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Hippo püspöke az Úr feltámadásának. éjszakáján megkeresztelte azokat, akik
a krisztusi életre oállalscoztak: és erre kellően felkészültek. Másnap, a vasanwpl
misén, miután az adományokból kiválasztotta az áldozathoz sziikséqes kenyeret és
bort, rövid beszédben magyarázta meg az újonnan megkeresztelteknek a miszté
riumot, amiben életükben most másodszor vettek részt.

Szent Ágostonnak ezt a beszédét Migne 46-ik kötetéből hosszú ideig csak töre
dékesen ismertük. A teljes szövegét Dorn Germain Marin adta kozre Monte Ccssmo
és Wolfenbüttel ,/(ódexeiből (M i s c e II a n e a Augustiana I. Róma, 1930. 29-32).
Magyar fordításban így hangzik:

.i-lz, amit láttok, kedveseim, itt az Úr asztalán: kenyér és /Jor. De ez a kenyér
és ez a bor, amikor eléri őt az ige, az Ige teste és vére lesz. Az Úr ugyanis, "aki
kezdetben vala az 'lge és az Ige Istennél vala, és Isten vala az Ige", az ő irqal
magassága miatt nem vetette meg azt, amit a maga képére teremtett: "az Ige:
testté lőn és miköztünk lakozék", amint tudjátok. Maga az Ige tehát magára vette
az embert, aza:" az ember testét és lelkét, és - Isten maradván - emberré lett.
S mivelhogy értü.nk szenvedett is, nekünk hagyta ebben a szentségben testét é~

vérét, amit ő maga alkotott, amint minket is. Hiszen mi is az ő teste lettünk, és
a tőte nyert irgalmasság által vagyunk. Gondoljatok csak vissza arra, hogy mi
volt egykor ez a teremtmény a szántóföldön. Hogyan szülte őt a főld, táplálta o:
eső, majd kalászba szökött. Azután az ember keze munkája a széTűre vitte, ki
csépelte, megrostáUa, csűrbe helyezte, majd ismét elővette, megőrölte, meaáruiasz
totta, megsütötte és végezetül kenyérré tette. Gondoljatok arra, hogy mik voltatok
ti: nem léteztetek, és megteremtettetek, az Úr szérűjére hoztak titeket, majd pedig
az igás állatoknak, azaz az evangélimnot hirdetőknek vesződsége csépelt ki ti
teket. Amikor mint katekumének oárakoztatoic, a csűrben őriztek titeket. Azután,
jelentkeztetek a keresztségre, és ekkor őrö/ni kezdtek böjtöléssel és a gonosz ki
űzésével benneteket. Majd a Vízhez jöttetek, és az reátok hullott, és eggyé lette
tek. Ehhez járulván a Szenilélek tüzes ereje, egybe sültetek és az Úr lzenuerécé
lettetek.

Íme, ezekben részesiiltetek. Ahogyan tehát egynek látjátok azt, amí itt van,
igy legyetek ti is eggyé, szeretvén egymást, egy hitet, egy reményt és oszthatatlan
szeretetet tartsatok. Az eretnekek, amikor ezt magukhoz veszik, maguk ellen tesz
nek tanúságot: azok ugyanis a megosztást keresik, holott ez a kenyér az egységet
muiatia. A bor is sok szőlőfürtben volt egykor, de most eggyé lett: egy a kehely
édességében, de osak a szőlőprés sajtolása után. Ti is böjtölések, bajlódások, meg
aláztatás és megtörődés után jöttetek, Krisztus nevében immár, az Úr kelyhéhez.
Itt vagytok ti az asztalon, itt vagytok ti a kehelyben. És velünk vagytok. Mi is
ugyanaz vagyunk. Együtt isszuk ezt, tnert együtt élünk.

Hallani fogjátok most, amit a tegnapi napon már hallottatok. Ma újra el
mondom nektek. megmagyarázom, mit hallottatok és mit feleltetek, bár talán
amikor mások ielettek, ti hallgattatok. De tegnap már megtanultátok. hogy ma
mit kell majd felelnetek. Az üdvözlés után, amit már isme1·tek: "az Úr veletek",
ezt hallottátok: "emeljük .föl szívünkeL" Az igaz keresztények egész élete felfelé emelt
szív, nem a csupán név szerint keresztényeké, hanem azoké, akik tényteg és iga
zán keresztények: egész életük felfelé emelt szív. Mi az, hogy felemelt szív? Re
ménység az Istenben és nem te magadban: mert hiszen lent vagy, az Isten fent
van. Ha reményed magadban van, szíved lefelé iránYul, nem talál [eljelé, Ezért,
amikor majd halljátok a paptól: "emeljük föl szívünket", ezt ff'leljétek: az Úrnál
van már az". Azon fáradjatok, hogy igazat feleljetek, mert az Isten tetteire adtok
választ. Úgy legyen, ahogyan mondjátok. Ne csak nyelvelek hangoztassa, és lelki
ismeretetek pedig tagadja. Mert magá ban azt, hogy sziveteket jölemeltétel~., Isten
adja nektek és nem a ti erőtök, és ezért, amikor azt mondjátok, hogy szioeteket
fölemeltéíek az Úrhoz, folytatja a pap és ezt mondja: "adjunk hálát a mi Urunk
nak Istenünknek." Miért adjunk hálát? Mer' szivünket fölemeltük. És ha ő azt
föl nem emelte volna, a földön heveménk. S ezután má1' mi kinietícezik: a s.zcnt
imádságban. amiket' hallani fogtok? Az lesz, hogy az ige hozzájárulván, Krisztus
teste és vére lesz a kenyér és a bor. Mert vedd el az Igét, csak kenyér és bor az.
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Tedd hozzá az Igét,' és már mássá lett. És ez a más micsoda? Krisztus teste és
Krisztus vére. Vedd el az Igét, kenyér és bor az. Tedd hozzá az Igét és szentség
lesz. Erre azt mo.ndjátok: Amen! Ament mondani annyi, mint valamit alázT'lzi.
Amen latinul annyit jelent, hogy igaz. Ezután elmondjuk az Úr imádságát, amit
ti már átvettetek és fel is mondtatok. Miért mondjuk el, mielőtt magunkhoz ve.n
nők Krisztus testét és vérét? Mert ilyen az emberi esendő természet: ha netalán
gondolkozásunkban olyasmi fordult meg, ami nem volt illendő, ha nyelvünk olyas
mit szólt volna, amit nem kellett, ha szemünk valami illetlent tekintett volna, ha
fülünk olyat hallott volna, amit nem kellett. ha tehát esetleg e világ kísértései
és esendő emberi életünk miatt ilyesmiket követtünk volna el, letörli azokat az
Úr imádsága, amikor ezt mondjuk: "Bocsásd meg a mi vétkeinket!" Hogy bizto
san járuljunk hozzá, nehogy amit magunkhoz veszünk, itéletünkre együk és igyuk.
Ezután mondják: "Békesség veietee:" Nagy, szentséges titok a béke csókja. Úgy
csókold meg a másikat, hogy szeresd őt. Ne legyél Júdás! Az áruló Júdás Krisztust
ajkával megcsókolta, szívében vesztére töri. Valaki talán ellenséges lelkülettel van
ü'ányodban és őt nem tudod meggyőzni, érvelni sem tudsz: kénutetea vagy elvi
selni. Szívedben ne viszonozdneki a rosszat rosszal. Gyűlöl ő téged, te szeresd
őt, s így biztos vagy abban, hogy megcsókolhatod.

Kevés dolgot hallottatok, de nagyol" azok. Ne vessétek meg ezeket, mert ke
vés szóval mondottam el, hanem legyenek drágá.lc számotokra, mert súlyuk van.
És az se essen terhetekre, hogy amiket elmondtam, megtartsátok.

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Az Irodalmi Színpad dimenziói meg
nőttek, hogy befogadják a XIX. század
Shakespeare-i méretű drámaköltöjét,
Georg Büchner-t. Az Ödry Színpad fő

iskolásainak előadása után most újra
láthattuk Büchner két rövidebb léleg
zetű remekét: a romantikus irónia szül
te, emberi létünket játókosan-szkeptíku
san vallató Leonoe és Lénát és a féle1
metesen-kornor kísugárzású Woyzecket,
Miridkót darab új elemeket visz a múlt
s zázadi drámairodalom színképébe. Az
Irodalmi Színpad szmkép-elernzése a
Woyzeck megformálását tekintve reveláló
erejű, dramaturgiai-rendezői megoldása
az utóbbi évtized európai előadásainak

értelmezéseiből kínövő nagyszerű szin
tézis, a Leonce és Léna színre vitelénél
viszont sajnos rossz irányban nyúltak
meg a színpad dimenziói.

Az orvos-forradalmár Büchner az Em
beri .Jogok Társaságának giesseni fel
oszlatása után 1835-ben Darmstadtba, a
szülőí házba, majd egyetemi éveinek
franciaországi városába, Strassbourgba
menokül. A konzervatív Iétükbe der
medt német tartományocskák fo rradalmí
egységesítésének lehetetlenségét látva, a
Danton haláhínak nagy történelmi svám
vetése után szerzctt tudomást a stutt
g.arti Cotta kiadó víg i{déki púlyázatáról :
a kortárs romantikus dr,imairodalommal
rokon, brcntanoi-e-thiecki-c-rnusset-i me
se-épírkezéssel megír valami egészen
mást, az abszurd komédia korai mo-

delljét. Ez a modell azonban Büchnernél
még gazdag komplexitással ötvözi a
nyelv lf ri kus Iantáziabirodalom-teremtő

képeit az önmagától is elídcgencdő - a
korabeli német valóságra utaló - vi
lág groteszk [elenetelvel ; minden értel
mes cselekvést megkérdőjelező ironikus
meditácíót foglal játékos keretbe ro
mantikus szerelmi mesével.

Realitásnak és abszurditásnak. vígjá
téki mesónek és fantasztikus ötleteknek
e Hrai szövetét a rendező Léner Péter
nem tudta ícíbontarn. Hiába állt rendel
kezésére a tökéletes fordítás - Thurzó
Gábornak a vígjáték valamennyi szóla
mán bravúrosan játszó tolmácsolása és
Rónay György egyszerű szepsógű dalfor
dításai -, a darab értelmezését a Büchner
korabeli német állapotok elleni tiltakozás
szatírajára redukálta, s főhőseit ebből a
világból menekítve próbálta egyfajta hip
pi könnycdségű modern élettérbe he
lyezni. Ezt az - egymás hatását egyéb
ként tökéletesen kilúgozó - kettősséget

igyekeztek Színte Gábor díszletei is
hangsúlyozni; az olaszosan lármás, cin
zanos-napernyős táj fölött trónol Popo
király lárva arcú birodalma. Léner Pé
ter Papo birodalmával. a darabnak ev
vel a menekülő ironikus játékot motí
váló abszurd rétegével foglalkozott a
legnagyobb kedvvel, a zenés bohózati be
dolgozásole - az eredeti büchneri szári
dékon túl is - erősítik a vígjátéknak
ezt a groteszk panoptíkurn-jellcgét,
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"Bábok vagyunk mindnyájan, ismeret
len hatalmak dróton ráncígálnak, nem
mi magunktól mozgunk." Ez a dantoni
felismerés a szülője tulajdonképpen a
Leonce és Léna irracionálisba hajló
játélcainak, az emberi lehetőségek vas
törvények alól kibújó, csak a fantáziá
nak engedelmeskedő végígálmodásainak.
A Danton halálában a történelem ha
talmas mozdulásában heroikusan cse
lekvő, de teljes emberi világát is meg
valósítani igyekvő hős érzi ezt a báb
sorsot; a Leonce és Léna-ban a törté
nelemből már csak ez a bábvilág marad
meg realitásként : a "magánvaló" kariti
szubsztanciájával, vagyis saját magával
foglalkozó, a zsebkendőjére kötött cso
móval népére emlékező "filozófus" Popo
király, operett udvarával.

Kár, hogy mikor- a rendező kilép eb
ből a panoptikum-világból - amelyből

Büchner önmagukat kereső hősei: Leonce
és Valerio is messzire kihajolnak, hogy
"a saját fejebúbjukra lássanak" - el
bizonytalanodik; arní ezután következik,
az még a saját, a darab egészének ér
telmezhetőségét tekintve eleve partíkulá
nis szándékát sem erősíti. Ebben a beat
re hangszerelt itáliai atmoszférában el
vész a játék gondolatísága, az Ironikus
büchneri hangoltság, amely egyszerre
karikírozza a történelmi cselekvést és a
hősök önmagukat körbejáró álmodozá
sait. Danton új színekkel feltámadt epí
kurelzmusa, a könnyed tréfákkal oldott,
finom, dekadens hangulatok bizonytalan
szférában úsznak, éppen azáltal, hogy a
rendező egy bizonyos modern közegbe
igyekszik gyömöszölní ezt a térben-idő

ben szabad szárnyalású játékot. Mégis,
Popo király bábudvarának szellemesen
megoldott jelenetein kívül vannak nagy
pillanatai az előadásnak: mikor az ele
mentáris erővel szóló büchneri nyelv
felgyújtja a színpadot, mint az éjszakai
álom egymást kereső szerelrneseínek ta
lálkozásakor,

A rendezés határozatlansága a zá ró
képet is ellentmondásosra formálja. Lé
ner Péter tiszteletben tartja a dialekti
kus büchneri szándékot, amely a roman
tikus rnese törvényei szerint "egymásra
talált" szerelmeseket is báb-medellekké
dermeszti - az örökölt romantikus me
se-vázat épp így használva fel egy újabb
variáció, abszurd példázat eljátszására
-. s evvel a Woyzeck nyitóképét is
előkészíti, amely majd ezt a groteszk
tablót komor árnyakkal félelmetesebbre
színezi. Ugyanakkor a rendező a bábud
varnak az úi király, Leonce általi szél
nek eresztésével olyan "igazságtevő" 1'0

mantíkus jelleget ad a darabnak, amely
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eltér Büchnernek éppen az abszurditást
erősítő szándékától,. hiszen a szerelern
fantáziavilágának építése csak egy a le
hetőségek közül, marad még az eredeti
drámaban bennlévő lehetőség is: hogy
holnap "jó hangulatban kezdjük előlről

akomédiát."
A rendezői alapállás tág teret nyitott

a Leonce-t megformáló fiatal Csíkos
Sándornak, aki átgondolt értelmezést
nem, csak érdekes hangsúlyokat tudott
adni ennek a világ és a saját lelke hé
jait hagymaként lehántó Peer Gynt-i
méretű szeoepnek. Madáras József Va
Ierioja modernebb hangra színezte ezt
a romantikus komédiák vaskos rusztiku
mához közel álló figurát; 'I'elessy Györ
gyi lírikus Lénája, Latabár Kálmán ön
magából kilépő skizoid Popo királya
egyértelmű értékeit jelentik az előadás

nak.
A másik drámát, a nyitóképével a

Leonce és Léna eszmeiségéhez kapcsolt
Woyzecket, Büchner már Zürichbe köl
tözve, közvetllenül a halála előtt, 1836
ban írta. A Leonce és Léna udvarának
bábukká aszalódott figuráit itt reális
társadalmi környezetbe helyezi, mintegy
megnézve, hogy ezek a partikuláris jel
lemű figurák - a doktor és a kapitány
- a rosszindulat szándéka nélkül is mi
lyen torzulásokat okoznak; hogyan haj
szolják a pusztulásba a világ hálójában
tehetetlenül vergődő kisembert. Ha e
felől a szándék felől nézzük a drámát,
akkor a Woyzeck a szociális indíttatású
hauptrnanní naturalista dráma, az ex
presszionísta dráma, sőt akár Brecht elő

futára is lehetne. Ebben az esetben a
tdsztiszoígáját tragikusan-felelőtlenűl a
féltékenységbe hajszoló Kapitány, és a
közkatonára a testi-szelierru ellenállását
gyöngítő "borsó-kúrát" erőltető, az em
bert csak kísérteti tárgynak. tekintő

Doktor alakját kell a rendezésnek Woy
zeck fölé növesztenie, hogy Woyzeck a
kiszolgáltatottság fázisából a kételkedé
sen és kétségbeesésen át a "lázadásig", a
tamburmajorhoz csapódó Marie meggyIl
kolásához eljusson, mínt ezt a Ber-liner
Ensemble előadása tette. A Woyzeck
számtalan drarnatnrrgíai és rendezői ér
telmezéséből kiemelkedő stockholmi
Bergmann-rendezés az arénává átalakí
tott nézőtérrel, a tragédiát társadalmá
lag motiváló mozzanatok mellékes ke
zelésével a drámát az ősi ösztönökben
gyökeredző emberi lét rituáléjává tette;
a megalázottságból deformálódó pszichó
zist, a kegyetlenséget és az erotikát
hangsúlyozva. Vagy.is egészen más dra
maturgiai ivet húz a bergmanní rende
zés; nem a konkrét' társadalmi megnyo-



morítottságból, hanem a minden emberi
valóságra rávetíthető pszichikumból nö
veszti ki a Woyzeck félelmetes abszur
di tás-érzését.

Thurzó Gábor fordítói-dramacurgíai
célja az eddigi Woyzeck-feldolgozásokat
Ls figyelembe vevő szintézís keresés, a
büchneri drámai szövet teljes gazdagsá
gának kibontakoztatása volt. Thurzó dra
maturgiai koncepciója Léner Péter nagy
szeru színpad-érzékelésével párosult; így
született meg a kitűnő előadás. A filoló
giailag nehezen rögzíthető vásári jelene
tet T'hurzó - a rendezői felfogással
egyetértésben - a dráma elejére he
lyezte, s az emberi nyomorúság der
mesztő képletévé tette. A Leonce és Lé
na ironikus világának tüntető színeiből

megmarad a bíbor korona, de Szinte Gá
bor leleménye ezt a koronát a dögma
dár fenyegető karmú fekete testére he
lyezi. Ez a komor nyitány ugyanakkor
a Woyzeck körül sűrűsödő pszichózist
is motdválja a jelenet szírnboltkáiának
és il - későbbi féltékenységi konflik
tusra utaló - konkrét cselekmény-rnoz
zarrabnak dialektikájával. A vásár-jele
net után még mindiz nem a hagyomá
nyos nyitókép .,A kapnánvnál't-jelenet
- következik, a hallaroináló Woyzecket
Iátjuk munkáia közben, hogy aztán a
felelőtlenül kedélyes. ..moralizáló" ka
pí tánv és a szépen fei1ődő aberrációval
elégedett doktor erőterében összeroppan
va - egvr~ inkább f'lluralkod-jon ra ita a
kénvszerkénzct. ami a gyanú beiaazo
lódásával konkrét formát kap; beleűzve

Wovzecket egy deformálódott lázadásba,
Marie meaölésébe.

A dramaturrríailaa sokrétűen funkcio
náló nyitókép az atmoszférikus sejteté-

KÉPZŐMŰVÉSZET

R o u a u l t - c e n t e n n á r i um. 1871.
május 27-én - száz esztendővel ezelőtt

- született Georges Rouault francia fes
tő és grafikus, akit - a kereszténység
eszmevilágától áthatott oeuvre-jéért 
a pápa 1953-ban a Nagy Szent Gergely
rend parancsnoki fokozatával tüntetett
ki, 1955-ben pedig a római Szerit Lu
kács Akadémia választotta tagjai közé.
(Téves tehát az egyetlen magyar nyel
vű Rouault-monográfia szerzőjének: So
mos Miklós festőművésznek az a meg
állapítása, hogy "az egyház nem támo
gatta Roazaujt-t". Egyes egyházi szemé
lyek talán idegenkedtek Rouault művé-

sen és a cselekmény-motíváláson kívül
még valamire utal: a befejező "igazi, jó,
szép kis gyílkosság't-ra. S míndaz, ami
Woyzecket fojtogatja, ami beleűzi a té
bolyba, gazdag virtuozitással együtt lé
legzik a végtelenbe tágult színpadon : a
kíntor:nás nyomorúság, a bolond meséje
az ember dermesztő egyedüllétéröl, a
míndenségre-fagyott holdról, napról,
csillagokról, a vándorlogény felcsukló
részeg prédikációja a lét alapvető ab
szurditásáról, Szimultán szerkesztésű je
lenetek párbeszéde után Woyzeck svu
kossága önmaga elpusztítása voltakép
pen; a befeiezetlen drámát Thurzó Gá
bor lezárása az abszurd életérzés irá
nyában élezte tovább; a gyilkosság után
a színpadra özönlő, maszkká kövült ar
cú szereplőkkel, Büchmer halála előtti

szavart elmondá Woyzeck megadó kese
rűségével, a szmen átvezetett kisgyerek
megváltásért esedező képével.

A sikerült szintézis a nagyszerű szf
nészí játék érdeme is. Madáras József
Woyzecke az előadás remeklése; a pa
tologikus folyamatot fegyelmezetten épí
ti hangjával, mozdulataival, miridig érez
tetve a tünet mögöttí lényeget: a kiszol
gáttatott kisember egyszerű naívul tisz
ta életbe-kapaszkodását, Dőry Virág já
téka inkább a Leonce és Léna Rosetta
jának szerepeben teljes értékű, Mariejá
nak színeiből hiányzik a vérbő asszo
nvíság. A' Kapitányt játszó Miklóssy
György, a Doktort megformáló Bozóky
István és a többi színész is emlékeze
tes asszisztense marad ennek az "igazi,
jó. szép kis gyilkosságnak".

CZÉRE BÉLil

szetének érdességétől. de az Egyház ma
gasra értékelte a mester működését.)

Rouault-t a művészeti kézikönyvek, en
ciklopédiák a Fauves ("Vadak") csoport
és a francia expresszionizmus jeles kép
viselőjeként tárgyalják, - Németh La
jos azonban joggal írja, hogy a művész

piktúráját "több szál fűzi a középkor
hoz, mint a kortársi művészethez", Per
ditáknak, artistáknak, a polgári társa
dalom kivetettjeinek életéből vett jele
netek, tájképek és virágcsendéletek a leg
gyakoribb témái a mesternek; e rnűvek

- őszímteségükkel, drámai erejükkel, sű

rű, telített színeekkel - a XX. század
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első fele képzőművészetének jelenrtős fe
jezetét alkotják. De bármennyire is em
lékezetesek Rouault utcalány, és bohóc
képei s virágcsendéletet - a mester mű

vészetének középpontjában Krisztus is
teni és emberi személyisége áll. Egymás
után festi meg "A gyermek Jézus az
írástudók között", "Ecce Homo", "A
megostorozott Krísztus", "K;dsztus a Ti
bértás-tavon", "Krisztu'sfej", "Krisztus a
külvárosban", "Veroniwa kendője", a
"Keresztrefeszítés·' című munkáit ; Kál
lai Ernő - a közelmúlt kiváló magyar
művészettőrténésze - szerírit a modern
festők közül ketten ábrázolták a leg
mélyebb átérzessel Krisztus alakját:
Rouault és Egry József.

Egyik méltatója írja: "Rouault alúza
tosan, magányosságban, a művészeti di
vatok váltakozásával mit sem törődve

dolgozott haláláig (1958. február 13.)." A
partzst mütercrn csendjében így épült
iel - festmények, akvarellek, litográ
í'iák, rajzok, könyvillusztrúciók százai
ból - a Rouault-i életmű, amely szűk

szavúságában, salaktalanságában, követ
kezetes és egységes voltában Van Gog'h
éval, Cézanne-éval, Csontváryéval, Souti
ne-éval, Picasso kék és rózsaszín kor
szakával egyenlő rangú, s amelyben az
alkotói fegyelem és a szív dobbanása
csodálatos összhangban forr össze.

J a c q u e s L j P c h i t z 8 O é ves. A
közeljövőbon tölti be élete nyolcvana
dik esztendejét az 1891-ben Litvániában
született Ja/co{.f (Jacques) Lipchitz, a je
lenkori szobrászat egyik legtekintélye
sebb mcsterc. A művész korán elhagy
ta szülőhazáiát, ElOfJ-ben Párizsban te
lepedett meg. Hamarosan baráti kapcso
latba került a kubístákkal és Modiglia
níval, aki 1917-ben remek porü-ét fes
tett a fiatal balti szobrászról,

Lípchí tz egyike volt az avantuarde
í ővekvésck Iogkorúbbt szobrúsz-képví
selőinek; Herbert Read szerí nt "az új
szobrászművészet úttörői Picasso, Gon
zúíez, Brancusi, Archipenleo. Lipchitz és
Henri Latrrens". A 10-es években és a
húszas évek első felében a mester a
kubista plasztí ka rnűvelője; geometri
kus formákból felépített gitározó férfiak.
hangszeres csendéletek. emberi Icjck a
ro tárgykörei ebben az időszakban.

1926-ban új periódus kezdődik a mcster
munkásságában. Ekkor alkotja meg két
rnétcr magas, fétis-szerű "Nagy figurá"
ját (Museum of Modcrn Art, New York),
amelv az afrikai és mexikói totemekre
emlékeztet.

A müvész a Frnnciaorszáuot elözönlő

németek elől az Ecycsül t Államokba me-
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nekült, a második világháború után
azonban visszartért Európába. Másfél év
tizede OLaszországban - a Lucca mel
letti Pietra Santában - él. Amerikai
és itáliai éveinek termését mozgalmas
ság, nemegyszer bonyolult komponálasi
mód jellemzi; Lipchitz e rnunkáira mo
nografusa: A. M. Hammacher a "barok
kos" [elzőt alkalmazzu.

A művész - míután a kubizrmrstól
eltávolodott - gyakran fordul bibliai
témákhoz ("A tékozló fiú", "Mózes a
törvénytáblákkal"). 1933-as "Dávid és
Góliátv-ja a nemzeti szocialista terrort
megbélyegző allegortkus szobor, - Gó
liát horogkeresztet visel amellén. Miud
ezek a művek láthatók voltak az eddigi
legátfogóbb Lípchitz-tárlaton, amelyet
1970-ben rendeztek meg a nyugat-berli
ni Naticnalgalerie-ben,

Lipchitz egyházművészeti mimlccssúoa
is számottev{j: a délfranciaorszá-n AssJ!
temploma díszítésében ő is részt vúrla!}.
(Mint ismeretes, e szavojai városka
templomúnak festményei, UVCi:;,1Dlak<1i.
gobelinjei és szobrai Bonnard, lY;·utissC',
Léger, Rouault, Manessier, Germulne
Richter, Lurcat. Marc Chagall, Jean Ba
zaine alkotásai.)

Az Assy-i templomnak két munkáj.it
ajándékozta Lipchitz: az egyik egy Szűz.

Múría-szobor, a másik egy -- az első

pünkösd jelenetét ábrúzoló - kompo
zíció, amely alatt e szövcg olvashato:
"A zsidó Jakoff Lipchitz - aki rag;]s;~

kodik atyái hitéhez - azért mintúzta
meg a Szűz arcát. hogy jöjjön ('l az
egyetértés az emberek közott. a Szen t
lelket pedig azért, hogy ~yözeclclmes

kedjék a világban.'

*
E n d re B é l a - e fi 1 é k ki ú II í t ú s.

Az 192n-ban elhunyt Endre Béla festő

munkáiból - a művész születéscnck
századtk évfordulój cl alkalmából - az
év elején emlékkiállítás nyílt a Nemze
ti Galériában, Kisdéginé Kirimi Irén dr.
rcndezésébcm.

Endre Béla Szegeden született, huza
mosabb tdeig tartózkodott kül íöldön
(Róma, München, Bécs, Párizs), de éle
tc' java részét Hódmezővásárhelyen élte
le; a művészettörténet joggal sorolja öt
a "vásárhelyi művészcsoport" (Tornyai,
Rudnay, Pásztor János stb.) tagjai közé.
Festményei amelyeknek Icgtöbbie
odaadó természetszeretetről tanúskodó
alföldi tájkép, kisvárosi enteriőr és
csendélet - Móricz Zsigmond és Juhúsz
GYIU'la elismerését is kiváltották. Juhász
Gyula egyik cikkében ("Délmagyaror-



szág", 1927. november 4-i szám) "a ma
gyar színck Tompa Mihályának" neve
zi Endrét, akinek munkáí "tiszta, finom
es igaz alkotások."

Amikor' a művész hosszas betegeslee
des után meghalt, a "Magyar Művészet"

című folyóiratban Lyka Károly vett tő

le búcsút: "Endre Béla nagy kultúrájú,
csöndes beszédű, gyöngéd szívű ember
volt, és e nemes tulajdonságai átárad tak
képeire is". A mester vonzó emberi és
múvószí lénye nem csupán Lykát ra
gadta meg; Barcsay Jenő is meghatottan
emlékezik vissza Endrére: ,,1925-től 1928
i,~ sokat dolgoztam a Hódmezővásárhely

mr-Ilett.i Mártelyor. a nagyon tehetséges
feslő: Endre Béla társasúgában. Nagy
hatással volt rám Endre Béla barátsá
ga ... Sokat tanultam tőle, főleg ernber
sé,get; azt, hogy türelmes legyek, s sze
ressem embcrtarsaimat."

A Nemzeti Galéria Endre Béla-emlék
k.úl lítás.in egy kitűnő, tartalmas, mély
humánumú, emelkedett erkölcstseuú fes
lÓ művcivel volt találkozásunk. A tár
het leg"zugC'esztívebb darabjai a .,Fűz

r::k", a .,Fclhös túj", a ..Golgota", a
..C~cndéll't ikormnl", <} ..Tunva j ürkiz
;;]!;o'lvatb:1n", a ,.Go17,sni táj" és a .,Fa
luszélo voltak.

LElVE! JEGYZETEK

(ÚjABB BEETHOVEN-HANGVERSE
NYEK) A legjelentősebb művek világá
ba veceiett az idei Deethoven-bérl.ct két
utolsó hangversenye. Forrai Miklós a
Hatutoersenuzenelcar és a Budapesti Kó
rus élén a C-dúr misét és aKarfantáziát
cczenuelie, Ferencsik János pedig ugya.n
ezekl.:el az együttesekkel a IX. szimfóni
út szólaltatta meg, s előtte muitetn) derűs

;'áadásképpen az Elsőt, ezt a szellemes
stiiusícereso tanulmá.nyt, amely Haydn'
és Mozart s,zimfonikus világában gyö
keredzik ugyan, de ott érezni benne az
új század első lélek-:etvételeit is; a záró
tete]. szil.aj lüktetés? pedig a későbbi

nagy szimfonikus alkotások ásszeozését
előlegezi.

A C-dúr mise állandó műsorszáma né
melyik templomi kórusunknak, nananer
senyteremben azonban seinie eflYáltalán
nem szólal meg. S hadd mondjuk meg
rögtön bevezetésképpen: temtilombtni
egészen más cl mű akusztikája: ott he
lyükre kerülnek a szokatlan hangzás
képek - melyek annyira megdöbben
tettél: a mcster l:m'lársait -, s a míí

A Sculptura Hungarica cimfi
kötet (Európa Kiadó) harminchat mű

vész kilencven murikájának bemutatá
sával kiván képet adni az elmúlt ne
gyed század magyar szobrászatáról. A
reprodukált művek között - örömünkre
- ott szerepelnek Medgyessy, Bokros
Birman, Ferenczy Béni, Borsos Miklós,
Schaár Erzsébet, Megycri Barna, Vilt
Ti bo r alkotásai. - ugyanakkor viszont
néhány kíomelkcdő képességű mai szob
rászunkról (Földes Lenke, Jakovits .Jó
zsef', Baksa Soós György, Samu Kata
lin) megfeledkeztek a kötet összeállítói.

A művészek aliaoetikus fclvonultatú
sát nehéz helyeselni; íly módon például
az; 1930-ban szülctett Lesenvei Márta
jóval megelőzi a nála hatvan évvel (')
korábban (1870-ben) szülctett Vedres
Márkot. _. A művészek születési sor
rend vagy stílush-únyzatok szer-inti cso
portosítása sokkal szoroncsésobb megol
dás lett volna,

Ciii:a Péter előszava semmitmondó
szólamokból áll, Koftán Károly szebor
folói viszont elsőrangúak es a nyomda
is nagyon jó munkát végzett.

D. J.

természetesen illeszkedik a vallásos ze
ne haqyományai közé, visszonyúlva egé
szen ősi harmóniálcig, néhol már-már a
gregorián egyszel'ű természetesséqét ieléz
ve. Haydn miséinek folytatása ez a
kompozició - Beethoven bizonyára tu
datosan is követte benne ,nagy elődjét,

de ösztönös tehetsége, korlátoka; nem
ismerő egyénisége itt is szétfeszíti a
measzokott kereteket, s néhol a hagyo
mányos liturgikus szöveget is alárende
li teremtő akaratának. Kétségtelen, hogy
e misével Beethoven nem alkotott em}
séaes remeket. a mií második részében
azonban má,r felsejlik a Missa Solemnis
újjongása, s egyes megolrlásaiban adott
ság.lcént ott érezzük Schubert misekom
pozícióinak első lélegzetvételét is. A ki
tíínő együttesek néhol tanácstalanul kö
vették vezetőjük intése it. Részben azért,
mert Forrni Miklos, aki oly szuggesztí
ven s magával ragadóan irányitja az
énekkart, néha szinte csak mellékesen
utasiija zenekarát, amely jórészt magá
ra hagyatva igyekszik megvalósítani az
ideálisnak érzett hang,:ásképet. A Bu-
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Korondy
nem tud
a tenor-

dapesti Kórus pedig ezútta~ mege~ége

dett egy mezzojorte alapszínne~, és ezt
fej~esztette hot dtJbhártyaszaggató erővel,

hol lendületes vágtával, hol lebegőnek

szánt, de elég vaskos pianókJcal. Ilyes
formán csak pillanatokra sejlett fel
Beethoven legigazibb szándéka, s rit
kán érvényesült a mű lírai vallásossá
ga. Annál szebb és igazabb élményt
szerzett a Karfantázia előadása. Ez a
hatalmasra növesztett, zongoraszólóval
induló s meglehetősen indokolatlan új
jongással végződő alkotás a IX. szem
fónia korai vázlata. Hiányzik belőle a
forma fegyelme, s nem állt a zeneköltő

rendelkezésére az Örömódához hason
ló tökéletességű szöveg sem. A vázlat
persze egy zseni vázlata. S mert az elő

adók virtuóz tökéletességgel tolmácsolták
- öröm volt hallgatni Ránki Dezső ér
zékeny zongorázását, a kórus előbbiek

ben hiányolt árnyalatos éneklését s a
zenekar csiszolt összejátékát -, igy is
maradéktalan gyönyörűségünket leltük
benne. Az est legsalaktalanabb élményét
mégis Réti Józsefnek köszönhetjük, aki
tündökletes szépséggel szólózott a misé
ben, de sok szép pillanatot szerzett a
másik három szólista: László Margit,
Ercse Margit és Antalffy Albert is.

A vázlat után szóljunk a beteljesedés
ről: a Karjantázia után a IX. szimfó
niáról, melynek előadása az utolsó évek
egyi,Je legforróbb sikerét hozta előadók

és karmcster számára. Teljes pompájá
ban bomlott ki a b ?ethoveni önvallomás,
amely már a világot is átlényegítve cso
dálatos, humanista sereqszemle körvona
lait vázolja fel a befejező tételben. Furt
wiingler 1942-ben irt sorait idézzük, mert
nála mélyebben talán senki sem fogalmaz
ta meg ezt a problémát az aktív zenészek
közül: "A legszebb beethoveni pillana
tok ártatlanságról, tisztaságról tanúskod
.na,lc, amely bár méluséaeseii emberi gyö
kerű, mégis valami földöntúlit rejt ma
gában. Soha nem tudott még muzsikus
többet a sziérák harmóniájáról, az isteni
természet összhangjáról, mint Beetho
ven, sen/ci nem élte olyan intenzíven,
mint ő. Altala váltak eleven valósáqoá,
messze túl a nyelvi fogalmakon Schiller
szavai: ,Túl a csillagsátoron -lU mind
nyájunk édesatyja'." Ezt az eauetemes
séaet ioata meg Ferencsik a műben, ezt
fejezte ki ritkán hallható tölcéletesség
gel. A zenekar és énekkar talán meg
érez'e n pillanat kivételes voltát, s leg
.?obb tehetségével seqítette az előadás si
kerét. Külön ki kell emelnünk a Hang
nersenuzeneízar kürtöseinek nagyszerű

játékát. A négy szólista közül Nar:JY Sán
dor valóságos felfedezés, de megbízható
szépséggel énekelte szólamát Andor ~va
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és Jablonkay ~va is, míg
György - érzésünk szerint 
ta kellő súllyal átlényegíteni
szólát.

(LEMEZFIGYELŰ) A magyar hangle
mezek sorából kiemelkedik az a felvé
tel, ame~y ugyancsaJc a Beethoven-bicen
tennáriumi'a jelent meg. Az István ki
rá~yt és az Athén romjait hallhatjuk
ezen igen gondos, jó~ [ormátt előadás

ban, kitűnő térhatás ban. Oberfrank Géza
dirigálta lemezre ezt a két, meglehető

sen alkalmi művet, amelyek korántsem
a szerző legösszefogottabb, legkiérleltebb
kompozíciói. A kitűnő zenei megvalósí
tás azonban szinte reve~á~ó erőve~ tárja
elénk Beethovenne,le e két magyar vo
natkozású alkotását, s ha akadnak is
részleteik. amelyek inkább csak az együt
tes éne,ICZés jó ízeit, örömét keltik, végül
is mindkét mű eszményi zenei kivitele
zésben került a közönség elé. Növeli a
kiadvány jelentőségét, hogy világvi
szonylatba.n sem sok felvétele létezik e
két kompoziciónak (LPX 11474).

Két mai magyar zeneszerző művésze

tének mozaikszerű bemutatásával fo~y

tatódi:c a K o r t á r s m a g y a r z e n e
s z e r z ő k sorozat. Mihály Andrástól a
III. szimfóniát, az Apokrifeket és Az
áhítat zsoltárait hallhatjuk Lehel GYÖl'gy
és a szerző vezény~etéve~ a kitűnő Győ

ri Leányka)' és a Rádió Szimfonikus Ze
nekara tolmácso~ásában, Andor Él7a,
Szűcs Lóránt, Kovács Béla és Petz Fe
renc közreműködésével. Mihály Andl'ás
elsősorban litikus alkat, aki alaposan
ismeri a zeneilcifejezés különböző le
hetőségeit. Művei nem sodró ereiűek. de
választékos formálásával mindig ,figyel
met, érdeklődést tud kelteni. Fantáziá
ját elsősorban a hagyományok kötik, s
mihe~yt olyan tájakra talál, ahol szarn
don bontakoztathatja ki ihletését; mind
járt dinamikusabbá válik zenéjének SZ0

vete. A szép ,kiállitású lemez s a jól
megválasztott művek bizonyára széle
sebb körben teszik ismertté műv,>szetét

(LPX 11455). Kadosa Páltól a VI. és VII.
szimfóniát és a IV. zongoraverseny t hall
hatjuk Erdélyi Miklós vezényletével
Dőry Zo~tán és Kiss Gyula közreműkö

désével. Ez a mélyen alázatos művész
m.ég szimfonikus, nagy zenekari appa
)'atust mozgató műveiben is puritán
egyszerűségnel fogalmaz, megelégszik
egy zenei ötlet következetes megvalósí
tásával. De ezt mindíg példás művészi
fegyelemmel, az anyag iránti tisztelettel
teszi, így alkotásai a Bartó1c utáni kor
szak szintézist teremtő törekvéseinek
fontos dokumentumai, az új magyar ze
ne jelentős teljesítményei, A zenei ren-



tiezés ezen a lemezen is példamutató
(LPX 11456).

Tündéri tájakat idéz Jean Philip Ra
meau kecses zenéje, mely egyáltalán
nem hasonlit ugyan a "nagy" kortárs
zeneszerzbkére, Bachéra és Hiituielére,
de karcsú francia szelleme mindenkor
tiszta örömmel ajándékozza meg hall
gatóját. Az 1741-b9n komponált Pii-ces
de clavecin a zenei [eüemraiz egyi,k
kitűnő példája, melyben a sablonoktól
elszakadni vágyó zenei form!!teremtés
emberközelbe kerül, s a hibáival, fo
gyatékosságaival együtt mégis nagysze
rű humánumot állítja az! alkotás közép
pontjába. Kovács Lóránt törékeny,
szép fuvolahangján, Mező László csel
ló ján Sebestyén János tévedhetetlenül
bi.ztos csembalókiséretével gyönyörűen

szólalnak meg a sorozat darabjai (LPX
11453).

Két. kitűnő művés.znek, Lukács Pál
nak és Petri Endrének teremt remek
játékalkalmat az a lemez, amelyen
Scttubert közismert "Háj'fa"-szonátája
mctlett Hammer, Hurrimet és Narclini
egy-egy zongorára és brácsára. írt mű

vét hallhatjuk. Ritkán akad szonátázó
pár. amelynek játéka ilyen harmonikus,
l.iequenlitett volna. Mindkét művész

altrpreiben: temperamentumos, a válasz
tott alkotások meluek nem mind
tartoznak a zeneirodalom halhatatlan
remekei közé - pedig nagyszerű alkal
mat szolgáltatnak mindkettejü1cnelc, hogy
hangszerük különböző lehetőségeivel él
jenek. Igy aztán valóban kivételes él
ménnyel szolgálnak, s zenetörténeti rit
luisáqoklca! is, meluek azonban nem biz-

FILMEK VILÁGÁBÓL

A n d r z e j Wa j d a: T á j k é p c s a
t a u t á n. Néhány képet nem kísér hang,
a fölszabadult foglyok például zajtalanul
futnak a havon, egyes cselekedetek lát
szólag önkényesen következnek, s a be
szélgetések néhol töredékesek. mégis na
gyon sűrítettek. Az emlékezés légkörét
akarja ezzel Wajda megteremteni. s eh
hez vizuálisan is hozzájárul: képalkotó
fantáziája tobzódik a múlt festői meg
elevenítésében. Ezért is kulcs a cím a
filmhez; a túlfokozott látványimpresszi
ók csak a sorsdöntő eseményekhez fű

ződő táj- és emlékképek maradó inten
zitásával magyarázhatók. Ilyen a tábort
körülvevő tél tejszerű párája a fölszaba
dulás napján, vagy a németországi park

tos, hogy meghódít ják majd a nagykö
zönséget is (LPX 11459).

Moniusz/w nevét többnyire úgy emle
getjük csak, mint a Halka cimű opera
szerzőjéét, aki az opera világában tel
jesítette ki azt a melodikus gazdagságot,
amely Chopinnál a zongora hangját élte
ti. Az a két új lengyel hanglemez, amelyen
a mester egyházi zenéjének kiemelkedő

alkotásait hallhatjuk, némileg módosítja
ezt a kissé egyoldalú ,képet. A Varsói
Kamarazenekar, a Wroclawi Rádiókórus
és az orgonán közreműködő Marian Sa
wa, Edmund Kajdasz mértéktartó ve
zényletével két miséjét, egy litá,niáját,
motettáját és Zsoltárát szólaltatja meg.
A lemez technikailag talán nem a leg
tökéletesebb, kárpótolnak viszont maguk
a művek. Az első meglepetés, hogy ez
az alapve!ően romantikus ihletésű mű

vész milyen alázattal állítja a litUl'gikus
mondanivaló szolgálatába tehetségét és
zenei apparátusát. Szinie puritán egysze
szerűségű alkotások ezek, melyek ezer és
ezer hajszálgyökéren érintkezn,elc a múlt
lal, a hagyományokkal, s egészen sajátos
világot varázsolnale elénk, melyben ott
lélegzik a kor, de ott a múltnak az a
rétege is, amely nálunk csak mint nép
zenei érdekesség él a köztudatban. Ki
vételes élményt jelent meghallgatni e
műveket, hisz rajtuk keresztül bepillant
hatunk egy nép lelkébe, amely ugyan
arra törekszik, mint mi, de választott
útja, eszközei másolc; és mégis, mintha
a mi lelkünkből törnének fel ezek a
tiszta, magukkal ragadó, hittől átfénye
sedő harmóniák! (Veriton XV 713-714).

RÓNAY LASZLÓ

rozsdaszírt pompaJa, ahol a legfontosabb,
s már nem is csak a múltra vonatkozó
párbeszéd hangzik el. A [elképhordozó,
olykor nem is egymásra válaszoló mon
datokban nyilvánul meg intellektuálisan,
ami ebben a filmben annyira "lengyel".
A múltra vonatkozik, hogy abban az
időszakban - 1945 őszéri - sok len
gyeinek el kellett döntenie. hol s hogyan
akarja a továbbiakban folytatni az éle
tét. Ami a beszélgetésben 'a jelenre tar
tozfk, még nehezebben értelmezhető:

Wajda létkérdéseket feszeget, s a női

főszereplőben az üldözött s akaratán kí
vül kiközösített ember vergődésé-iele ,,1
Ht emléket. A női főszereplő ugyanis
Lengyelországból s az emlékei elől me-
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nekülő zsidó, aki végül is a férfi - az
intellektuel - helyett föláldozza magát,
hogy az végre dönteni tudjon saját sor
sáról. Wajda nyitva hagyja a kérdést,
hogy ez a döntés egybeesik-e azzal, ame
lyet a múltban is és most is magának
a nemzet egészének kell hoznia a sor
sáról. Illúziói míndenesetre nincsenek a
nemzetről. A film alakjaival a szétesést
ábrázolja: a professzoros művész, aki
gerinctelen szatócsként sáfárkodik a ké
pességeivel, az erőre támaszkodó rnílí
táns elkötelezettek, akik menetoszlopok
ba szervezik az embereket, s a különbö-

zá permanens kisebbség, így az újabb
kiközösítés tárgyává váló cigány, vagy
az emberek lelkét gyógyítani akaró pap,
akinek kínlódása vetekszik a főszerep

lőével. Wajda elfogulatlansága miatt kü
lőnösen emlékezetes marad ez a film;
nincs benne semmi erőltetett túlhangsú
lyozás, egyoldalú érzelrni elkötelezett
ség. Jól észrevehető /=z a foglyokat föl
szabadító szövetséges katonák ábrázolá
sában: tanácstalan arcukról világosan
leolvasható, hogy semmit sem értenek
ebből a közép-európai tragédiából.

UNGVARY RUDOLF

RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

Semmiféle nemzeti hival,kodás, túlér
tékelő elfogultság nincs abban a megál
lapításban, hogy a magyar nyelv szinte
kimeríthetetlenül gazdag szépségekben,
hangulatfestői elemekben, leleményes
ségben és - költők, műfordítók a meg
mondhatói. - majdnem hogy egyedül
álló (de mindenképpen k~magallló) he
lyet foglal el a világirodalom értékei
nek a tolmácsolásában. És nem is akár
milyen tolmácsolásában! Gondoljunk itt
például a so.káig "lefordíthatatlannak"
vélt Goethe versre - a "Vándor éji da
lá"-ra (Uber allen Gipfeln) vagy Edgar
Allan Poe "A holló"-járá, amelyet töb
ben is magyarra fordítottak és némely
fordítás már-már az eredetivel vetek
szik. Az meg immár közhely-számba
megy, hogy a "Hamlet"-et ketten írták:
Shakespeare és Arany János. Az iroda
lom első megjelenési formája az élőbe
széd volt. A nyelv fejlődése alakította,
formálta a szókínoset, szájról szájra és
nemzedékről nemzedékre adva a mesé
·ket, mondákat, a népIeöltészet értékeit.
A nyelvművelés, a nyelv kincseinek ku
ta'ása, felszínre hozatala, közkinccsé té
tele tehát nemzeti kötelességünk. Ezt
szolgálják többek között a rádió, a. te
levízió nyelvünlvkel foglalkozó adásai ----'
így a képernyőn sorozatosan jelentkező

S z a b á l y t a l a n n y e l v t a n ó r a (dr.
Grétsy László műsora) is.

"Szabálytalan nyelvtanóra" : sokat
ígérő, érdekes cím. De vajon hogyan
lehet a nyelvtant "látványossá" tenni?
Hiszen másfél órában erről c s a k b e
s z é l n i - még ha bármily érdekesen
is -: főltétlenül a figyelem rovására
megy. Ezúttal azonban erről nincs szó.
A váltomtosságba.n, a fi{11lelmet lekötő
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- "láttató" - műsorban nem volt hi
ány. Az wyes számokat dr. Grétsy
László rokonszenvesen, szórakoztató stí
lusú összekötő szöveggel fogta egybe 
de a műsor végén mégis ,kétségeink tá
madtak. Talán ,nem volt elég tartalmas
a műsor? Dehogynem. Hát akkor talán
nem volt fordulatos? Sőt: n a g y o n í s
f o r d u l a t o s volt. Szórakoztatott is,
le ie kötötte a figyelmünket, de - va
jon helyes-e, stílusos-e a külö1Jböző mű

fajoknak efféle keverése? Szabad-e leg
régibb nyelvemlékünk, a "Halotti be
széd" súlyos mondanivalójú klasszikus
veretű szövege után a kifejezetten /cöny
nyű műfajra átváltani? (A "Halotti be
széd"-et különben Jancsó Adrienne adta
elő megrázóan, mély átéléssel, a tőle

megszokott gyönyörű magyarsággal, /(öl
tőien, gregorián ének aláfestés és művé

szi kép-illusztráció kíséretében). De va
jon nem csorbít ja-e az élményt, ha a
gregorián magasztos dallamait olyan
nem éppen "magasztos" dalocskák kö
vetik, mint a .Liesz maga juszt is az
enyém"? Félreértés ne essék: nem l!

kabaré műfaja ellen van a kifogásunk:
mindennek helye 1)an a hasonló műfajú

írások etruiittesében. No de éppen itt?
A ,.Halotti beszéd" után, sőt azt paro
dizálva (még akkor is. ha olyan naqy
író jelenetéről van szó, mint Karinthy
Frigyes)?! Sok érdekességet hallottunk
ebben a műsorban a boszorkányperek
nyelvemlékeíről, a sámá1lJÍzmusról (en
ne,1~ eszközeit láttuk is), szines és élve
zetes volt Lőrineze Lajos amerikai úti
beszámolója (és elgondolkoztató: meny
nyit ronthat a szép magyar beszéden az
idegenbe szakadás, a más nyelvú kör
nllezet, mennyire nem fejleszti, hanem



visszafejleszti, torzitja a nyelvet!), ám
mindez még élménytadóbb lett volna (és
maradandóbb is bennünk), ha különvá
lasztják a kabaré-elemektől. Tréfálkoz
zék, élcelődjék, mulattasson a kabaré
(joga van hozzá, sőt: ez a rendeltetése,
és teheti ezt irodalmia,n is),témául ve
heti aJcár a "Halotti beszéd"-et, akár
más arohaikus szövege t (vagy amit akar),

DOKUMENTUM

szívesen el is szórakozunk rajta, csak
éppen stílustörő ne legyen. Mert itt (ha
jó szándékkal is) ez történt. Pedig a
"Szabálytalan nyelvtanóra" enélkül is
lehet szabálytalan, sőt tudományos jel
leggel is érdekes - mint ahogy a mű

sorban szereplő más számok bizonyí
tották.

BALAssy LASZLÚ

IZ aMERI,K1l1 MIGYARSÁG ETIIKUS INTÉZMÉNYEI
II. AZ EGYHÁZAK

Az egyházak alkották az egyletek melJlett az etníkus. közösségek másik tartó
oszlopát. A bevándorló csoportok mandenekelőtt egyházadkat igyekeztek a legvál
tozatlanabb formában átplántálni az új hazába. Amerikában szinte valamennyi
etnikus közösség alakítása egyházak szervezésével indult. A közép- és kelet-euró
pai bevándoroltak körében a betegsegélyzök alapítása ugyan esetenként megelőzte"

~E egyházi közösségek létrehozását, azonban a legtöbb bevándorlót tevékenységre
az egyházi kőzösségak szervezése ösztönzött.

Az amerikai kivándorlások történeti irodalma említi a hitélet jelentőségének

csökkenését is. Az értelmiség1iek gyakran szabadgondolkodóvá váltak, de gyöngült
a templomokhoz szekott parasztok erős vallásossága is. Találhatók viszont olyan
megállapítások, amelyek szerint az új környezet idegensége, a bízonytalanság szo
rcngató érzése - különöson a közép- és kelet-európai parasztok körében - a val
lásos érzelem erősödését váltotta ki. A két ellentétes vélemény abban megegyezik,
hogy az egyházaknak, mint az ebnikus kőzősségi élet keretének, intézményének a
szerepe növekedett. Az egyszerű bevándorlókban erős vágy élt az otthon megsze
kott Iitirrgta, az anyanyelven tartott prédikációk, éneklés, imádság és az egyházi
kozösségi élet egyéb mozzanataí iránt. Házasság, szület.és, temetés és az ünnepek
csak szembetűnőbbé tették a megszekott egyházi közösségek hiányát.

A magvarcrszágí kívándorottak egyházi közösségeikot már az lSgO-es években
kezdték kialakítani. Szervezkedésüket mínt említettük gyakran az ún.
templom-egyletekkel indították, ezeknek keretében gyűjtöttek pénzt, hogy maguk
nak papot hívhassanak és templomaiikat felépíthessék. A közép- és kelet-európai
kivándorlók törekvéseit saját egyházi közösségoík létrehozására támogatták a már
korábban bevándorolt népcsoportok megerősödött egyházi szervezetei is. Így a re
formátus magyar kivándorlók körében, ahol' az egyházi közösségek kialakításának
él törekvése először jelentkezett, a rendszeres míssziós rnunkát a The Reiormeii
Church in the United Statesnek nevezett német eredetű református egyház kezdte
li:90-ben, később 1903-tól bekapcsolódott e belső rnisszióba az angol-skót eredetű

PresbitaTian Church is. E két nagy amerikai egyház támogatása és goridnoksága
alatt szerveződtek az első egyházi kőzösségek, hivattak Magyarországról az első

lelkészek, épültek a templomok.
Az első magyar református egyházi közösség l89I-ben alakult Clevelandban.

1894-ben építették fel templomukat az East Side-on, a bevándorolt magyárok fő

teiephelyén. Ugyancsak Clevelandban szerveződött az első római loatolikus egy
házi közösség is, templomukat l893-ban szentelték tel.
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