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Gupcsó Ágnes

Egressy Béni, az „ember és magyar”
Emléksorok a zeneszerző születésének kétszázadik évfordulójára

1833. január 23-án a sárospataki református kollégiumot elhagyó diákokat számon tartó 
jegyzékbe három nevet írtak be: „Joannes Kovács, Iuratus” Csátra távozott rectornak, 
aki két segédtanítót, praeceptort is vitt magával, „Beniamin Egresit” és „Franciscus 
Szentmiklósit”.
Egressy Béni távozása a kollégiumból anyagi kényszerűségből történt. Édesapja, Egresi 
Galambos Pál – akár annak két fivére, Ábrahám és Salamon – maga is e falak között 
tanult, s nem úgy képzelte, hogy fiának ez a lehetőség már ne adasson meg. 1827-ben 
bekövetkezett korai halála azonban Béni fia számára más utat jelölt ki.
Egresi Pál a hazai tanulmányok után külföldön is fejlesztette tudását, Jénából hazatérve 
1803-tól a lelkészi hivatásnak élt, ahogyan első házasságából született Pál fiát is lelkész-
nek nevelte. Első szolgálati helye, Jánosi után Putnokon hirdette Isten igéjét. Apja, Mózes 
– ragályi majd tardonai lelkész – feleségével, a dédesi prédikátor, Bogdányi István Anna 
nevű leányával szolgálati ideje leteltével a csodálatos Pitypalatty völgyben, Parasznyán 
vett kis házába költözött. Talán rokonainál tett látogatásai alkalmával találkozott Pál a 
miskolci gimnázium egykori tanárával, Komjáthy Ábrahámmal, a tudós lelkésszel, aki-
nek pályája, sokoldalú műveltsége, széles látóköre igazi, követendő mintául szolgálhatott 
számára. 1806-ban az ő nevelt lányát, Juhász Juliannát választotta gyermekei anyjául. 
Ettől kezdve a Sajó mentének kis falvaiban, előbb Lászlófalván, majd 1816-ig Kazincon 
szolgált. Igazi polihisztor volt, kiváló szónoki képességgel, költői vénával és zenei te-
hetséggel, jó hangi adottsággal rendelkezett, elsajátította a zenei alapismereteket, és 
több hangszeren (fuvola, hegedű, zongora) is tudott játszani. Ebbe, a mélyen gyökerező 
református hagyományokat őrző, ugyanakkor a művészetek iránt érzékeny családi kör-
nyezetbe született meg kétszáz éve, 1814. április 21-én Egressy Béni.
A szülővárost elhagyva a kisiskolás éveket már Sajókápolnán töltötte, majd a családi 
hagyományokat követve Miskolcon folytatta tanulmányait. A város ekkortájt döntött arról, 
hogy az egymást váltó vándortársulatok számára megpróbálnak méltóbb játszóhelyet te-
remteni, s 1823-ban meg is nyílt az első kőszínház. A színház világa rendkívüli vonzerőt 
gyakorolt az ifjúságra, a reformkor nemzetébresztő szellemisége számos református diá-
kot terelt az „igehirdetés” e sajátos megnyilvánulási területe felé, Thalia templomába. Így 
Béni testvérbátyját, Gábort is, akinek ezek az élmények határozták meg egész további 
életútját. A Gábornál hat évvel fiatalabb Bénit nyilván ugyanúgy megérintette a színház 
varázsa, de ő egyelőre tovább haladt az apja által kijelölt úton, s míg bátyja 1826-ban 
a művészvilág veszélyes ösvényére lépett, ő a sárospataki kollégium ódon falai között 
igyekezett az otthonról hozott sokoldalúságát továbbfejleszteni. Akárcsak apja és annak 
fivérei, az ő neve is ott szerepel a kollégium kántusának névsorában, de míg apja és 
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egyik nagybátyja a basszus szólamot erősítették, „Bénjámin” – másik nagybátyjához ha-
sonlóan – a tenor szólamban jeleskedett 1830–32-ben. A kórus akkori vezetője, Apáthy 
János alig harmincévesen került a főiskola frissen szervezett ének, zene és építészet 
tanszékére, amelyet többek között bécsi tanulmányok után foglalt el. Neki köszönhetőek 
azok a reformok, amelyek jelentősen megváltoztatták a zeneoktatás és az énekkar műkö-
désének korábbi módját, s kísérletet tett a zongora és orgona tanításának bevezetésére. 
Egressy Béni tehát akár hangszeres tudását is fejleszthette általa, ha csak rövid ideig is.
A kollégiumból való távozása után minden további tudását autodidaktaként szerezte. Me-
zőcsáti segédtanítóskodása nem sokáig tartott – a színi pálya bűvköréből ő sem tudott 
kikerülni. Miután még két kisgyermeket nevelő özvegy édesanyja és Imre öccsük sem 
támogatta Béni terveit, látszólag megadta magát, s még egyszer megpróbálkozott a ta-
nítással, Szepsiben. Gábor bátyja azonban, szembesülve öccse szilárd elhatározásával, 
végül felajánlotta segítségét. A két testvér sorsa a továbbiakban még szorosabban fo-
nódott össze. Ősztől már együtt voltak a kassai társulatnál. Itt Béni végigjárta a korabeli 
színházi lét szinte valamennyi lépcsőfokát. Kardalos volt, s kisebb prózai szerepeket ját-
szott eleinte, majd megpróbálkozott az énekesi karrierrel is. Apjával és Gábor bátyjával 
ellentétben azonban viszonylag gyenge hanggal rendelkezett, és fizikuma sem erre a 
pályára predesztinálta. Gyorsan haladt ugyan előre – 1837-ben olvashatjuk, hogy „ő már 
biztonságot fejt ki, s annyi ízlést az előadásban, ott kivált, hol lágyság kell, hogy néha 
hangjának nem eléggé zengő voltát szívesen elfeledjük” –, de mindhiába. Pályafutása 
legnagyobb szerepe Rossini A sevillai borbély című operájában Figaro megformálása 
volt. „Hogyha magas baritonját, melynek alsóbb hangjai a felsőbbeknél gyengébbek, foly-
vást tanulása által mívelendi, lágy és csengő zengzetűvé teheti … mindig kedvezőleg 
lépend fel.” – olvashatta a kritikus véleményét, amelyet megszívlelve megpróbálkozott ki-
sebb tenorszerepekkel is. Sőt, 1838-ban néhány hónapra keserves vándorútra kelt, hogy 
Itáliában tanulmányozhassa a korabeli operajátszás és éneklés csínját-bínját. A kritikák 
dicsérték ugyan szorgalmát, és hangját fejleszthetőnek ítélték – több mint háromszáz 
darabban játszott prózai és énekes szerepet –, tüdejének gyengesége mégsem tette le-
hetővé, hogy valódi tehetségét itt bontakoztassa ki, az igazi babérokat nem színészként 
aratta. Már a pataki évekre emlékezve így írt róla Erdélyi János, aki kor- és iskolatársa 
volt: „a jobb tanulók közé tartozott, éneki ügyességével és szépen csengő hangjával min-
den iskolatársát felölmúlta”. Az 1830–31-es tanévben kapott minősítése szerint a 16 éves 
ifjú „togatus” osztályzata zene és magyar irodalomból is „bene”. S miután a zenével most 
már örökre eljegyezte magát, meg kellett találnia azt az utat, amely aztán nevét halha-
tatlanná tette. Ettől kezdve a zene és irodalom együttes szolgálata jelentette számára a 
színházi létet. A zenés színpad pedig e korban számos tennivalót kínált – többek között 
váratott magára az első igazi „nemzeti opera” létrejötte is.
Kassa után Kolozsvár, majd Buda következett. Itt ismerkedett meg Erkel Ferenccel, aki-
hez a Nemzeti Színházban végzett közös munkán kívül életre szóló barátság is kötötte. 
Számára készítette a Bátori Mária szövegkönyvét. Az opera bemutatója 1840-ben né-
hány héttel követte első ilyen munkája, a Szerdahelyi József által megzenésített Tündér-
lak premierjét.  Erkel zenésítette meg következő operalibrettóját, a Hunyadi Lászlót is. A 
Tóth Lőrinc Két László című drámája nyomán készült szöveg felülemelkedik az eredeti 
darab dramaturgiai buktatóin, és túllép a Bátori Mária gyakorlatlanságain is. Az igazi si-
kert Katona József Bánk bánjának az operaszínpadhoz való alkalmazása hozta meg. 
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Nem tudjuk, mikor találkozott először a színművel – 1833-ban, Kassán, az ősbemutatón, 
fivére alakította Ottót – a dráma 1845-ös színre vitele alkalmával már Béni is játszott a 
darabban. Ekkoriban kezdett neki a munkának, amelyet azonban a történelmi események 
egy időre megszakítottak. A librettójából született operát már nem hallhatta. 1851. július 
17-én bekövetkezett halála előtt röviddel sikerült csak a zeneszerző kezébe juttatnia a 
befejezett kéziratot. Ha csupán e két utóbbi Erkel-opera létrejöttéhez járult volna hozzá, 
neve akkor sem merült volna a feledés homályába. De ő ennél sokkal többet tett.
A 19. században még gyermekcipőben topogó magyar színjátszásnak nem csupán ját-
szóhelyekre, színészekre, hanem játszható darabokra is nagy szüksége volt. Operalib-
rettói mellett fordításaival is hozzájárult ennek megteremtéséhez. Diákkori francia tanul-
mányait ügyesen kamatoztatta, s nyelvtudását színházi gyakorlata is segítette, ahogy 
Rakodczay Pál írja róla: „az ő fordításai egy Nagy Ignácénál, Szemere Pálénál prakti-
kusabbak. Értjük a beszélhetőséget.” Több mint 80 művet fordított le elsősorban francia 
és olasz nyelvből, prózában és verses formában egyaránt. Donizetti, Verdi, Meyerbeer, 
Bellini legnépszerűbb operái is neki köszönhetően szólaltak meg magyarul először, s így 
ismerhette meg azokat a vándortársulatok révén a korabeli vidéki közönség is.
Mindemellett zenekart alakított cigányzenészekből, akiket ő maga tanított, dalokat kom-
ponált – amelyet kora legnagyobb énekesei örömmel terjesztettek –, írt kórusműveket, 
hangszeres darabokat, és különböző színpadi művekhez zenéket. Szakadatlanul dolgo-
zott, mintha érezte volna, hogy élete rövidre szabott. Mintha apja emlékét szerette volna 
kiengesztelni, hogy annak halála után letért az általa kijelölt útról. De hűséges maradt 
eszméihez – a szolgálat alázatához; s hű maradt a földhöz, a hazához, ahogy azt a 
pataki kollégium szelleméből magával hozta – akár élete feláldozása árán is megvéd-
te volna a szabadságharcban, a toll és lant után fegyvert ragadva: „Bátyám! ... Katona 
lettem ... holmicskémet bátyámhoz teszem le ... ha elestem, maradjon bátyámé...” – írta 
Szentpétery Zsigmondnak. A kápolnai csatában szerzett sebesülése után Ónodon, Feke-
te Károly református lelkésznél lábadozva a számos világi mű komponálása után elővette 
a zsoltárokat és dicséreteket, és orgonaátiratokat készített belőlük. Főhadnagyi kineve-
zése után Komáromban a 2. hadtest zenekarának vezetőjeként komponálta a ma Klapka-
indulóként ismert művét.
Egressy Béni azonban elsősorban Vörösmarty Szózatának megzenésítésével véste be 
magát a magyar nemzet szívébe. A verssel való első találkozásakor azonnal nekilátott a 
komponálásnak, s 1839-ben el is hangzott a négyszólamú kórusmű. 1843-ban aztán a 
„Szózat”-pályázatra is jelentkezett, ahol kompozíciója elnyerte a babért, hamarosan szin-
te tömegdallá vált, s Párizsban a magyarság Marseillaise-eként ünnepelték.
S mi más lehetett volna e 29 éves – családja és barátai szerint is „barátságban odaadó”, 
önzetlen – ifjú jeligéje, amelyet a Himnusz mellett második nemzeti imádságunk élére, 
honfitársainak szánva írt: „Minden ember legyen ember és magyar”.
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László Erzsébet

Seres János festőművész emlékezete

Immár tíz esztendeje lesz idén decemberben, hogy mesterünk, a neves Rudnay-tanítvány, 
Seres János (1920–2004) festőművész gazdag életútja véget ért, és az igazak álmát 
alussza a felsőhámori temető ősfái alatt. Végtisztessége – december 21-én – kemény, 
csikorogva szikrázó, gyász fehérbe öltözött téli napon tartatott – illett hozzá, és illett hoz-
zánk, az őt gyászolók fájdalmához.
Veszteségekkel teli, embersirató időszak volt ez: előtte mentek el kiváló pályatársai, ba-
rátai közül Barczy Pál, Tóth Imre, Végvári Lajos. Agyunk és szívünk már a mester gyász-
híre hallatán felmérte az óriási veszteséget, amely be nem tölthető, máig ható űr – nem 
kevesbedik, inkább nő. Mi pedig - akik még testi-lelki mivoltában, elevenen emlékszünk 
rá – bizony folyamatosan fogyunk.
De bibliai becsben tartjuk tanításait az emberi tisztességről, felelősségvállalásról, az adott 
szó megtartásának szentségéről, továbbá az önmagunk iránt kötelező, tiszta szigorúság-
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ról, amely egyúttal szakmai igényességünk egyik záloga is. Ez a veretes fogalomsor volt 
az Ő emberi-művészi-pedagógai hitvallása, átörökítendő testamentuma. E szerint élt és 
ezeket várta el másoktól. Különösen elvárta tőlünk, tanítványaitól, akiket sorsuk abban a 
kivételes szerencsében részesített, hogy alanyai, befogadói, továbbadói lehettünk tanítá-
sainak, ezeknek a szellemi – erkölcsi etalonoknak az egri Líceum, a későbbi Ho Si Minh 
Tanárképző (ma: Eszterházy Károly) Főiskola falai között.
Szemérmes, szűkszavú ember lévén sohasem beszélt róla – de valószínűleg ez a né-
hány főiskolai tanári év volt gazdag életútjának számára is legkedvesebb időszaka. Érez-
tük: szeret tanítani, szereti és becsüli az embereket, különösen a fiatalokat. Kiteljesedett 
tanítványai körében. Kivételes emberi kvalitásokkal megáldott, szuggesztív, nagy tudású 
és igen szerény Mester volt. Ugyanakkor a következetes, kérlelhetetlen szigorúság is ott 
volt az eszköztárában: szellemes, vesébe látó megjegyzés, bírálat formájában tálalva 
kinek-kinek. Ezek a szokatlan, de annál hatásosabb bírálatok – amelyek szájról-szájra 
járva mint a népmesék alakváltozata – gyarapították a személye köré fonódó legendári-
umot, szállóigék sorát. Nem gondoltunk – diákeszünkkel nem is gondolhattunk – akkor 
arra, mennyire tudatosan cselekszik, mert teljesíteni akarja – önnön mércéje szerinti, 
tanártársai elvárásával egyező – vállalt feladatát: kiművelt emberfők nevelésére képes, 
a vizuális kultúra ügye iránt elkötelezett, igényes tanárokat adni az országnak. Benne 
szűkebb pátriájának, a szeretett Borsodnak, Zemplénnek, Abaújnak, ahol – és ő ezt tudta 
– óriási a szükség erre a munkára.
Később – magunk is pályára állva – megértettük, még inkább értékeltük, büszkék voltunk 
s vagyunk rá, Seres Apura, mesterünkre. Remélem, legalább részben el tudtuk hinteni 
tanítványainkban a tőle tanultak magvát.

*
Berzsenyi felismerése : „…a szárnyas idő hirtelen elrepül!”… máig igaz. A Mester halálát 
követő évtized szinte észrevétlenül és csendben lepergett az idő rostáján. Egyénisége, 
szellemisége Miskolc, Sárospatak művészeti-szellemi közegéből folyamatosan hiányzik. 
A Rajztanárok Zempléni Alkotó Köre is máig érzi hiányát. A hosszú évek együtt dolgozása 
után hagyott űr nem töltődött ki. Pedig Seres János örökségét tovább kell adni, nevesí-
teni, mielőtt elvész, pótolhatatlanul megsemmisül – ez utóbbiakra végképp érdemetlen. 
Ő évtizedekig össze tudott tartani közösségeket, a közösség nem tudja megtartani őt, 
ápolni szellemiségét?
Mi tudjuk, de másokkal is tudatni, láttatni kell: időszerűsége egyre fontosabb, mert a mai 
pörgő, a megalkuvás szellemiségének kedvező világunk egyre gyakrabban csak a pilla-
nat – sokszor kétes színvonalú – igényének ad zöld utat. Nagyon kell szakmai tudása, 
szellem etalonjai – egyensúlynak. Úgy vélem, igen időszerű lenne, hogy valamely szelle-
mi műhely, alkotó közösség (akár több is), megtisztelné Őt és önmagát azzal, hogy név-
adójának tekinti, és ápolja, frissen tartja, tovább adja szellemi örökségét. Egyéb szerve-
ződések feladata kell legyen, hogy az életművet alkotó képeket – legalább egy részüket 
– állandó tárlat formájában megtekinthetővé tegyék a nagyközönség számára.
Ezek lennének méltó szellemi virágok az évtizede pihenő mester sírján.

*
Seres János 1920. július 22-én született Selyeben és 2004. december 11-én hunyt el Mis-
kolcon, ahol 1947-től élt és alkotott. 1939-től 1944-ig járt a Magyar Képzőművészeti Főis-
kolára, a mestere Rudnay Gyula volt. 1952-ben Sárospatakon mutatkozott be csoportos 
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kiállítással, első egyéni tárlatát 1963-ban Miskolcon, a Szőnyi Teremben láthatta a kö-
zönség. Gyűjteményes kiállítása nyílt 1968-ban Budapesten, a Fényes Adolf Teremben, 
1975-ben a Miskolci Galériában, 1987-ben a Sárospataki Képtárban. Műveit a miskolci 
Herman Ottó Múzeum és a Sárospataki Képtár őrzi. Köztéri alkotásai Miskolcon a Ze-
neművészeti Főiskola Bartók Béla domborműve (1956) és a Selyemréti Általános Iskola 
Oktatás c. sgraffitója (1966). 1968 és 1980 között az egri tanárképző főiskolán tanított. A 
miskolci Napjaink c. folyóirat állandó munkatársa, a Magyar Képzőművészek és Ipar-
művészek Szövetsége területi titkára és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 
Miskolci Területi Csoportjának tagja volt. Meghatározó módon vett részt a legjelentősebb 
országos kiállítások megszervezésében és fenntartásában: Miskolci Téli Tárlat; Miskol-
ci Országos Grafikai Biennálé; egri Országos Akvarell Biennálé; salgótarjáni Országos 
Rajzbiennálé. A munkásságát övező elismerések közül kiemelkedik a IV. Országos Ak-
varell Biennálé nagydíja (1974); a Miskolci Téli Tárlat nagydíja (1982); a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés Alkotói díja (1991); s halála előtt két évvel a Magyar Köztár-
sasági Arany Érdemkereszt (2002).
A lapunkban közölt képek a miskolci Herman Ottó Múzeum képzőművészeti gyűjtemé-
nyéből származnak. A fotókat Kulcsár Géza készítette.
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Avasi pincék
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Vihar után
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Kert
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Sajó part
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Barnaszög
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Ülő férfi
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Hollerung Gábor

A közönségnevelés pedagógiai és
művészeti összefüggései
Komolyzenei tapasztalatok és távlatok

A közoktatás, a zeneoktatás és a hangversenyélet diszfunkciói vezettek oda, hogy ma 
a társadalmi és gazdasági életben meghatározó szerepet betöltő fiatal- és középge-
neráció életében egyáltalán nincs jelen a zene. Az iskolai énekórákról nyomasztó él-
ményeket őriznek, nem látják, nem érzik ennek a területnek a jelentőségét. Ha nem 
akarjuk azt, hogy újabb és újabb nemzedékek nőjenek fel ebben a szellemben, akkor 
ideje lenne végre mindezen változtatni, és az oktatást, a koncerteket „élményt-adóbbá” 
változtatni.
A napjainkra kialakult helyzet azoknak a feloldhatatlannak látszó ellentmondásoknak az 
eredménye, amelyek a 20. és a 21. század művészetét jellemezik, s a hazai zeneélet-
ben is megkerülhetetlenek. Attól a perctől kezdve, hogy a zenehallgatás a 18. század 
óta fokozatosan „öncélúvá” vált, lényeges lett az is, hogy a zene tetszik-e vagy sem a 
hallgatóságnak. Az az ember, aki jegyet vesz, elmegy egy hangversenyre, annak a fo-
gyasztás logikájából következően véleménye lesz a muzsikáról, hogy kedvére való vagy 
sem. Ugyanilyen lényeges, hogy érti-e és élvezi-e a kompozíciókat. A zene fejlődése, 
változása lassú és homogén folyamat volt a korábbi évszázadokban, de a 19. és a 20. 
századra mindez felgyorsult, mert az új darabok mellett el kezdték játszani a régieket 
is. Ezáltal az új darabok egyre inkább furcsábbak és idegenebbek lettek, míg korábban, 
évszázadokon át a mindenkori kortárs zene volt természetes. Ekkor még mindenki a szü-
lei generációjának tradícióit folytatja a komponálásban, csak kicsit másképpen csinálja, 
mint ősei. A Bach-gyerekek voltak az elsők, akik úgy érezték, muszáj a papa idejét múlt 
fúgáitól megszabadulniuk. S lassan kialakult a szakadás: létrejött egy olyan zeneszerzői 
réteg, amely a populárisabb, szélesebb rétegeket megcélzó muzsikáknak szentelte mun-
kásságát. Amíg Bach, Mozart vagy Beethoven drámai zeneművei mellett tánczenéket – a 
kor könnyűzenéjének számító műveket – is írt, addig Johann Strauss, a keringőkirály már 
nem is komponál szimfóniákat vagy hasonló igényű műveket. Új műfajok is teremtődtek, 
például az operett. Ez a folyamat egyre inkább műfajokat, zeneszerzőket választott el 
egymástól, és a közönség is fokozatosan több táborra szakad. Szűkült az a réteg, amely 
az újat, a kísérletezőt, a mást igényelte, és növekedett az, amely a tömegeset, az egysze-
rűt, az ismétlődőt, a könnyen megjegyezhetőt, felismerhetőt kereste. Mindez a huszadik 
századra szélsőségesen kettévált, leginkább azért, mert a kortárs zene is nyíltan szakított 
a tradícióval. Berliozról legelvetemültebb pillanataiban sem állíthatjuk, hogy nem a koráb-
bi zeneszerzői hagyományok folytatója, azonban a 20. századi komponisták mindegyike 
gyakorlatilag tagadni kényszerült mindazt, amit Wagnerig bezárólag a zenetörténet felvo-
nultatott – azaz mindazt, ami a zenetörténet folyamatosságát jelentette.
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Értelemszerűen ez a publikumban is traumát okozott. Ha ugyanis a közönség ma beül 
egy koncertre, akkor az agyát máshová kell kapcsolnia, ha Beethovent, ha Bartókot, kivált 
ha pl. Stockhausent vagy Kurtágot hallgat. Ez olyan helyzetet teremtett, amelyre nem ké-
szült fel a társadalom. A keményvonalas avantgarde komponisták kiharcolták maguknak 
azt az imagót, hogy az érthetetlen az érték; bár nem sokan hallgatják őket, mégis ők a 
jövő, a művészetek krémje, a piramis teteje, ezért ők nem szembesíthetők a közönség 
elvárásaival. A másik oldalon közben mindent azon a módon mértek, hogy eladható-e 
vagy sem. Természetesen önmagában ez is elfogadhatatlan. Arról nem is beszélve, hogy 
már nem csupán könnyű- és komolyzenéről kell említést tenni, hanem mindkét műfajon 
belül vannak most már egymás mellett élő korszakok, illetve temérdek stílusirányzat. Egy 
komolyzene-szerető számára gyakran Brahmsnál vagy Wagnernél vége van a zenetörté-
netnek. A könnyűzene egyik vagy másik ágának rajongótábora mély elkötelezettségében 
pedig nem is menne el egy másik műfajú estre, holott ezeket a műfajokat a meglehetősen 
hasonló egyszerűség jellemzi.

Sajnos jelentős diszfunkció jellemzi a zenéhez kapcsolódó oktatási formák valameny-
nyi szegmensét. Szerencsére volt egy fantasztikus Kodályunk, aki utat talált, amelynek 
lényege, hogy az énekhang a zeneoktatás legtermészetesebb eszköze. Erre zseniális 
teóriát épített és útmutatást adott számunkra. Kialakította módszertanát, amely avatott 
kezekben nagyon sikeressé vált, s a rendszerváltásig a magyar zeneoktatás kisebb-na-
gyobb hullámai ellenére is mintaértékű maradt, világszerte pedig rengeteg követője akadt. 
Az énekoktatás egésze a zeneiskolák fontos háttérintézménye volt. Annak a zeneiskolai 
képzésnek, amely a mai napig a zeneoktatás másik fontos pillére. Emellett pedig az is-
kolarendszeren kívüli zenei nevelés fontos eszközeként létezett a „hangversenyoktatás”. 
Ez a hármas – a köznevelés, a zeneoktatás és az ifjúsági hangversenyek – az oktatásunk 
három pillére, egyébként a rendszerváltás utáni Magyarországon is megmaradt, de mind-
három láb elkezdett csökevényesedni, vagy ha úgy tetszik, a helyzet zavarosossá vált.

A köznevelésben viszonylag világos a cél, ami nem más, minthogy megszerettessük a 
zenét. Nem akarunk olyan tudást adni, amely a szakma mélységeibe vezet, de szeret-
nénk elérni, hogy a társadalom egésze számára a zenei nyelv – legalábbis alapfokon 
– használható kommunikációs forma legyen, és működő eszköze lehessen az érzelmi 
nevelésnek, az egészséges mentális személyiségnek. Ahhoz, hogy a gyerekek megsze-
ressék a muzsikát, kiváló a Kodály-módszer. Magam is a világ egyik legjobb metódusá-
nak tartom, mélységesen hiszek benne. De nem lehet csak a készségeket fejleszteni. 
Ha ez élmény nélkül történik, akkor öncélúvá válik, és az így szerzett, mégoly virtuóz 
készség is gyűlölt tudássá válhat. Mégis, összességében a köznevelésünk világos céllal 
és eszközrendszerrel rendelkezik.
A zeneiskola célja mára már nem annyira tiszta. Ez az intézmény még mindig a hivatá-
sos képzés előszobája, de kérdés, hogy azoknak, akik itt tanulnak, hány százaléka lesz 
valóban szakember. Persze ez nem jelenti azt, hogy a lehetőséget nem kell megadni, 
hiszen akkor nem lehetne eljutni pl. a konzervatóriumba. Csak az a kérdés, hogy annak 
a vélelmem szerint 85-90%-nak, akiből nem lesz muzsikus, megadjuk-e a zene szerete-
tének élményét, örömét? Megtehetjük, hogy csak szakmai kérdésekkel foglalkozzunk, 
és ne legyenek élmény-mechanizmusok? Nem kellene-e sokkal erősebbnek lennie a 
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kamarazene szerepének, nem kellene-e a zeneiskoláknak akár hangszertanulókból álló 
kórusokkal, korosztály-specifikus zenekarokkal is rendelkezniük, különösen azok számá-
ra, akikről feltételezhető, hogy nem lesznek hivatásos zenészek? A muzsikával való ele-
mentáris találkozásnak ugyanis ez az egyik legfontosabb eszköze. A gyerek sok éven át 
skálázik, gyakorol, de az nem biztos, hogy mindez segíti, hogy az instrumentum letételét 
követően hangversenyre járó emberré váljon. Mert éppen az élmény azon pontjához nem 
jut el, amitől a zene nélkülözhetetlen, elemi szükségletté válik az életében.
S nézzük a harmadik pillért, az ismeretterjesztő hangversenyéletet. Sokan ezen nőttünk 
fel. Itt is egyre több diszfunkcióról beszélhetünk, hiszen átemeltük a rendszerváltás előtti 
szisztémát, majd még zavarosabbá tettük. A rendszerváltozás után a zenekarok lettek 
az ifjúsági hangversenyek legerősebb letéteményesei. Eközben kvázi tetszhalott állapot-
ban fennmaradt az Országos Filharmónia, majd létrejött a Művészetek Palotája, most a 
Zeneakadémia is bekapcsolódik a koncertrendezők sorába, miközben a szerepek, az 
eredményesség, a források nincsenek tisztázva. És azt sem ítéli meg senki már jó ideje, 
hogy mi a jó vagy a rossz. Ez utóbbiakban különösen nagy gondot látok.

Szembe kell néznünk ugyanis azzal, hogy a rendszerváltás után, különösen az elmúlt 
másfél évtizedben, olyan fiatalabb nemzedék került a kormányrúd mellé, amelynek éle-
tében marginális szerepet játszik a zene, és azon belül a klasszikus zene szinte szitok-
szóval ér fel. Halvány és tragikus élményeket őriznek a zeneoktatásról, az iskolai ének-
órákról. Ha megnézzük azt, hogy az általános iskolában hányan énekelnek, s közülük 
mennyien még a középiskolában is, és különösen hányan járnak felnőttként kórusba, a 
számok egyre elkeserítőbbek.
Az énektanárképzés is tragikus. 1973-ban, amikor kezdő zeneakadémista voltam, több-
ször összeütközésbe kerültem a tanáraimmal és tanszékvezetőmmel, mert azt láttam, 
hogy a csoportomnak a fele nem hallott, nem írt, nem olvasott. Az ezzel kapcsolatos 
polémiák kapcsán, amit azt hiszem, máig sokan nem bocsátottak meg nekem, a tanszék-
vezetőm azt mondta, a magamfajták úgyis elmennek majd zenei rendezőnek, zenetör-
ténésznek, karmesternek, de kellenek olyanok is, akik majd tanítanak. Mellesleg nálam 
megmaradt a tanári attitűd, s ha már nem lehettem tanár, számomra minden munkám és 
tevékenységem pedagógiai értéke a legfontosabb. Ám sokan azok közül, akik tanári dip-
lomát szereztek, nem nagyon értettek a szakmájukhoz, s a személyiségük is kérdésessé 
tette, hogy képesek-e igazán élményt adó zeneórákat tartani. A tisztesség kedvéért le kell 
szögeznem, hogy az akkori Zeneakadémia a zeneoktatás nem külsőségeiben csillogó 
palotája volt a maihoz képest – és ezt nem a múlt megszépítő ereje mondatja velem, 
hanem mindenkori napi tapasztalataim. És persze az iskolai énektanárok nagyobb részét 
képző tanárképző, és különösen tanítóképző intézmények esetében sem jobb a helyzet. 
Nagy kérdés tehát, hogy milyen munícióval engedtük, s engedjük el az éneket és zenét 
tanító pedagógusokat a pályára.

Nagyon nem csodálkozhatunk azon, hogy az oktatás színvonala, a lobbiereje, a presztí-
zse rohamosan romlik. Nem tudtuk megtartani a bástyáinkat, a zenei tagozatos osztályok 
egy jelentős részét, mert nem voltak elég jók. Nem hozták azt a pluszt, amit vártak tőlük. 
Ráadásul az általános hangulat azokat az intézményeket is ellehetetlenítette, amelyek 
egyébként kiválóak voltak. A dolgokra való befolyásunk erejét jól mutatta, hogy a szá-
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munkra valóban sok szempontból vitatható Nemzeti Alaptanterv létrejöttekor én többnyire 
a szakma akkori meghatározó szereplőinek sopánkodására emlékszem csak. Az persze 
ebben a helyzetben is a mi felelősségünk, hogy a Kodály-módszert hogyan hasznosítjuk, 
a tananyag kikezdhetetlennek tartott törzsanyagával mit kezdünk, éppen ez kell-e ma is, 
vagy esetleg valami más (is).
Rögeszmésen hiszek valamiben. Nevezetesen a sokfelé ágazott zenei stílusok egye-
temességében. Rossini Petite messe solennelle című művén át például kitűnően meg 
lehet mutatni a jazzt, az off-beatet, az egész populáris zenei logika alappilléreit. A Cum 
sanctis fúga a mai fogalmaink szerint lényegében egy hard rock kompozíció. Így fel tudjuk 
mutatni, hogy a populáris zene mennyire szervesen része az egyetemes zenének. Csök-
kenthetnénk azt a képzelt különbséget, ami sokak szemében a populáris és a komolyze-
ne között van. A fiatalok így pl. Rossinihez is könnyebben találhatnak kapaszkodót, egy 
heavy metal-rajongó pedig akár otthon is érezhetné magát Beethoven VII. szimfóniájának 
záró tételében. Másfelől a dallamos, harmonikus zene rajongói számára is felmutatha-
tó, hogy minden zenében akad kísérlet, disszonancia, egyediség, szokatlanság. Ha ezt 
megmutatjuk, akkor a hallgatóságnak kulcsot adunk ahhoz, hogyha valami ismeretlent 
hall, akkor ne csukja be a fülét. Az oktatásunkból most mindez hiányzik. Pedig csakis a 
zene egyetemességéből lehet kiindulni. A tanárok egy része képes azt hinni, hogy azért 
nem szeretik a fiatalok a komolyzenét, mert mocsokkal szórják tele a fülüket. De ez csak 
részben igaz. Egy biztos: nem szabad a klasszikus és populáris zene közötti szakadékot 
mélyíteni. Egészen biztos, hogy orientálhatnánk a fiatalokat a populáris műfajok és szer-
zők közötti minőségi különbségek felismerésében. Megértethetnénk, hogy mi a különb-
ség egy Strauss-walzer és pl. egy Chopin-keringő között, felmutathatnánk a táncosság 
jelenlétét és funkcióját a zenetörténet különböző korszakaiban, stb.

Lényeges kérdés, hogy a mai fiatalok miért nem képesek az általánost és az egyedit meg-
különböztetni egymástól. Talán azért is, mert zeneoktatásunk szinte egyetlen szegmense 
sem képes az abban résztvevők korához és képzési céljához igazítottan a zenei nyelv 
alapvető, általános mechanizmusait készségszinten megtanítani. Még zeneakadémiáról 
kikerült muzsikusok is gyakran tanácstalanok a súlyos és súlytalan, a feszültség és ol-
dás, a harmónia és dallam közötti prioritás kérdéseiben. Általában tanácstalanok vagyunk 
az elvárások fogalmát illetően, azaz, hogy a tradíció, a kollektív tudat és az adott stílus 
milyen automatikus, reflex-szerű összefüggésként él bennünk, mikor érzünk valamit sza-
bályosnak, szabálytalannak, mikor teljesülnek várakozásaink, mikor érnek meglepetések 
minket, holott a zene élményszerű játéka és befogadási élménye is döntő mértékben 
ettől függ. Így tudjuk igazán élvezni, amikor Mozart rosszalkodik, így érthetjük meg, hogy 
Beethoven hogyan feszít szét minden korábbi keretet és lép át minden addigi tradíción, 
és így érthető meg muzsikus és hallgató számára egyaránt, hogy miért volt törvényszerű 
a 20. századi zenei nyelvek ilyen sokfajta megújulása a wagneri életmű után. Tehát a ze-
neoktatásban hihetetlenül fontos a szokások, elvárások, azonosságok-különbségek meg-
fogalmazása. Ha nem adunk semmilyen kulcsot mindezekhez, úgy érezhetjük magunkat, 
mintha egy olyan városban tennének le minket, ahol nem tudjuk elolvasni az utcatáblákat, 
nincsenek párhuzamos utak, és fogalmunk sincs, hogy merre kellene menni. Ha semmit 
sem ismerünk, akkor rosszul érezzük magunkat és elutasítjuk az egészet. Bernstein azért 
volt zseniális, mert ezekről beszélt közérthető, triviális formában, s legjobb tudásom sze-
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rint erre törekszem én is. Meg kell ismertetni a hallgatósággal, hogy mi a várakozás, mik 
a beteljesülés eszközei, és hogy milyen út vezet az élményhez. A zene akkor válhat fon-
tossá minden korosztály számára, ha ez az élmény-impulzus megteremtődik. Sokan azt 
gondolják, hogy ezek a kérdések túl bonyolultak a köznevelésben, az alapfokú zenei kép-
zésben, pedig minél fiatalabb gyerekekről beszélünk, annál inkább elképesztő a gyerekek 
felfogó képessége. Olyan dolgokat vesznek észre a zenében, pontosan a zenei nyelv 
alapvető mechanizmusaival kapcsolatban, amelyek fölött néha még mi, muzsikusok is 
átsiklunk. Az azonosság-különbség, föl-le, magas-mély, súlyos-súlytalan, erőteljes-lágy 
ellentétekkel oly magabiztossággal és oly elementáris természetességgel tudnak bánni, 
amiben gyakran mi, felnőttek nem tudjuk követni őket az erősen fogalmiasodott gondol-
kodásunkkal és az elementaritást többnyire kizáró gátoltságainkkal.

Sajnos egyre csökken azoknak az embereknek a száma, akik iskolákat teremtettek (mint 
pl. Sapszon Ferenc, Szebellédi Valéria, Gráf Zsuzsa, Durányik László és még jó páran), 
s képesek voltak arra, hogy folyamatosan impulzusokat adjanak a diákjaiknak az élmé-
nyekhez vezető úton. Szabó Dénes szisztematikus és kompromisszummentes munkája 
talán a legkiválóbb példa. Tudás, ösztön, élmény és szeretet egyszerre van jelen mind-
abban, amit csinál, és ma is a zene iránt egy életre elkötelezett embereket enged ki a 
szárnyai alól. Ez – többek között – igazi módszertani teljesítmény is, az ő kezei alatt a 
Kodály-módszer csodát tesz. Szabó Dénes gyermekei, a nyíregyházi Cantemus Kórus-
család tagjai organikusan énekelnek minden stílusban. És hadd említsem itt halkan, hogy 
a Dohnányi Zenekar is – többek között – attól sikeres, hogy minden műfajban jó, mind-
egyikben értéket tud felmutatni.

Ha számba vettük a jelenkori oktatásunk problémáit és hiányosságait, akkor logikus, hogy 
felértékelődik az iskolán kívüli ismeretterjesztés szerepe és hatékonyságának kérdései. 
Kevéssé vitatható, hogy egy teljes értékű szimfonikus zenekar a lehető legerősebb fegy-
vertárral rendelkezik a zene élményszerű megismertetésére, hiszen eszközrendszeré-
ben a legkevésbé gátolt bármilyen műsor, bármilyen repertoár megszólaltatására. Sajnos 
azonban a köznevelés az utóbbi években tovább bürokratizálódik, s egyre távolodik az 
élettől és a tényleges aktuális követelményektől. A Dohnányi Zenekar vezetőjeként meg-
kérdeztem a XXII. kerület összes iskoláját, hogyan tudnánk számukra vonzó, valamennyi 
korosztályt megszólító programokat kínálni. Végül ezer indokot hallgathattam meg, miért 
nem lehetséges és miért szabályellenes a gyerekeket hangversenyre hozni. Szerencsére 
van ellenpélda is. Győrben a Győri Filharmonikus Zenekar évente többször, tizenkét alka-
lommal meg tudja tölteni a Richter termet, illetve iskolaközpontok auláit, több ezer gyer-
mek hallgatja meg a koncerteket. Biztos, hogy nem önként jönnek, de az is, hogy nem 
távoznak rossz élményekkel. Rajtunk múlik, hogy mit és hogyan csinálunk. A Müpa pl. jól 
felismerte, hogy a meglévő legjobb ismeretterjesztő programok bázisán kell közönség-
nevelő koncerteket szervezni. A dolog még sikeresebb lenne, ha a teljes pr-erejét ennek 
is szolgálatába tudná állítani. Persze, el kell mondjam azt is, sajnos szem- és fültanúja 
vagyok siralmas ifjúsági koncerteknek is.

Mélységesen hiszek abban és igyekszem kényszeríteni magunkat, hogy mindig tegyünk 
valami rafináltságot, érdekfeszítőt az ifjúsági programjainkba, hogy fenntartsuk a gyere-
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kek érdeklődését. Mutatunk klasszikust és kortársat, népzenét és világzenét, filmzenét 
és populáris zenét. Mindenképpen választ kell adni magunknak, hogy hogyan és mi-
lyen mértékben lehet ezt a repertoárt bővíteni. Az ismeretterjesztési funkciót olyanná kell 
változtatni, hogy az iskola nyitott legyen rá. Az persze szabályozási kérdés – Kodállyal 
szólva  a tanügyi nénik, bácsik dolga –, hogy az iskola érdekelt és képes legyen arra, 
hogy az iskolákban jelen lehessenek a hivatásos zenész társadalom által képviselt érté-
kek. Nem tettem le arról, hogy Budafokon is egyszer elérjem, hogy az iskolák felismerjék 
annak jelentőségét, hogy a gyerekek ott legyenek a koncerteken, vagy mi ott lehessünk 
az iskolában.

A köznevelésben és zeneiskolákban is több kollektív zenélési formára lenne szükség. A 
legerősebb élmény az együtt muzsikálás, az együtt zenélés. Az éneklés a legkézenfek-
vőbb kollektív zenei tevékenység. A legegyszerűbb kinyitni a szánkat és énekelni. Ha erre 
képesek vagyunk, akkor van egyszerű és hatékony lehetőségünk az élményszerzésre 
és az élmény átadására. És hogy ismét csak Kodályra hivatkozzak, a kóruséneklésnek 
társadalmi aspektusa is van: arra tanít, hogy hogyan tudunk harmóniában közösségben 
létezni, és hogyan tudjuk egymást elfogadni és egymáshoz alkalmazkodni. A kollektív 
zenélés megőrzi a fiatalokat a zene szeretetének, s ehhez a kóruséneklés nem véletlenül 
az egyik kulcs. Nem véletlenül volt a zenei nevelés olyan átütő, amíg erős kórusok voltak 
minden iskolában. Ha ez háttérbe szorul, akkor a zeneoktatás talajtalanná válik. Sajnos 
az énekkari mozgalomnak is sikerült magáról egy belterjes képet kialakítani, egy konzer-
vatív és viszonylag szűk repertoárral, és a nagy nyilvánosságot szinte eleve kizáró ren-
dezvény-struktúrával és tartalommal. Mindeközben énekkaraink lubickolhatnának abban 
a fantasztikus repertoárban, amelyet Kodály óta szinte minden új komponista generáció 
kínál jobbnál-jobb, énekes és hallgató számára egyaránt élvezetes művekkel. Ha nem 
tudjuk az énekkari kultúrát megújítani, akkor nincs nagyon esélyünk arra, hogy visszafor-
dítsuk a zeneoktatási és nevelési nehézségek, valamint a zene presztízscsökkenésének 
folyamatát.

(Szerkesztőségünk Hollerung Gábor – a Zenekar c. szakmai lap 2014. évi 4. számából 
átvett – cikkével folytatja sorozatát, amelyben aktuális oktatásügyi kérdésekkel foglalko-
zunk. Az eddig közzétett írások: Török Imre: Válaszúton a magyar felsőoktatás = Zemp-
léni Múzsa, 2013. 3. szám; Pusztay János: Tudásalapú társadalom – alulról építve = 
Zempléni Múzsa, 2014. 1. szám.)
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Vitéz Ferenc

Bertha Zoltán centenáriumi kiállítása 
Sárospatakon

Noha már legalább másfél évvel ezelőtt fölkért a család az ünnepi kiállítás megnyitására 
– régebb óta készülök tehát az alkalomra –, még néhány nappal ezelőtt is több újdonság-
gal szembesültem. Bertha Zoltán festményeinek más és más jelentései nyíltak meg előt-
tem, attól függően, hogy a képet biográfiai adatként, a lokális identitás dokumentumaként, 
egy művészet- és művelődéstörténeti vonatkozású emlékezésfolyamat részeként, a népi-
organikus látásmód példájaként vagy egzisztenciális filozófiai absztrakcióként, illetve a 
szakrális létezésmód artefaktumaként néztem.
Ezt a folyamatos jelentésárnyalódást jó jelnek vélem, mert arra utal, hogy a hagyomány 
és modernség kapcsolata máig termékeny. A modernség (Apollinaire kalandja) természe-
tes sajátja a mozgás. A tradíció (tehát a rend) szintén mozgásban van. Ez a tradíció ele-
ven mivoltát mutatja, de azt is, hogy egy lezárt életmű ugyanúgy mozgásba lendülhet, és 
elindítja az érvényes képolvasatok párbeszédét. A Hagyomány és modernség emléktárlat 
meghívóképe az Életfa (Szándék és megvalósulás) című alkotás lett, sugallva, hogy a 
kaland és rend „pörpatvarából” – vagy bármilyen diskurzusból – csak úgy lesz termékeny 
élet, ha az hitből fakad és reménységgel áldott.
Személyesen nem ismertem a művészt, sőt a Sárospatak-értésem is alig haladja meg a 
kötelező szintet. Mi indokolja tehát, hogy sokak után, de most mások előtt én tulajdonítok 
újabb jelentéseket az életművet reprezentáló kiállítási anyagnak? Talán az lehet a ma-
gyarázat, hogy érteni vagy inkább érezni vélem néhány Bertha-kép mélységét és szellemi 
kiterjedését, valamint a fegyelmező belső lírai rendet, amely a lombok apró kozmoszát 
összekapcsolja a csillagrezdüléssel, az enteriőrök intim hangulatát a történelmi sorssal, 
és a küldetést is mindig a reménnyel emeli a hétköznapok feladatai fölé.
Kívülálló vagyok, és belülre tekintek. Mindannyian ilyenek vagyunk, amikor egy kép ab-
lakán keresztül olykor csak a térben kutatunk távolabb (a várost vagy a tájat nézve). Az 
időben is visszalapozhatjuk gyermekkorunk vagy elődeink emlékeit. Megérezhetjük egy 
nemzetlélek sóhajtásait, fölidézhetjük irodalmunk, zenénk disszonanciákkal teli harmóni-
áját. Adyra gondolva faragott fejfapiramisok csúcsán győz a halál fölött az élet; Kodály 
emlékére tulipánharmattal szomjukat oltó madarak szállnak a napba; de Madách világát 
körbejárva is rájöhetünk, egyensúlyozva a hideg űr szélén, hogy minden kaland ihletője 
és végcélja is a rend. S az angyali noszogatást is érezzük némely kép előtt (pl. az évsza-
kos allegóriákat vagy az őselemeket átremegve), hogy álljunk végre szóba a Mindenha-
tóval.
Tél derekán a művész fia elektronikus levélben postázott egy csokor digitalizált képrepro-
dukciót. Túl voltam akkor már az Életfa címmel Bertha Zoltán festői világáról szóló album 
áttanulmányozásán és ismertetésén, két új közleménnyel pótoltam ki a Bertha-portréváz-
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latot; áttekintettem a családi gyűjteményt, egy cd-összeállításról az életműnek szinte a 
teljes reprodukciós keresztmetszetét figyelemmel követhettem.
Minden tudatos vagy véletlen egymás mellé helyezés egy-úttal értelmezés – a művek 
értelmezésének új lehetőségét kínálja minden új sorrend. Ebben a több mint félszáz kép 
által megalkotott rendben számos szellemi, lelki és festői kaland útja bontakozik ki. A 
sokrétűség, változatosság kalandja a témák, szemléletek és stílusváltozatok között. Az 
idő kalandja fél évszázad festői termését áttekintve. Vagy az identitás és önfelmutatás 
kalandja, az egyenes út, a tisztesség és a tisztaság kalandja.
A centenáriumi válogatás egyrészt dokumentum a festőpályáról és az emberi életútról, 
másrészt referenciális viszonyba lép a festő és az utókor jelen ideje – kétfajta jelen időben 
kell megszólalniuk így a képeknek. Ezért is lendült mozgásba a tárlatanyag. Nemcsak 
a válogatás egésze referál az életműre és az idősíkokra, de a kiállításon egymás mellé 
került, a képek ritmusjátékába illeszkedő művek is sajátos magyarázatok bölcsői. A tár-
lókba emelt dokumentumok tovább árnyalják ismereteinket, eligazítva a reprodukciók, 
újságcikkek, albumok, címlapképek segítségével egy reménységalapú és örömszavú, az 
Istenkövető és emberhez méltó festői világban.
Az elektronikus levélben megnyitott, ismert Bertha Zoltán-képek néhány hónappal ezelőtt 
is újabb jelentésárnyalatot kaptak. Idézem a virtuális térbe rögtönzött válaszlevélből: „Lí-
rai geometrizmus, finom zenei hangzásokkal a téli háztetők ritmusában. Különös atmo-
szférájú a téli impresszió a Kollégiummal. A váralja fényei és árnyékai, felhői és a hó alól 
kikacsintó fű- és levélcsomói a létpihenést és a derűt, a lassúságot, vele együtt az emlé-
kezést erősítik föl. A Bodrog-parti fák absztrakciós színjátékai; az akvarell gesztusokból 
összerakódó lírai indulattömeg. A táncos mozdulatú bokrok és épületek, a víz és a kő, az 
ember formájú fa és a fény játékos és fegyelmezett (az élettel játszó, halált fegyelmező) 
kompozíciója…”
S folytathatom ezt a külön teremben szépen berendezett családi képek bensőségessé-
gével, a szétsugárzó s mindent átható derűvel – úgy tűnik, mintha magából a megfestett 
alakból, egy szerető tekintetből, az önfeledt tevékenységből (legyen az cipőfűzés vagy 
olvasás) érkezne a képre a fény. A lélek erejét edző, a szellemet is világosító megmara-
dáshit azonban nem csak az arcokat vonja szelíd, ám annál tartósabb sugárba. A hajnali 
jegenyék táncát vagy a Tavasz növekedését, Egy lélek tájait, a Kötődéseket ugyanúgy 
élteti, és a Távoli fényt is elérhetővé teszi.
Az életfa és kereszt ugyanazt a transzcendens létállapotot fejezi ki: zöldellő ágak és 
pompázó virágok fogannak újra a kereszt szálkatestéből. A Születés üzenete a Kereszt 
felől értelmezhető. A virágvasárnapi bevonulás, a kereszthalál s a feltámadás sem rég-
múlt időbe merülő emlék, hanem élő, mozgásban lévő közeg, folyamatos jelenlét, maga 
a jövő.
A virágvasárnapi Reformátusok Lapjába írtam, hogy Bertha Zoltán református lelkész, 
festőművész centenáriumi kiállítására készülve, folyton visszalapozok az Életfa c. kép-
hez. A szerves műveltségen belül domináns a magyar népművészeti formakincs, de a 
tradíciót megemeli, azt egyetemes értékűvé teszi. Eszembe juttatja nemcsak a karácso-
nyi és húsvéti jelképmezőket, de a művészet szakrális feladataira is figyelmeztet. Például 
arra, hogy a maradandó műalkotás mindig Isten és a teremtés dicsőségét hirdeti, evan-
géliumi jelentést hordoz, reménységet ad, szeretetre szólít. Mikor a keresztből életfa lesz: 
a keresztre utalva, mindig a fölfelé nyitott életekre mutat.
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Bertha Zoltán a ’40-es évektől festett figurális és tájkompozíciókat. Fő ihletője a család 
és szűkebb környezete volt, de az enteriőrökbe zárt intim hangulatvillanások is hamar 
túlléptek a rögzítés puszta szándékán. A festés a nyugdíjas évekre lett a fő hivatása. A 
személyes élettér átlépte a földrajzi és időhatárokat, a rögzített lét (immanencia) folyton 
kereste visszhangjait a transzcendensben. Bertha Zoltán is átérezte, amit írt: „Nem elég 
a látható szépséget tükrözni, nem elég gyönyörködtetni. A láthatatlant, az elvontat, az 
érzést, a gondolatot is láthatóvá kell tenni.”
Mert a művészet valójában szakrális tevékenység (a katolikus pap-festő, Prokop Péter 
szavaival): „a Szép eszközeivel bemutatott áldozat”, és csakis e mozzanat révén lehet 
a hivatás „a Szépségen átcsillantott isteni szolgálat”. Ha nincs ott az alkotás mögött a 
szolgálat és az áldozat (a zöld ág és kereszt), a „szentségtől megfosztott vizualitás ördö-
givé, ön-kioltóvá és meddővé válik” – írja Somogyi Győző, a kortárs szakrális festészet 
képviselője.
A valódi művészet soha nem távolodott el szakrális gyökereitől. Az igaz művészet egy 
fajta szakralizáló aktust végez. Szélesíti az Istenhez tartozás körét, fölismerhetővé teszi 
a megváltottság élményét. Ma is a „szent másik” felismerése s annak szolgálata lehet 
a művész egyik építő, növekedést segítő tiltakozása. Ez történik pl. a szent és profán 
visszatükrözésében; a megváltás-allegória lokalizációjában vagy az archaikus-rituális és 
kozmikus távlatokat nyitó szerves-szimbolikus komponálásban.
A művészet érzékelteti ugyanakkor, hogy a megváltásfolyamat atmoszférájában nem a 
szenvedés, hanem a megszabadulás a lényegi momentum. A szenvedést fölváltja a meg-
szabadult lélek fölemelkedő szépsége. A képzőművészet nagy kihívása, hogy ne a test 
szenvedését mutassa be, hanem a lélekét; és ennek szükséges részeként: ne fizikai 
kontextusban ábrázolja az apotetikus tartalmakat, hanem a lelki felemelkedést fejezze 
ki. Éreztesse az erkölcsi hovatartozást, vagy fölismertesse annak szükséges voltát. Ez 
ad katarzist és ünnepélyességet a műnek és embernek. A lelki felemelkedést szolgálta 
Bertha Zoltán művészete is. Minél több veszély leselkedik, a reménység annál erősebb. 
Életfamotívuma őrt áll a belső és fölső szépségeknél, és a virágot fölfaló gonosz valósá-
gos fenyegetés, mikor a virágot a kisebbségben élők metaforájaként nevezi meg.
A korpuszt a művész nemzettestként is értelmezte. Mint a természet belső és Isten fölső 
törvényei nem választhatók külön, úgy a határokon belüli és határokon túli magyarság 
sorsa is egy. Ezért írta 1998-ban: „az egyéni gondok, családi örömök, a dolgok lényegé-
nek és az emberi természetnek a titkai, a kudarcok fájdalma, a nemzetünk sorsáért, a 
kisebbségben élő véreinkért való aggódás és reménykedés, az életünk értelmének kere-
sése, képességeink és lehetőségeink határa: igen-csak közös problémánk”.
Mi határozta meg az ő jellemét és festészetét? – A Pataktól ráhagyományozott demokra-
tikus-protestáló igazságérzet, a nemzeti identitás, a morális-vallási hit, a hivatásvállalás. 
A növekedést ügyelte, és tudta, hogy amikor a keresztből életfa lesz, akkor folyamatos 
jelen idővé válik a jövő.
Bertha Zoltán 1914. február 26-án született Poroszlón, hatgyermekes tanító fiaként, anyai 
ágon református lelkészcsaládban. Emeljük ki az életrajz néhány meghatározó állomá-
sát! Mezőtúr – református gimnázium; Sárospatak – Református Teológiai Akadémia; 
amerikai tanulmányok és segédlelkészi szolgálat 1936–38 között; magyar–angol–latin 
szak a Pázmány Péter Tudományegyetemen; doktori fokozat magyar irodalomtörténet-
ből 1941-ben. Tanár lett a pataki református kollégium gimnáziumában, de 1952-ben, az 
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iskola államosítása után „paptanárként” őt is áthelyezték Sátoraljaújhelybe, hogy aztán 
három év múlva visszatérhessen, és 1974-ig taníthasson Sárospatakon. Bárhol is volt, a 
tudás, a hit és tiszta erkölcs jegyében, a gyökeres és távlatos eszményekhez való hűség-
gel oktatott. Nemzedékek sorát nevelte az irodalom, a nyelvek, a művészetek és tudomá-
nyok szeretetére, valódi nemzeti tudatra és önbecsülésre, a szellemi kultúra, műveltség 
és művelődés értékeire. A Pataki tanáraink (1931–1952) c. portrékötet az egykori diák, 
Magyar Miklós cikkéből idézi, hogy: a tanítás és nevelés Patakra jellemző összekapcso-
lásával „vezetett gazdag szellemi és tárgyi tudásra, emberségre és magyarságtudatra, 
igazi nemzeti identitásra és vallásos hitre, hivatástudatra”. Később pedig egyszerre fog-
lalkozott a tehetséggondozással és hagyományápolással, közben a lelkészből és tudós-
tanárból neves művésztanár és festőművész lett.
Munkái alapján már az ’50-es években meghívták a Művészeti Alapba, elismerve mű-
vei professzionális színvonalát. Egyéni és csoportos kiállításokat egyre gyakrabban s 
több helyen rendezett, grafikáit és műreprodukcióit napilapok és folyóiratok publikálták. 
A hagyományos témavilág mellett a ’70-es évektől a szimbolikus kifejezéshez fordult. A 
korábbi tájak és életképek, portrék és csendéletek a lírai realista tradíciókat őrizték, de 
egyre markánsabban tűnt föl az expresszív alkotásra, az archaikus és indulati kifejezésre 
irányuló hajlam. Mind szorosabban tartozott hozzá Bertha Zoltán autentikus lelki formákat 
kereső eszköztárához a magyar népművészet formakincs-tárának s motívumainak alkal-
mazása. Közben a személyes és közösségi, a nemzeti és egyetemes, emberi, etikai és 
sorskérdéseket faggatta.
2003. december 1-jén hunyt el, gyászjelentésén ez állt: „Akkor az érteni tudók ragyogni 
fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-
örökké, miként a csillagok” (Dán 12.3).
Bertha Zoltán festőművész máig fénylő égboltján a csillagoknak is gyökerei vannak. Ezt 
a szerves szemléletet tükrözi az Őrtálló vagy az Életfa című, illetve több más, hasonló 
indíttatású képe. Az ezekhez a művekhez írt Őrtálló. Bertha Zoltán festménye alá című 
versemmel zárom soraimat: „Növekszem a négy égtáj felé, / ereim lázas patakok. / Egy 
régi kert titkos közepén / világot termő fa vagyok. // Vajúdó vágyat kötök össze / búza-
meleg ragyogással. / Tulipánszárnyú szív körözne / bíbor csillagkoronával; // csőrében 
sóhaj tünde égen: / gyökérmoccanások árja. / Törzsemre font anyaölelésed / kék rügyem 
magába zárja.”

(A centenáriumi Bertha Zoltán-emlékkiállításon, a sárospataki Újbástya Rendezvény-
centrum Urbán György kiállítótermében, 2014. június 28-án elhangzott megnyitó beszéd 
szerkesztett szövege. A téma iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk a lapunkban 
megjelent, képekkel illusztrált Bertha Zoltán művészportrét = Zempléni Múzsa, I. évf. 3. 
szám, 2001. augusztus)


