
Dümmerth Dezső

APPASSIONATA
Jegyzetek Beethoven zongoraszonátájának második tételéhez

A T1tMA

"Andante con moto". Andalgó mozgással - talán így fordíthatnánk
magyarra a tétel feliratát. S valóban, a zongorán megjelenő téma ezzel
az andalgó rnozgással, lépésben halad. Lassú, tűnődő szünetekkel indulnak
a hangok, majd táncos kecsességgel megrebbennek, egymásra torlódnak,
mint egy meglibbenő tüllszoknya fodrai. Mig a [obbkéz 'a skála magasabb,
világosabb régiójában jár, a balkéz, a hangsor mélyén sötét függönnyel
zárja le a kecses mozgás hátterét. A dallam tűnődve, mélabús bájjal lép
ked, mint egy táncosnő. Kíséretében borongva sujt le időről-időre a pe
dállal búgó, indulásra buzdító követelés.

Hogyan kerül ez a gyengéd, lírai közjáték az Appassionata viharába ?
Két ágból ered. Először a műfaj, a szonáta történetéből, mely a ki

alakult gyakorlat szerint másodiknak mindig lassú, álmodozó, lírai han
gulatú tételt kíván. Másodszor pedig az alkotó Beethoven művészi fejlG
déséből, akinek oeuvre-jében süketségének fokozódása óta jelennek meg
azoka sajátos, lassú tételek - andariték - melyekben az andalgó mozgás
titokzatos, indulószerű hangulatot kap. Először 1802-ben, a G-dur szoná
tában tűnik fel ez a hangulat - a heiligenstadti végrendelet évében.
Ezek az álmodozó, sejtelmés lépések nem hagyják el többé a hallgatás
éjszakájába induló, magányos zeneköltőt, újra és újra visszatérnek a zon
gorán - nemcsak a szonátákban, hanem a nagyobb és kisebb művekben

is. Valami belső hallgatózás tűnődő léptei ezek, a süketülés egyre söté
tebbre boruló homályában, sejtelmés tapogatózás, indulás előre - az is
meretlenbe, egyre előbbre és messzebbre, a halálig.

A léptek konganak. bájos igyekezettel kapaszkodnak felfelé. A szag
gatottan, tűnődve megjelenő zongorahangok emberi lépteket idéznek. A
dallam a stilizált emberi mozgás: a tánc tükörképe. A művész ösztöne
visszanyúlik a műfaj eredetéig, sőt, a muzsíka születéséig, mikor önálló
hangszeres zene még nem létezett, hanem minden csak kíséret volt az
emberi produkció: az ének ésa tánc szolgálatában. A szoknyarebbenést
idéző zongorahangok az élő valóságra, a gyökérre figyelmeztetnek, mely
ből sarjadtak. az andante valaha lassan lépegető táncosnők mozgását kí
sérte. A táncritmus maga pedig a latin országok örökségeképpen lett ural
kodó a Beethovent megelőző idő, a tizennyolcadik század zenéjében.

Hogy a mozgást egészen nőiesen könnyednek érezzük, azt a ritmus
.sajátossága okozza. Míg a vonósok folyondárokat, tekervényeket szőnek,

addig a zongora, a kalapács-hangszer magányossá tagolja és plasztikussá
erősiti a hangokat. Valósággal kiforrnálja a lassan lépegető lábak alakját.
Félénk szomorúsággal lépked a melódia, s ,e lábak finomak és karcsúak,
lépésük apró és kecses.

Mintha Beethoven titkos szerelme rejlene itt az emberi mozgás, a
látványosság világa iránt. Az Appassionata 1804-ben és 1805-ben készült,
tehát egyetlen operája, a Fidelio szornszédságában. Bár többi színpadí al
kotása nem maradt időtálló, a Prometheus és az Egmont is ebből a kielé
gítetlenül maradó, színpadi vágyból fakadt. Az emberi mozgás, a tánc,
mint feljegyezték. általában gyakran ihlette komponálásra.

Vajon mit jelentett Beethoven számára a színpad világa?
A feleletet hiába keressük a gondolatok, vallomások között, hiába
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keressük a tudat körében. A művész, éppen a nagy íhletésű, kivételes al
kotóművész, csak ritkán tud számot adni a fogalmak útján arról, amit
cselekszik. Hiszen felsőbb hatalmak sugallatának engedelmeskedik. Amit
megsejt, megjelenik ugyan számára az időben, de megjelenik messze,
időtlen magasságban is.

A színpad felé vonzódás a mozgás, a cselekmény jelentőségén át az
élet-elevenséget, az emberközelséget jelentette a számára. A humanitás
gondolata öltözött ezekbe él. vágyakba, s ez la gondolat saját korában gyö
kerezett.

A francia forradalom nemrég zajlott 'le, s kirobbanása népszerűvé,

fokozottabban jelentőssé emelte az emberség gondolatát az "egyenlőség,

szabadság, testvériség" jelszavai jegyében. Tudjuk, hogy az ifjú Beethoven
rokonszenvezett ezekkel a társadalmat felszabadító eszmékkel. A rajnai
származású művész közelről kapta a francia ösztönzéseket. De ő nem
volt politikus, hanem művész, A politikai gondolatot is a művészet nyel
vére fordította le.

Az egyenlőség igondolata az Ő számára az alkotóművészet személyé
nek nagyobb méltóságát jelentette, a zseni királyi öntudatát. A szabad
ságeszméje a művészet határainak végső, mámorító boldogságban való
feloldását. A testvériség pedig azt az ösztönös, mély emberszeretetet,
mely, minden elzárkózó külső .alatt is, benne lobogott, s művészetének

egyik ihlető forrása volt.
De a francia politika ősztönzésén kívül hatott rá egy másik, mé

lyebb természetű, hazájából táplálkozó ösztönzés is, a német művelődés

jellegzetes görög-szimpátiájában. Az írott források csak keveset beszélnek
erről, dee kevés is sokat mond. Beethoven nem biedermeier-érdeklődésből

olvasta Homerost, nem polihisztor kíváncsiskodásból készített jegyz·eteket
hozzá, s nemcsupán a divatnak engedelmeskedett. Az ő emberközelségre
vágyó életérzésében szerves folytatást talált a német neohurnarrista gon
dolat, melynek középpontja a latin országok művelődési irányával szem
ben - az 'európai műveltség ősforrása, a görög szellem volt.

A zeneköltő nem volt tudós, nem foglalkozott "módszeresen" ezzel a
problémával. A görögséggel nem könyvekben és régészeti leletekben,' ha
nem belső életérzésben találkozott. Rokonságra talált a görög gondolat
ban, melynek legjellegzetesebb terméke él. humanitás-eszme, az emberség
középpontba való helyezése.

A görög művészet emberközel művészet volt, az emberi formák áhí
tatos ünneplése. A színpad, mint a legelevenebben emberi művészetí ág
jelenik meg itt, ahol az alakítás nem holt anyag segitségével, hanem ma
gával a mozgó, eleven, emberi testtel történik. A primitív kultuszok ős

eredeti homályából a görögség emelte először az értelem tiszta világossá
gába a kultuszt: az lsten tiszteletére végzett emberi alakítást, egyszerre
mutatva he azapollóní fényt és derűt a dionysosi forr6sággal. Egyszerre
az értelem világosságát az ihletett szenvedéllyel.

A művészet görög ünnepi világa mégegyszer és utoljára egységbe
foglalja a művészetek valamennyi ágát a kultusz szolgálatában: képalko
tást, szobrászatot, irodalmat, színjátszást, táncot és muzsíkát, hogy aztán
ágaira bontva, örök ajándékul adja Európának.

Beethoven ezt ,a hajdani egységet sejti meg ösztönösen, tudat alatt,
a színpadi világban. Hiszen a modernné lett színpad nem más, mint a
kultikus templom, utóda, a művészetek szülőháza az emberközel produk
ció eleven varázslatában.

Ebben a templomban lobbant meg először a ritmus, mint a szépség
lényege és alkotórésze. De nem csak mint a szépség, a művészet elve,

659



hanem mint az életé is: a szív dobogásában és az atomok keringésében.
Az európai muzsika itt születik meg, a görög ünnep templomában, mint
a színjátszás és a tánc árnyéka.

Színpad, tánc és zene tehát egyet jelent, egyetlen ősi, kultikus, temp
lomi egységet, az emberi mozgás ritmusában. Ebben bontakozik ki a
görög szellem, a görög életérzés varázsa: az emberi forma ünnepélyes fel
magasztalása a mozgás káprázatában. A táncritmus tehát, mely egyrészt
a tizennyolcadik század latin öröksége, Beethoven külön ihletében visz
szanyúlik a latinok ősforrásáig, a görögség szelleméig.

A neohumanista ideál azonban csak alkalom az indulásra. A Hetedik
szimfónia a görög táncot ünnepli majd, még később pedig, a Kilencedik
ben, a görögöktől ittasult Schiller szövegére tör be az emberközelség: az
emberi hang mozgása a hosszú idő óta elkülönült, elvonttá lett hangsze
res-zenébe.

Mindez azonban kevéssé volt tudatos. A színpadí álmok az ő tudta
nélkül voltak e rejtett görög-rokonságban az emberközelség,a humánum
szerétetének kifejezői.

Ez az igény másfelé is elvezette, Elvezette az időből, fölébe emelte
a kor aktuális vonatkozásainak, mikor az emberközelség vágya a mozgás
jelenségén keresztül a szabadság vágyával párosult.

Beethoven nem elégedett meg a ritmus természet-adta, alapvető moz
gásával, hanem tárgyat keresett hozzá. A görög szellem az emberi test
formában találta meg a ritmikus mozgás tárgyát. a zeneköltő pedig a
melódia testében. A mozgásban felismerve az élet elvét, szabad változá
saiban pedig a végtelenség ajtaját - a rnelódia szabad és korlátlan vál
toztatásának lehetőségére vágyott.

A mozgásnak, hogy alakot öltsön, hogy életközelbe kerüljön, valami
állandóra is szüksége van, mely minden mozgás közben is ugyanaz ma
rad, mint az emberi test a táncban. A muzsikus számára ez az állandóság
a témában, a zenei gondolatban, a dallamban adódik, melyet szabadon
változtathat, variálhat, anélkül, hogy lényegét megsértené.

A mozgásnak ez a formát őrző, de végtelen szabadsága bűvöli el
Beethovent, mikor a variáció gondolatához jut. Nem a technika bravúrja,
nem a külső csillogás, a hatást kereső tetszetősség csábítja ide, mint az
átlag-muzsíkusok legtöbbjét. Neki a variáció út a végtelenbe. Természe
tes kifejezésmód, ihletének viharos, könnyed és őserejű megnyilvánulása.
Órákat töltött komponálás közben, evés-ivásról és barátokról elfeledkezve
a zongoránál, miközben ujjai alatt az alakuló dallam százféle tűnékeny

változata villant elő és enyészett el. Testként használta a melódiát, értel
mes, emberi testként, hogy fantáziálás közben a legkáprázatosabb, a leg
tüneményesebb mozgásokat végeztesse vele. Úgy parancsolt a melódia
testének, mint la színpadi alkotó a táncosnőnek - .mint a bűvös Coppe
lius mester Coppéliának. Rokonsága a színpadi világgal nem volt egyéb,
mint az emberivel, ,az Istentől teremtett humánum látható formájával
való, veleszületett, titkos rokonsága, mely a dallam emberi alakot idéző,

táncos ritmusában öltött testet.
Ebből a titkos rokonságból születtek, indultak az emberi lépteket idé

ző, beethoveni lassú tételek, a "variációs andanték", melyek egyetlen dal
lam különféle változatain épülnek fel.

Az Appassionata lassú tétele is ebbe a családba tartozik.
A hangsor mélyén komoran zeng az indulás sürgető, követelő jele,

többször, erélyesen ismételve. Még egy utolsó libbenés - a női léptek
kecsessége távolodva elhal a homályban.
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ELSO V ARIACIÓ

Mintha egy tréfás jelmezű Harlequin foglalta volna el a táncosnő

helyét. A dallam bukdácsolni kezd, s ami eddig 'libbenő báj volt, az most
bohókás, fintorgó esetlenséggé változik. De azért ez az esetlenség .is őrzi

a bájt. Akár egy járni tanuló kisgyermek esetlensége,
Az első variáció a téma árnyéka. A finom nőiességet követő, bohókás

bukdácsolás csak arra jó, hogy árnyékolja, kiemélje a fényt. A dallarn
nak Janus-arca van, mint a középkori misztérium-játékoknak, a népme
séknek, a Shakespeare-tragédiáknak és magának az életnek. A szépségre
való vágyat kiemeli és teljessé teszi az ellentét: a torzítási kedv.

Beethoven itt, ebben a kicsiny, tűnékeny variációban is azt teszi,
amit a nagyszabású mondanivalókban: az élet teljességébe lép. Ellenkező

oldalú világítást ad a melódiának. A dallamrajz közben világos marad és
tiszta, olyan tiszta és egyszerű, mint egy görög vázarajz. Már....már áttöri
az érzékszervek korlátját, a hallás küszöbét, és csaknem láthatóvá válik.
Ábrázoló zene, emberi mozgást kísérőzeneez, csakúgy, mint maga a téma.

Mikor az Appassionatát a martonvásári kastélyban papírra vetette,
a külső világban még alig akadályozta rosszabbodó hallása. De már túl
volt a heiligenstadti végrendelet megrendülésén, és tudta, hogy nem hallja
többé erdőn és mezőn a pásztorok énekét. A mozgás látványa tehát egy
ce fontosabbá válik a számára. Amit a testi fül nem hall, azt a belső

hallásban feloldva, a szem segítségével is kiegészíti. Nyilván ezért is Vian,
hogy többször ihleti a látható mozgás. A süketülés arra tanítja, hogy a
szépségnek érzékszervek szerint szétbomló csatornáit összefogja, és a hal-
lásba sűrítse a szem élvezetét is. .

A csüggedés, az öngyilkosság kísértő órái után, művészetének ereje
és hősiessége diadalt arat az anyag korlátain. Ö, aki egy levelében azt
igéri, hogy torkon ragadja a sorsot, és nem hagyja magát legyűrni - be
váltja ezt az igéretet. Az anyagi hallástól, a földi hallástól búcsúzva, egy
igazabb, magasabb, nem evilági hallgatózásba merül. A művész-ösztön

rávezeti, hogy a szépség több annál, amit érzékszerveink csatornáin át
kapunk belőle. Bár a tudat érintetlen marad, ihletében sejtelme támad
arról, hogy létezik a mozgásnak, a ritmusnak, végső fokon a szépség lé
nyegének valami olyan roppant földöntúli egysége, melyet nem csupán
hallani, hanem.látni és ölelni is lehet, s melyért érdemes volt megszületní,

A bohókás bukdácsolás mosolygósan, kedvesen hancúrozik a zongo
rán. A tudatnak csak kevés marad ezeknek .az összefüg~éseknek sejtel
méből. A tudat a kor levegőjében él, a kor eszméit, áramlatait követi. A
billentyűkön a játék csillog, az önfeledt, boldog játékszellem, a gyermek
kor fintorgó, kedvesen torz, de üde és tiszta szelleme.

MA.SDDIK VARlAcIO

De a látványközel varázsnak vége. A dallam hirtelen elhagyja az áb
rázolás és a külső valóság világát, IS átbukik a láthatatlanság küszöbén.

A hangok áradón, elállíthatatlanul patakzanak, akár a könnyek. Meg
szűnik a tagoltság, a kalapács-ütések magánya. Ez az áradás alaktalan és
megfoghatatlan, mint la zuhogó vízcseppek hulláma. A lélek belső vilá
gában mincsenek ábrázolásra váró formák, csak kifejezést kérő szeretet,
panasz és fájdalom.

Vajon ezekre a könnyekre gondolt a fiatal Beethoven, mikor hanverse
nyein hangos hahotával csúfolta ki hallgatói elérzékenyűlését? Nem, ez
már a nem nagy forradalommal sírbahullt, rokokó érzelmességerőtlenbo-
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rongása. De nem is a jelentkező romantika szentimentálizmusa. Ezek va-
. lódi könnyek, s ami mögötte van, igazi, csillapíthatatlan, tisztító fájdalom.
A változó korok határrnesgyéjén álló Beethoven nem tartozik sem az
előtte levőkhöz, sem az utána jövőkhöz. Ö magasabbra nőtt, mint korának
szelleme, és mondanivalója nem csak a kortársaknak szól. Ez a heiligen
stadti végrendelet hangja, a sokáig visszafojtott érzelmek hirtelen kitö
rése: ,,0 ti emberek, kik engern mogorvának, bolondnak, vagy ember
gyülölőnek néztek, mennyire igazságtalanok vagytok hozzám! ... Szí
vem és kedélyem gyermekkorom óta 'hajlott a gyengédségre ..."

A hangok szünet nélkül, lélekzetállítóam, panaszosan patakzanak. Már
nem idéznek emberi formákat, csak emberi fájdalmakat. S ez a fájdalom
milyen szelíd lés rnilyen jólnevelt ! A titán, aki vad és hatalmas ökölcsa
pásait osztogatja, gyengéden és odaadóan szenved, mint egy nő. S ez a
finomság 'nem erőtlenség, nem a férfiasság hiánya, hanem éppen a töké
letesség: ez a szív kétarcúsága, az ellentéteket birtokló teljességé.

A szenvedésnek is J anus....arca van: lehet lázadni ellene, s lehet oda
adni magunkat a fájdalomnak. Beethoven ismeri, tudja és gyakorolja
mínd a kettőt. Az Appassionata két lázadó, tomboló tételét az odaadás
finomsága köti össze, hogy teljessé legyen a hősiesség.

Mert nemcsak laz a hős, aki lázad, hanem hős az is, aki odaad és el
visel. Az ellenállás ereje megtartja az úton, nem engedi összeroppanni a
süketülés magányában, de az odaadás szelleme nyitja meg számára a ma
gasabbrégíók kapuját.

A polgári Bécs ablakfüggönyei mögött rhangz~k fel ez a muzsika, a
spinét, a rokokó arisztokrácia és a forradalom halála után, jó, angol
gyártmányú, modern kalapács-zongorán, mely arra is alkalmas már, hogy
nagy hangversenytermeket betöltsön.

Mégis, elsősorban a szobáikat tölti be, a forradalom után születö új,
polgári szobákat. ,A zongora, miután Mozart már felszabadította a kor
látok alól, míután megtanította mennyek és poklok között lebegni, nem
csupán a kastélyok, az arisztokraták hangszere. Ott áll az új, polgári,
biedermeier szalőnokban a rézfogantyús sublót és a hímzésekkel boritott
kerevet társaságában. Főúri pártfogák állnak még ugyan Beethoven mö
gött, de az a nemesség, mely a hangokból árad, nem a társadalomé, ha
nem a léleké. Az imbolygó, fátyolfinom zongorahangok. melyek nehéz
kontyokba foglalt női fejek árnyképét vetítik a falakra, arról beszélnek,
hogy nemcsak a kastélyokban honol a nemesség.

A biedermeier silhouette magasabbrendűsejtelmeket lehel. Finommá
és-előkelővé válnak a polgári ablakfüggönyök. a rézfogantyus sublótok,
·az aranykaros gyertyatartók, a himzéses kerevetek, a nők nyakán sö
tétlő selyemszalagok és a sűrű esigakba csavart hajfürtök. Minden ne
messé, finommá és földöntúlivá magasztosulabban a szobában, ahol meg
szólal ez a zongorahang.

Egyenlőség - hirdeti a politikai jelszó. Méltóság - emeli fel büszke
fejéta zeneköltő, a királyolekal egyenrangú rnűvész, a komorna fia. Nincs
más nemesség, mint a léleké, nincs más méltóság, mint a szívé, 'a kivá
lasztott szívé, mely az egekbe lát, a mindenséget öleli át, és hatalma alá
hajtja mindazok szivét, akiknek fülei vannak a hal'lásra.

Ezek az újfajta, modern hangok kitágítják a biedermeier szobákat.
Túljutnak a gyertyáik fénykörén, a rézfogantyús sublótokon, meglebbentik
fl nehéz ablakfüggönyöket és kiszállnakcz éjszakába. A szenvedés kisza
badul a polgári biztonságból, elhagyja azokat a hölgyeket, akik illatos
zsebkendőket szorongatva, fűzőbe préselt testtel hallgatják - és azokat
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az urakat, akiJk gondosan tekert nyakravalójukban, jó szívarokat szíva
dőlnek hátra a kényelmes karosszékekben.

Könnyesen, elállíthatatlanul patakzanak a zongorahangok, s túlcsap
nak a muzsika éhes, szórakoznivágyó közönségén. A fájdalomnak való
odaadás hangja azok felé árad, akiknek a művészet nem a jóllakottság
inyencfalatja, nem .a szórakozás kéjenc csemegéje. hanem - akik hele
halnának, ha nem volna művészet a világon. Azok felé, akik titokzatos,
megkövült árnyakként állnak meg az utca sötétjén, a függönyök mögül
kihangzó muzsíka szavára, Akik nyomorultak és hajléktalanok, saikilk:
mégis, mindenkinél jobban tudják élvezni azaranyló gyertyatartók kar
csúságát, a azoknyák elomló báját és a mosolygó kerevet finom hímzé
seit. AZDk felé, akjk mindent tudnak élvezni, míg maguk nyomorognak, és
nem találják helyüket a világban - akik mindent élveznek és mindent
szenvednek, mert ismerik az élet és a fájdalmak teljességet.

"Szívemés kedélyern gyermekkorom óta hajlott a gyengédségre ..."
A vallomás nem szorul bővebb magyarázatokra. Csak a hangok kibugy
gyanó, könnyes áradata imbolyog egyre, szeretőn dajkalva a melódiát,
vigasztaló öleléssel ríngatva. "Aki az én zenémet megérti, felszabadul
minden emberi nyomorúság alól ..."

HARMADIK V ARIACIö

És a dallam, mintha újjászülte volna a könnyeik tisztító fájdalma,
most áttetsző, kristályos lebegésben jelentkezik. A variálás szabadságvá
gya a végtelenséget ölelve, rátalál a testvériség szellemére, a szeretetre.
Megint ,a táncritmus Vian itt, de ez a tánc már nem földi mozdulat. A
hangsor legmagasabb régiójában szólal meg, szférákba emelve, égi tája
kon dajkálva tovább a melódiát. Az emberközelség égi mozgás ritmusá
ban oldódik fel, a látható formák felé törő vágy kielégül az anyagtalan
szeretetben. Az emberség szeretete angyali ittasultsággá magasztosul. A
földhözkötöttség porából emelkedő dallam a szenvedésben megtisztulva,
elnyerte üdvösséget,

A forrnák új életre k elnek, de ezek már nem földi formáik. Míg az
első variáció csak ábrázolt, a második pedig kifejezett, ,ez a harmadik
már csak jelent, sugalmaz, utal és szimbolizál. Aki idáig érkezett, az va
lóban felszabadult minden emberi, földi nyomorúság alól.

Már nem is fontos, hogy a zongora szól-e, vagy valami anyagtalan
káprázat tanúi vagyunk. Az áttetsző üveghangok gyors 'ritmusban foly
nak egymásba, mint az angyalok szárnycsapása. Szédítő magasságokban
repül ez a tánc, 'a végtelen szabadság áhított mezőin, a szeretet örvé-
nyében. .

Idáig vezetett tehát a fantáziálás, az improvizáció, és a variáció ...
A sorsot torikon ragadó hős leveti páncélját és belép a paradicsom ka
puján.

Mi volt ez ? Valóság ? Varázslat ? A !kortársak sem tudják. A tanít
vány Ries megdöbbenten és reszketve húzódik egy sarokba, mikor a
mindenről megfeledkezett, komponáló Beethovent oa zongorán korlátta
lanul fantáziálni látja. Csak Brunswíck Teréz tapint rá az igazságra,
holdfényben, a martonvásári kastélyban, Beethoven zongorája mellett:
"Anyám és a plébános elszunnyadtak, öcsém ünnepélyesen meredt maga
elé, én pedig Beethoven tekintetétől áthatottan, a maga teljességében
éreztem az életet."

Igen, ez volt a titok. Az élet teljessége. Minden ezért volt: a tomboló
őrjöngés, a könnyező gyengédség, a férfias erő, a lányos odaadás, a süket
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magány és laz életen uralkodó diadal, A muvesz nem tudott egyoldalú
lenni, azonnal élte az ellenkezőjét is. A kétarcú, az ezerarcú, ezer-variáció
jú életet élte meg a maga teljességében, mint az egészen ritkák, az egé
szen nagyok ésa kitüntetett kiválasztottak. Az extázis földöntúli szík
rázásában pillantott be az egekbe, melyeknek sejteimét vigasztalásul, két
kézzel szórta az emberiségnek. Az emberiségnek, melynek mámoros sze:"
rétetéhez la formákat felidéző,emberközeltáncritmus. és a süketülés belső
csendjének hallgatözása vezette el.

Ugyanígy zuhant a csüggedés mélységeibe is, hogy igazán és hitele
sen ember legyen, teljes ember, gyarló testbe szorult, isteni szikra, mély
ség és magasság játéklabdája.

A TltMA VISSZATltR

A zuhanás visszahoz a földre. De ez nem a bukás zuhanása, hanem
a szenvedésé, mely, míg a testben élünk, 'kötelez.

Az extázis kilobban, laz egek becsukódnak, sa lélekre visszahull az
elfátyolozottság homálya. Apró futamokban tér vissza a téma, mint a
színpadra visszasiető táncosnő, bájosan és igézően, la maga szépségének
egyszerűségében. Ismét felhangzik ·a balkéz sürgető, figyelmeztető me
mentója, és a mélabúsan tűnődő, kecses szoknyalebbenések újból vissza
térnek a zongorán. A szabadság és a testvéri szeretet mámora után fel
hangzik a királyokkal való egyenlőség méltósága, Andalgó mozgással lép
kednek a lábak, sejtelmés induló ütemére. Merre? Hová?

A hallgatás országába. A magány sivatagába. A zajtalan, belső hall
gatózás titkai elé, az egyedül maradó, szerető, dobogó szív ritmusára. A
búcsúzó lépések búsan konganak. s mínden olyan szivettépő és jólnevelt.

Igen, ez a legnagyobb méltóság. A legnagyobb hősiesség.

-
Erőss István

EMLÉKEK KÖZÉPKORI ISKOLÁZÁSUNKRÚL

Az emberi ismeretek törneget valaki gömbhöz hasonlította: minél
nagyobb, annál több érintkező pontja Vian la rajta kívül álló ismeretlen
nel. S 'ez az ismeretlen mindig nyugtalanította az elméket. Korunk szé
dületes találmányainak eszméi nem ma születtek meg a koponyákban.
Rogerius Bacon ferences (1214-1292) már tanítja az energia átváltozását,
említi la láthatatlan fénysugarakat, hangoztatja, hogy Azsiát Spo.nyol
országtól nyugat felé haladva is el lehet érni. Ez a gondolat indította
útnak 1492-ben Kolumbust. Stb., stb.! Templom és iskola kölcsönös fo
galom volt la középkorban, Szerzetesek, plébánosok, kanonokok egyúttal
iskolatanítók is. Működésüknek írásos emléke jóformán semmi. Néhány
kanonokról más ügyekkel kapcsolatban csak úgy rnellékesen megemlítik
néha ezt a foglalkozást is, egyébként 'a középkori magyar tanítókról s
még inkább a tanulókról különösen a plébániai iskolák keretében, mond
hatni, semmi adat sem maradt ránk.

De ha okmányok nem is szólnak őseink középkori iskolázottságáról,
tudornányszomjáról, közvetve annál bőségesebb bizonyíték áll rendelke
zésünkre. Oklevelekből megállapítható, hogy a györi egyházmegye terü
letén körülbelül volt annyi plébánia a középkorban is, mint napjainkban.
A teológiai képzést nyújtó székesegyházi iskolák, a bölcseleti, jogi okta-
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