örök magasságba a zeneművé

szet egyik legnagyobb lángeIméjét, Wolfgang
Amadeus Mozartot.

KUTAS GYULA



KÉpzéSM ÜVÉSZET

Kiállításról kiállításra

Esztergomban, a Keresztény Múzeumban Ja
lálkozhattunk tavaly KAPONYA JUDIT
festményeivel és grafikáival. Így együtt látva e
képeket, óhatatlanul megfogalmazódik a kér
dés: mi lehet az oka, hogy műélvezői tuda
tunkban nehezen foglalja el az őt megillető he
lyet Kaponya Judit és a vele rokon szellemi in
díttatású alkotók művészete? Furcsának tűn

het, de ez a kivételes érzékenységgel és finom
hangulatokkal átitatott festészet .mindenek
ellenére", valamilyen furcsa paraűoxon foly
tán gyakorta kerül a James Thurber meséjéből
ismert, szárnyalása közben üvegtáblanak üt
között madár helyzetébe: .Repültem át a me
zőn, mikor egyszer csak rámkristályosodott a
levegő" -mondta az .ese;" után a madár. Ka
ponya Judit művészete ugyanis az atmoszféra
teremtésre épül. Álmok, emlékek, átélt vagy
csak elképzelt-megérzett helyzetek, hangula
tok, ízek: mindezek valóságos és erőteljes ih
letforrások számára. Álomvilág - megszoktuk
a szónak "gyanút keltő", hétköznapi okossá
gunk tükrében bizonytalan és megfoghatatlan
jelentésárnyalatát ugyanúgy, mint felületesen
misztifikáló leegyszerűsítését. És bárhogyan is
közelitünk a Kaponya Judit teremtette érzé
keny és törékeny hangulatokhoz - akár az
egyik, akár a másik végleten -, mindent "meg
nevezni" törekvő fontoskodásunk folytán egy
aránt rajta vesztünk. Látható: az emlékek
azonosítása, az álmok megfejtése nem üdvözít
ebben az esetben. Bízonyára célravezetőbb az
a mód, hogy egyszeruen átadjuk magunkat
ezeknek a fátyolszerűen áttetsző, lágy sziluet
teknek, fényeknek, színeknek ; elmerülünk eb
ben a különös atmoszférában.

A modem magyar művészet folyamában
nem túl széles áramlatot képvisel a Kaponya
Juditéhoz hasonló alkotásrnód. (Gondoljunk
a Gulácsy körüli több évtizedes értetlenségre;
hogy ezúttal csak a legjelentősebb példával él
jünk.) És a kortárs művészetben is lámpással
kereshetjük az erre az ú~a merészkedőket ; a
legfiatalabbak közül talan egyedül Kárpáti
Tamás nevét említhetnénk. De az efféle művé
szetnek - s így Kaponya Judit festészetének is
- jellegzetessége, hogy egyedül, elszigetelten is
"megáll a lábán", azaz ekképpen és csakis ek-

képpen -az alkotó szubjektum természetes
magárautaltságában - születhet újjá képről

képre az áhítat.

'"
Pannonhalma könyvtára l 982-ben - a szokásos
látnivalókon kívül - meglepetéssel is szolgált
az apátságot megtekintővendégeknek és.turis
táknak. A Rómában élő képzőművész, PRO
KOP PÉTER kamarakiállítására gondolunk,
mely ezúttal is festményekből és grafikákból
állt. Még ha a művek hátteréül szolgáló alkal
mi paravánsor nem is képezhetett olyan ter
mészetes és hangulatos környezetet képei szá
mára, mint Cserkút apró román kori templo
ma, ahol az ünnepélyesség és átszellemültség
történetileg más, ám lényegét tekintve mélyen
rokon síkjai szembesülhettek e művészet kap
csán - az ötlet szerenesésnek mondható. Is
merve Pannonhalma vonzerejét, érthető, hogy
ezúttal közönségés mű találkozásának objek
tíve kedvező körülményei túlnőttek a rendezés
szempontjain.

Prokop Péter festészetének Magyarorszá
gon sok ismerője és barátja van. Ennek - felte
hetőleg - egyik fő oka az a sajátos szuggeszti
vitás és erőteljes kifejező erő, mely műveiben

még a leggyengédebb és legharmonikusabb té
mákat is áthatja. Képeivél kapcsolatban el
hangzott már, de e helyütt is megismételjük :
jellemzőjük egyfajta határozott érzelmi indít
tatás, temperamentumos expresszivitás. Min
denekelőtt festményeire gondolunk, ahol
mindezt a dús, plasztikus felület is hangsúlyos
sá teszi. Szinte kísértést érzünk, hogy ne csak
tekintetünkkel, hanem ujjainkkal is végigsi
mítsuk ezt az izgalmas faktúrá t. Expresszivitás
erőszakos, támadó gesztusok nélkül - ez hatá
rozza meg Prokop Péter műveinek hangulatát,
így könnyen közelíthet hozzájuk még az iko
nológiában kevésbé járatos néző is. Műveinek
képi megoldásai: a mértéket szabó formai
komponáltság és a természetes-testkőzeli, em
beri léptékű arányok segítenek' elkerülni az
expresszionizmus buktatóit; ecsete csak olyan
- szellemi és valóságos - felületeket jár be, me
lyeken a koncentráció az élményt, a motívu
mot maradéktalanul kifejezésre képes juttatni.

'"
Miskolcon, a Lévay Józse!Könyvtárban állítot
ta ki az elmúlt év nyarán érmeit TÓTH SÁN
DOR nyíregyházi szobrászművész. Néhány
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darab kivételével - melyek mintegy "előz

ményként" foghatók fel - ezek a művek az
1970-es évek közepétől az 1982-ben készült
legfrissebb munkákig Tóth Sándor másfél év
tizedes éremművészeti tevékenységéről adtak
számot.

Elméletileg két nagy csoportra oszthatjuk a
Miskolcon bemutatott anyagot. Az egyikbe
azok a darabok sorolhatók, melyek létükkel
demonstrálják és őrzik az éremkészítés hagyo
mányait; szorosan kapcsolódnak a mindenna
pok gyakorlatához : megrendelésre készültek,
valamely többé-kevésbé határozott, művészi

munkát áhító igénynek köszönhetik létüket.
Másik csoportot alkotnak a független, szabad
inspiráció által életre hívott munkák; ezek pe
dig a XX. században uralkodóvá vált, indivi
duális művészeti gyakorlathoz kapcsolódnak.
Furcsa helyzet: elvileg az érem sokkal inkább
való a plasztikáját maradéktalanul érzékelni
képes tenyerünkbe, mint akár bársony tokba,
akár kiállítási tárlók üvege mögé,

Ermei mind tematikailag, mind formailag
változatos képet mutatnak. Bőven találhatunk
példát a portrészerű megjelenítésre (Rákóczi,
Löw Immanuel) ugyanúgy, mint az egyszerű

szimbólumokat alkalmazó megmunkálásra
(Színháznyitásra). Témái széles skálán mo
zognak: Szent Erzsébet-től, a Váci Mihály díj
ig; eGyermek Tüdő Osztály-tól a Vitorlázó re
pülődíj-ig. Idézzük Végvári Lajos sorait a kiál
lítás katalógusából: Tóth Sándor "érmeinek
harmonikus és bensőséges jellegében mára
déktalanul megnyilvánul az élet szépségét
igénylő akarata, a harmóniára irányuló vágya
kozása".

•
A Szentendrei Képtárban 1982augusztusában
szeptemberében rendezte meg gyűjteményes

kiállítását SZÁNTÓ PIROSKA. A dunaparti
kisváros a modern magyar művészet szem
pontjából valóságos metropolisnak számít.
Szellemi "felfedezése" és meghódítása az
l93Q-as évekre esett; azóta művészgenerációk

-sorának adott - és ad ma is - otthont. Noha a
hazai művészettörténetben közismert gyűjtő

fogalomként használatos a "szentendrei festé
szet" megjelölés, ma - az élő és alakuló szent
endrei alkotói pályák szellemi és formarsok
színűsége tükrében - egyre inkább egyféle, im
már klasszikus hagyományt idéz. Persze ez a
hagyomány is sajátosan egyéni életművekben
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tört felszínre és őrződött meg. Ezek közé tar
tozik Szántó Piroska művészete is.

A kiállításon láthattuk munkásságának kü
lőnböző, a 40-es évek végétől egymást váltó
követő periódusait, korszakait. Bármilyen tá
volra is ragadja olykor kísérletező, változta
tásra vágyó kedve - akár technikák ra, akár
meg-megújuló motívumvilágára, akár képépí
tésére gondolunk - Szántó Piroska festészete
mélyén, "zárvány" módjára őrzi Szentendre
szellemi tradícióját. Minduntalan át- meg át
sugárzik, szinte észrevétlenül bukkan fel mű
vein a lélek tudattalan régióiból egy-egy "vo
nalfordulatban", kompozíciós gesztusban.
Mindezt még a látszólag "más világot" jelen
tő, művészetében vissza-visszatérő ihletforrás :
Bajót esetében is érvényesnek érezzük. Ez a kis
falu nyújtott védelmet a háború éveiben Szán
tó Piroskának, mikor a politikai helyzet köz
vetlen életveszélyt jelentett számára. De Bajót
nemcsak búvóhely volt, hanem olyan élmé
nyek és tapasztalatok megszerzésének színtere
is, ahová mindig érdemes visszatérnie. Ezek a
bajóti alkotói periódusok - s talán ezek közül
is áz 1977-es- kiemelkedő jelentőségűek mű

vészetében. Érdemes szólni a képek techniká
járói is: Szántó Piroska szerencsésen alkal
mazta rajtuk a manapság egyre ritkábban
használt, "kisgrafikára" kárhoztatott pasz
tellt. Méghozzá oly módon, hogy sem színvilá
gából, sem formaképzéséből nem "engedett";
művei nem foszlottak puha, lágy, impresszio
nisztikus hangulattá: atmoszférájuk fesze
sebb, telítetteb (Bajóti este, Sarokban).

Különféle lélekállapotokat, a lírai érzékeny
ségnek más-más hőfokát jelenítik meg a Ma
gyar Krisztusok című sorozat darabjai ugyan
úgy, ahogy emberi arcokat, helyzeteket, moz
gásokat láttatnak a hajladozó-összefonódó,
sejtelmesen kanyargó, érzékien burjánzó orga
nikus formák, akár növények (mák, dáliák,
mályvák, íriszek), akár titokzatos szárnyú pil
langók képében kerülnek a vászonra. Eszünk
be juttatják, hogy, a Mindenség "egy lepke
szárnyának színes jeleire ugyanannyi gondot
fordít, mint egy tejútrendszer csigavonalára"
(Karátson Gábor).

•
A Keresztény Múzeum kiállítótermei adtak he
lyet az elmúlt év októberéhen MIHÁLTZ
PÁL festményeinek is. Bátran mondhatjuk: ez
a tárlat jó keresztmetszetét nyújtotta a művész



munkásságának, méghozzá úgy, hogy a hang
súlyt a legutóbbi évek termésére helyezte.
Ezúttal nem puszta frázis a megfogalmazás:
Miháltz Pál művészete - kiállítása tűkrében

- végérvényesen "letisztult" formában áll előt

tűnk a SO-as évek elején. Képépítése, színvilá
ga és felületképzése olyan egységes és kialakult
formanyelvvé ötvöződött, melynek minden
.mondata" és ~,szava" világos beszéd.

Fegyelmezett konstrukció, összefogott él
ményvilág, meleg-nyugodt sárgák-bamák-vö
rösek; fénytelen, szinte porózus felület - ezek
a Miháltz Pál festményein a legelőször 'szem
beötlő jellegzetességek. De ne gondoljuk, hogy
mindebből valamiféle száraz szerkesztettség
következik; a képeken ennek éppen az ellen-

. kezője történik: a visszafogortság teremt érze
lemgazdag hangulatot. Érzelemgazdagság
harsány és magamutogató gesztusok nélkül:
Miháltz Pál festészete zavarba ejtően kereset
len.

ZENE

Hanglemezek

Gyakran, mikor kézbeveszünk egy lemezt,
ilyen gondolatok jutnak eszünkbe: ez Bach
több mint kétszáz kantátája közül csupán ket
tő, vagy: ezen a lemezen a hatszáznyi Schu
bert-dal közül csak két tucat van. Ez Haydn
egyik miséje. Ez részleteket ad a Don Giovanni
ból. Hiányérzetünk, egész-áhításunk, zenei ki
elégíthetetlenségünk végtelen. S ekkor ke
zünkbe akad egy lemez, mely nem egy korszak
bizonyos szerzőjének bizonyos műfajban

írt. .. - hanem egyszerre országokat, fél-kon
tinenseket, évszázados, sőt évezredes múltra
visszatekintőkultúrákat mutat be - s hányat!
- mindössze két lemezoldalon. Ezzel, azt hi
szem, sok mindent elmondtam a Kárpáti Já
nos által szerkesztett Kelet Zenéje - antológia
a nagy ázsiai zenekultúrák élő hagyományai
ból (SLPX IS072) - című lemezről. Azt, hogy
mekkora feladatra vállalkozott a szerkesztő,

milyen hatalmas hézagot ptóbál zenei tuda
tunkban betölteni, s azt is, hogy erre két le-

-mezoldal milyen nagyon, mennyire lehetetle
nül kevés. Kevés, de van. Kárpáti egyébként
alapos ismerője a témának, fényesen bizonyít
ja ezt Kelet zenéje című könyve. mely 19SI-ben

Lombkoronájukat vesztett fák, kovácsolt
vas ablakrácsok, kerti kiskapuk, régi házfalak,
templomromok kapcsán teremtődikújra és új
ra a szelíd és a minden érzelgősségnélküli szo
morú hangulat. Megteremtődik a naprafor
gók változataiban is, ahol a festőhöz oly kö
zelálló növény antropomorf módon a legkü
lönfélébb hangulatok és lélekállapotok nÍegje
lenítője, Több tehát, mint egyszerű motívum;
inkább egy jelkép teste, mely hol vihartépet
ten, hol esőázottan, hol aszály-csüggesztetten
ölt alakot. És a csupasz fák, idegesen égnek
tördelt ágaikkal, vagy kegyetlenül őszre cson
kolt törzseikkel sötét kontrasztként válnak el
az okkersárga és barna hátterektől. Még ha
formálisan, figurájával "ábrázoltan" kevésszer
is jelenik meg az emberi alak Miháltz Pál ké
pein, művészetében mégis mindig ott leljük : a
végzetesen átélt emberi formájában.

A. G.

jelent meg a Zeneműkiadónál. A lemez tekint
hető e könyv mellékletének is, mégis szeren
esés ez a külön-külön kiadás, hiszen van, aki
csak a zenére lesz kíváncsi.

A hallgatónak azonban most, ha igazából
meg akarja érteni e zene mibenlétét, elő kell
vennie képzelőerejét, beleérző képességét s be
kell látnia : a mi fülünk, a mi európai észjárá
sunk csak egy fül és egy észjárás a sok közül.
E lemezt mintegy előítéletmentes állapotban
kellene meghallgatni, hogy mint szemről a
zöldhályog. leváljon a hallgató zenei tudatáról
a rárakódott s csak ritkán észre vett előítélet

halmaz. Másfelől viszont az is nagy hiba len
ne, ha ezeket a zenéket csak mint zenéket ér
telmeznénk, tehát kiszakítanánk eredeti (e1
képzelendő!) kontextusukból, figyelmen kívül
hagyva azt, hogy a keleti népeknél nem lehet
séges a zenét funkciója nélkül elgondolni.
Hogy egy analógiátmondjunk: a passió erede
tileg húsvéti zene. Más kérdés és nagy kérdés,
hová vezet a modem európai ember gátlásta
lansága, mellyel más népek, s önnön múltja ta
buit és szentségeit lerombolja. (Lassan elvezet I

teljes új-gyökértelenségig?) A zenetörténet
mai szakaszának embere körülbelül száz éve
szinte mást sem csinál, csak saját kultúrájának
múltjára s a párhuzamos kultúrák sajátossá
gaira és történetére reflektál. Még az alkotó
muzsikus is. Jó példa erre Igor Stravinsky.
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Megannyi korszaka megannyi zene- vagy stí
lustörténeti korszak, csak épp az ő fejében.
S ma már Stravinskyra reflektálunk ... Vagy
Bartók. Ö viszont táguló körönként fedezi fel
először az ország zenei mélyrétegét s jut egyre
messzebb: román gyűjtés, biskrai gyűjtés,

Anatólia. Felmerül az emberben a gondolat:
nem valami alapozó munka folyik itt egy eljö
vendő zenei eszperantizmus, egy metalangua
ge kidolgozása érdekében? E kérdésre majd a
jövő ad választ. Aki azonban a Kelet Zenéje
című hanglemezt meghallgatja, el fog ámulni a
különböző hangvételek sajátosságain, külö
nősségein. Olykor annyira szokatlan intonáci
óval találkozunk, hogy hirtelen a legújabb,
századvégi avantgardizmus legmerészebb
akusztikai kísérletei is jámbor próbálkozások
ká szelídülnek a zenei kifejezőerő, szuggeszti
vitás szélsőségességéhez képest (lárnaista szer
tartás zenéje - Nepal). Máskor azt csodálhat
juk meg, milyen tökéletességre lehet fejleszteni
egy általunk sokáig elég primitívnek ismert és
használt hangszert és annak játéktechnikáját
(pöng mang khók, azaz hangolt dobok soro
zata - Thaiföld). A jávai vajaug kulit (bábjá
ték-előadás) énekesnője hallatán viszont az jut
eszünkbe, mennyire egy tőről fakad a világ
bármely tájának recitáló éneklésmódja. A sort
hosszan lehetne folytatni, a felvételen az emlí
tetteken kívül részletek találhatók. még Kína,
Japán, Kambodzsa, Bali, India, Afganisztán,
Irán és Azerbajdzsán zenéjéből. A hangzó
anyagot hasznos magyarázó melléklet teszi
teljessé. A lemezt méltán nevezhetjük az utób
bi idők egyik legérdekesebb kiadványának.

Ha valakinek azt a feladatot adnánk, hogy
szerkesszen egy hanglemezre való fűzért a
Lied, tehát a német dal tizenkilencedik századi
művészetéböl, de lehetőleg úgy válogasson,
hogy átfogó és jellemző képet adjon e műfaj

történetéről és sajátosságairól, talán akkor
sem oldhatná megjobban e megbízást a válo
gató, mint Gáti István és Ránki Dezső a Lie
der Recital hanglemezen. (Hungaroton, SLPX
12233). A felvétel Schubert-dalokkal kezdődik
s természetesen Schumann-dalokkal folytató
dik, hogy néhány későbbi mester (Brahms,
Liszt, Wolf és R. Strauss) műveivel fejezöd
hessen be. A szerkesztők aránylag sikeresen
küzdötték le a bőség zavarát, s nem estek az
egyoldalúság hibájába sem. Utóbbit adalok
.fajsúlyára" értem, hiszen a már-már sláger
szerűen közkedvelt Die Forelle (A pisztráng)
éppúgy megtalálható a felvételen, mint példá-
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ul Heíne Der Atlas-ának csodálatosan megze
nésített víziója. A hangulati kép a szinte vulgá
risan szentimentálistól egészen a tragikusan
fájdalmasig terjed. A borítókép tanúsága sze
rint az előadók viszont a derű állapotát válasz
tották a lemez munkálatai során - érthetően.

Érett, pontos, előadóművészi szempontból
igen jól kimunkált felvételt vehetünk kézbe.

A következő hanglemez, melyre szeretnénk
felhivni a figyelmet, felfedező útra hívja a hall
gatót. Azt követhetjük nyomon, hogyan fe
dezte fel Kocsis Zoltán - Lisz Ferenc zongora
átíratain és egyebeken át - Wagner operáit,
pontosabban azok zongorán való megszólal
tatásának különböző lehetőségeit, a maga s
így a lemezkedvelők számára. Hangsúlyozza
is, őt e zene kimondottan praktikus okból, az
előadóművészet lehetőségei szempontjából
vonzotta, foglalkoztatta. Egyelőadóművészre
pedig sokrétű, közkedveltségével egyenesen
arányos felelősség hárul. Arra ugyanis, amit
interpretál, önkéntelenül ráirányítja sokak
figyelmét, s hogy mi minden múlhat egy már
rég kész, ám esetleg elfelejtett vagy mellőzött

mű újbóli előadtísán - gondoljunk csak Men
delssohn nevezetes Máté-passió bemutatására.
Az előadóművészet feladata, hogy alapvető

műveket emlékezetünkben tartson, a zeneszer
zőket újabb darabok megírására ösztökélje, de
egyebek között az is, hogy (újra) felderítsen
mai, vagy réges-régi, különös, sőt ha kell, peri
fériális zeneműveket is. Úgy tűnik, Kocsis
Zoltánnak ilyen tekintetben nincsenek előíté

letei; repertoárját szélesíteni, színesíteni akar
ja, s nem az ellenkező irányú és értelmű "spe
cialista"-szerepben kíván tetszelegni. Most
Wagner-átiratokat vett lemezre, Liszt átiratai
ról fújta le a port és saját zongoraletéteket ké
szitett. Szerintem ismét okosan kezdeménye
zett: ha valamilyen módon felmérnénk, mi
lyen Wagner-kép él a mai zenekedvelőkben,

egészen furcsa eredményre jutnánk.
Wagner újraértékelése aktuális feladat, és

ha félünk egy operaházi mammut-előadástól,

lám, vannak más utak is. A lemezen a Loheng
rin, a Trisztán és Izolda, A nürnbergi mester
dalnokok és a Parsifal cirnű Wagner-operák
ból hallhatók zongoraátirátok. Kocsis. Zoltán
előadóművészetét nem kívánom jelzőkkel il
letni. Megjegyzendő ellenben, hogy a Phonog
ram International B. V.lemezét a Húngaroton.
is digitális felvételen adta közre, erre utal a le
mez jelzete inek negyedik nagybetűje :
SLPD-12494.



A rikító " Hu ngaro ton d igital recording"
címk e Joseph Haydn Harmoniemesse felvéte
Ién is ott ékesked ik (H ungaroton, SL PD
12360). Pontosabba n szólva: ékte lenkedik.
mert bármennyi üdvös áldá sa van is száza
dunk civilizációj ának, a techn icista , pragmati
kus szem talán már észre sem veszi. hogy ese
tünkben például az említett rekl ámcímke egy
klassz icista s t íl ű freskó puttószerű angyaikáját
bélyegzi meg . .. Haydn egyik nagy szabású
szakrális alkotás ával állun k szemben, ha t
nagymiséje k ő z ül a legut olsóval. Mé ltó aján
dék ez Ferencsik Ján osnak, aki a lemez bo ritó
megemlékezése szerint 75 esztendős . Az aján
dék ot ő persze nemcsak kapja a nagyszerű

technikai és esztétikai k ivitelezésű hanglemez
form ájában , hanem adja is hallgat óinak. a ma
gas szinvonalon muzsikáló Szlov ák F ilharmó
nia ének- és zenekara. vala mint v álogatott
sz ólisták (Tokody Ilon a . Tak{\cs KIúra. G u
lyás Dénes és Gregor József) élé n.

Haydn a lkotó m ű v é szet é n ek csúcsai közé
tart oznak a késői misék, így a B-dúr misc is.
Olyan kimagaslóan gy ö ny ö r ű részek bizonyít
j ák ezt, mint a Qui tollis pecca tu IIIundi. szinte
Bachot idéző in gloria Dei Patris a G loriá-ból
vagy az Agnus Dei csodálatos qua rtettja .
Amint említ ettem. Ha ydn uto lsó misekompo
ziciójáról va n sz ó, ezért akarva-akaratlan '
eszembe jut. hogy képzele tbe n Mozart Requi
em-je mellé tegyem :.a hogyan az ékszerész ösz-

szehasonlí t két kivételesen ritk a dr ágak övet.
Valószin ű leg csupán alka ti kérd és, de Haydn

. egy fokkal prózaibb és profán abb vo lt mint
Mozart. Előtolakodik bel őlem egy mélyebb
é rte lm ű magyaráza t is. mely - Hartmann-nal
szólva - igy foga lmaz ha tó meg : Haydn elju
tott a zenern ű legbelsőbb . legmaga sabb rendű

rétegének ka pujáig s ott megtorpan t. nem lé
pett rajta be egészen, han em visszanéze tt az
emberekre, míg Mozart eleve a legmagasabb
kegyelem állapotában írta meg Requiem-jét.
Úgy érzem. hogy Haydn amiko r éppen odaér,
hogy feltö ri ama bizonyos harmadik , metafizi
kai réteg héjá t vagy k érgét, és közvetlen utat
talál a zenében megragadható legmagasabb
rendű esztétika i (és meta fizikai) ért ék felé, ép-

. pen ak ko r zár le egy szerkeze ti szakasz t, vált
út poli főn i áb ól hom ofon szerkesztésbe, mint
aki már nem képes elviselni a nagy ság ilyen
erej ű megjelenését. fényé t, megijed önnö n
a nyago k-elemek, s tegyűk hozzá , lelkek feletti
hatalm át ól. Lehet, hogy a "borulás tól", a ro
mantikútól félt , s egyszer űen arán yérzéke dol
gozott ilyenkor benne, lévén evil ágibb, .J öld
h özragadt abb" Mozartná l . .. '! Tény, ami
tény : Haydn az emberek számá ra festi az égi
ek világá t. viszon t Mozart egyenesen az égiek
részére ír un iverzúlis j elentés t a mind ig is a ha
lál kap ujában álló emberről.

vsczs TAMÁS


