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Cigány világkongresszus '81

Göttingen kongresszusi város, hirdeti a hatalmas felirat a nyugat-németországi Göttingen pálya
udvarán. A magyarországi cigány delegáció hangulata izgatott. De az izgalom nem a kongresz
szus előtti kellemes feszültség ...

1981. tavaszán diákzavargások, tüntetések rázták fel Göttingen szorgos polgárait. "Mi lesz, ha
valamelyik szélsőséges diákcsoport tüntetni fog a cigányok ellen, esetleg megtámadja a kong
resszust?" - Ez a gondolat tart bennünket izgalomban, ilyen érzésekkel érkezünk meg a Grönner
Str. 40. számú házhoz, ahol a kongresszust előkészítő bizottság irodája van.

Ez az iroda valójában, ahogy később megtudtuk. a Gesellschaft [űr bedrohte Volker (Hátrá
nyos Helyzetű Népeket Támogató Társaság) központja.

Az irodában Grattan Puxon, a világszövetség főtitkára fogad bennünket. Az iroda egyáltalán
nem hasonlít az általunk ismert helyiségre. A tárgyalóasztalon, a fotelokon, a székeken, az iró
asztalon, sőt még a padlón is garmadában állnak az iratok: plakátok, prospektusok, kéziratok és
a különböző kiadványok Európa különböző nyelvein megírva.

Az iratok körül tíz-tizenkét egyetemista, főiskolás fiú és lány szorgoskodik. A diákok németül
beszélnek. Van közöttük angol, német, svéd, spanyol, arab és hindu. "Ők az apparátus· mondja
Puxon. - Velük dolgozom, ők irják és sokszorosítják, terjesztik és ragasztják a plakátokat." Kel
lemes, vidám fiatalok. Ez megnyugtat bennünket. Ha az egyetemisták segítenek a kongresszus
előkészítésében, akkor nem valószínű, hogy ellenünk fognak tüntetni.

Puxontól tudjuk meg, hogy Göttingen nemcsak kongresszusi, hanem egyetemi város. Egyete
mein több mint harmincezer diák tanul.

A lábam előtt heverő plakátot nézem, olvasom. Cigányul és németül van írva: A Cigány Világ
szövetség l/l. kongresszusa, 1981. május 16-20-ig a göttingeni Stadt Halle-ban.

Amikor megtudják a diákok, hogy a magyar delegáció egyik csoportja vagyunk, egy svéd típu
sú lány jön oda hozzánk, és Puxon tolmácsolása útján elmondja, hogy őt bízták meg a magyar
delegáció elhelyezésével. Magyar származású családnál helyeztek el minket, de arra kér, hogy
amíg értesítik a családot és eljönnek értünk, esetleg nézzük meg a várost.

Máris indulunk. Pár méterre az irodától, a Grönner Str. sarkán kellemes meglepetésben van'
részünk. Az egyik szép, tipikus észak-német stilusban épült régi ház falán márvány táblát fedez
tünk fel, Kőrösi Csoma Sándor nevével. Itt, ebben a házban élt a híres magyar eredetkutató és
nyelvész göttingeni diákoskodása idején.
Késő délután találkoztunk leendő vendéglátónkkal, a huszonéves magyar származású fiatal

aszszonynyal, Enikövel. aki elmondta, hogy ő is és a húga is a finnugor tanszék hallgatója. Utó
lagos beleegyezésünket kérte, mert már előre megbeszélte a tanszéken, hogy egy magyar-cigány'
estet fogunk tartani a magyar szakos hallgatók részére.

Május lő-án délelőtt több, mint ötszáz cigány találkozott a göttingeni Stadt Halle előtti park
ban. A világ harmincnyolc országa küldte el képviselőit a kongresszusra. Indiától Svédországig,
Görögországtól Ausztráliáig stb., Afrika kivételével minden földrészről érkeztek cigányok.
, Tiz órakor Jan Cibula, a: világszövetség elnöke nyitja meg a Cigány Világszövetség lll. kong
resszusát. Üdvözli a delegációkat, sikeres munkát kíván a kongresszusnak. majd átadja a szót
Grattan Puxonnak, aki ismerteti a napirendet, és az egész időre szóló kulturális és folklór-prog
ramot. A főtitkár szavai után a delegációk vezetői számolnak be hazájuk cigány lakosságának
szociális, kulturális és politikai helyzetéről.

Az indiai küldöttség vezetője, W. R. Risi .. a jugoszláv delegátushoz hasonlóan - külön kö
szönti a magyar delegációt abból az alkalomból, hogy Jugoszlávia után szintén etnikai csoport
ként ismerte el a magyar kormány a magyarországi cigányságot.

Magánbeszélgetések során kiderült, hogy külföldön is ismerik az MSZMP Politikai Bizottsá-
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gának 1979.évi határozatát, amelyben "etnikai csoport" -nak jelölik a magyarországi cigány la
kosság státusát, az eddigi "társadalmi réteg" fogalmával szemben. Az új megfogalmazás tartal
mában megegyezik a nemzetközi irodalomban használt "nemzetiség" fogalmával.

Május 17-én folytatta munkáját a kongresszus. Ezen a napon az Ellenőrző Bizottság számolt
be hároméves munkájáról. A beszámolóból kiderült, hogy az 1978-ban Genfben megtartott II.
kongresszuson megválasztott elnökség súlyosan megsértette a szövetségalapelveit. Ezért a kong
resszus a teljes vezetőséget leváltotta, és tagjai ellen vizsgálatot indítványozott a nemzetközi
bíróságon.

Május 18-án új elnökséget választottunk. Az új elnökség tagjai: elnök: Sait Balio, Jugoszlávia;
alelnök: Romani Roza, NSZK; főtitkár: Rajko Duric, Jugoszlávia; főtitkár-helyettes: Gusti
Ivanov, NSZK. Az elnökség tagjai között tizenhat ország egy-egy képviselője szerepel, köztük e
sorok írója is. Az ellenőrző bizoUság elnöke Daróczi Józse/lett. A fenti összetételű új elnökség
irányításával folytatta munkáját a kongresszus. Feladatul tűzte ki, hogy az ECOSOC tagságát
ENSZ megfigyelői státussá fejleszti, és a világszövetséget eljuttatja az UNESCO-tagságig. To
vábbá központi és állandó székhelyet teremt a szövetség számára valamely semleges országban.
Meghatározták, hogy a IV. kongresszusig meg kell teremteni a cigány nyelvű folyóirat- és
könyvkiadás lehetőségét. Rádió- és televízióműsorokat kell szerkeszteni és összeállítani, de min
denekelőtt a nyelv fejlesztésére kell konkrét megoldást találni. Ennek érdekében a kongresszus
három fő területre koncentrál ta figyeImét: A nyelv és kultúra .. A cigányság nemzetközi státusa ..
A nácizmus üldözötteinek jóvátétele kérdésére.

A kongresszus mindhárom témakörben határozatot hozott. Eldöntötte, hogy a szövetség a
III. és IV. kongresszus közti időben egy irodalmi jellegű negyedéves folyóiratot és egy havi tájé
koztatót jelentet meg. A státuskérdések....megoldása érdekében a szövetség felvette a kapcsolatot
az ENSZ illetékes szerveivel,valamint az UNESCO genfi irodájával. A kongresszus után, június
4-én a szövetség vezetőségét fogadták a Bundestagban, itt kerűlt először hivatalosan szó a náciz
mus cigány üldözötteinek fizetendő jóvátételről.

, A IV. kongresszusra 1983-ban, Belgrádban kerül sor.

C. D. J.

IRODALOM

Kiment a ház az ablakon
Amikor irodalomtudományról szólunk, az olva
sók többségének képzeletében taláros, komor vi
ták képe jelenik meg, szakkifejezések örvénylenek,
terminológiai eszmecserék ködlenek fel. Lukácsy
András könyve" végre feléleszti azt a nemes és ko
runkban nagyon időszerű tradíciót; mely a művé

szetet a homo ludens, a játszó ember önkifejezési
formájána tekinti. Ahogy Józse! Attila írta:

Világokat igazgatok:
üveggolyókkal játszom.
Nem szeretnek a gazdagok:
árva gyereknek látszom.

Kicsit kifordítva a vers jelentését: a fennkölt tu
domány képviselői hovatovább "árva gyerek"-nek

• Lukácsy András: Kiment a ház az ablakon. Költészet és
játék (Gondolat Kiadó, 1981).

látják azokat is, akik nem mindig a tudományosság
.fegyverzetében írnak, s nem a mázsás páncél vedel. I

mében fejtik ki elméleteiket. Holott abban a világ
ban, mely napról napra veti fel a súlyosnál súlyo
sabb kérdéseket, melyben a tragédia árnya lappang
mindnyájunk felett, nem árt kissé játékosnak ma
radnunk, legalább azokon a területeken, melyek ezt
megengedik. Ha talán nincs is egészen igaza Huizin
gának, amikor azt állítja, hogy minden költészet
játékból lett, de az bizonyos, hogy minden ember
szívében ott él a gyermeki adottság, mindnyájan
magunkban hordozzuk az "ismeretlen birtok" igé
zetét, s az igazi művészetnek olyannak kell lennie,
hogy e gyermekséget is mozgásba hozza, megaján
dékozzon a felhőtlen boldogság sugallatával.

Tévedés volna azt hinni, hogy a modern művé

szet mégoly súlyos tragédiák után is csak az ember
egzisztenciális szorongattatásának kifejezésére vál
lalkozik: Bármily hangzatos jelszavakkal indult is
útjára az avantgarde, majd a neoavantgarde, bár
mily véresek voltak is a különféle izmusok lelkesen
kibontott lobogói, ezekben rengeteg a játékos
elem. A művészetek történetében általában is meg-
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figyelhetjük, hogy a katasztrófák ellenhatásaként
mindig megjelenik a játék, mintha csak az ember
egészségesebbik énjének, romlatlan belső értékei
nek jelenvalóságát, legyőzhetetlenvoltát példázná.
Hadd idézzünk erre vonatkozóan néhány jellemző

esetet a mai irodalomból: ugyanazt a játékos ele
met figyelhetjük meg Weöres Sándor Iírájában,
Szentkuthy Miklós prózájában vagy Határ Győző

egész életművében. S ezen il tényen az sem változ
tat, lia a művész véresen komolyan veszi a játékot,
s önmagában kialakítja filozófiai megalapozását is,
mint Weöres Sándor vagy éppen Határ Győző, aki
filozófiai traktátusaiban elméleti alapozását is adja
e szemléletmódnak és művészi formálásnak.

A játékosság jelenléte önmagában is elég igazo
lója Lukácsy András könyve megszületésének
(mely szerzőjének ebben a műfajban nem első al
kotása, de ilyen irányú kutatásainak jelentős ősz

szefoglalása), s annak a módnak is, ahogy rendki- .
vül gazdag anyagát előadja. Nyoma sincs művében
tudományoskodásnak, elvontságnak, nagyképű

ségnek. Némi iróniával, össze-összekacsintva olva
sójával követi nyomon a költői játék és a játékos
költöiség különféle alakváltozatait. Ne higgyük
azonban, hogy szavai mögött nem rejlik nagyon
megalapozott és nagyon messzire tekintő tudás!
Éppen ennek birtokában mutatkozhatna fölényes
nek, hiszen az egész magyar irodalomra rálátva
csoportosítja anyagát, s fejtegetéseibe a kéziratos
daloskönyvek éppúgy beleférnek, mint a mai ma
gyar költészet legszellemesebb persziflázsai.

Költészet és játék érintkezési felületei akkor vál
tak igazán izgalmassá és időszerűvé, amikor a köl
tői átlényegülés legbravúrosabb darabjaként Weö
res Sándor megírta a Psyché-t; mely valóságos la
vinát indított el irodalmunkban : jó néhány hason
ló .Jielyzetvers" született azóta is, elég, ha csak
olyan magas művészi megnyilvánulásaira hivatko
zunk, mint Rákos Sándor Berda-liturgiák-ja vagy
az ugyancsak töle származó Catullusi játékok.
Ezeknek a verseknek az adja különös jelentőséget,

hogy a költő nem nosztalgikusan idéz egy régebbi
kort, hanem ihlete szerint teremt vagy újrateremt
(de az eredetivel egyenértékű, vagy annál maga
sabb szinten) egy eltűnt időszakot, s ebben afiktiv
élethelyzetben, lírai szituációban önmaga is meg
nem is, mert a poétának - mint ezt Somlyó György
hangsúlyozza - joga van arra, "hogy kedvére le
hessen ő maga és másvalaki".

Lukácsy könyvének nemcsak az adja jelentősé

gét, hogy belőle megismerhetjük és megfejthetjük a
líra sztereotip, de minden kor számára mégis újat
mondó játékos törekvéseit, hanem az - s ez talán a
legfontosabb -, hogy belőle minden olvasó játék
közben, szórakozva sajátithatja el azokat a költői

alapfogalmakat, melyek az iskolai tananyagban
véres verejtékezése árán válnak tudássá. Habozás
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nélkül ajánlhatnánk iskolai segédkönyvnek piM-'
gógusok és diákok számára. A magyartanárok re
mek szemléltető anyagot találhatnak benne - a
szerző ugyanis kivételes versismeret birtokában
csoportosítja, rendszerezi gyűjteményét-, s a tanu
lók újra megszerethetik azokat az irodalmí jelensé
geket, irodalomelméleti alapfogalmakat, melyeket
kezdtek ellenszenvvel figyelni.

Van egy pillanat, amikor véresen komollyá válik
a játék, amikor a költő és a versolvasó is felteszi
magának a kérdést: vajon végnapjait éli a hagyo
mányos költészet? Talán André Breton "szürrealis
ta varázsrnűvészetétől" keltezhetjük a tudatalatti
új lehetőségeit felszabadító változást, amikor a
költő nem előzetes konstrukcióra hagyatkozik, ha
nem a pillanat sugallatára, "mert az irodalom az
egyik leggyászosabb út, s nem tudni, hová vezet".
Kapcsoljuk ki hát az értelem ellenőrzését, a "zava
ró" tudati tényezőket, s már kész is a szürrealista
vers, amely új és új változatokban kel életre a mai
magyar költészetben is, még mindig az újdonság és
a kiszámíthatatlanság varázsát árasztva. Tristan
Tzara már ezzel sem elégedett meg, ő az irói erede
tiséget abban látta, hogy az adott anyagból a mű

vész teljesen a véletlenre hagyatkozva válogasson,
amint egyik kiáltványában gondosan megirja:
végy egy újságot, válassz ki egy olyan hosszúságú
cikket, amilyenre versed tervezed, vágd kí a cikk
szavait, tedd őket egy zacskóba, jól rázd össze, az
tán huzigáld ki a szavakat s "másold le lelkiismere
tesen, abban a sorrendben, ahogyazsákból kike
rültek". Tzara még büszkén hozzáteszi, "a vers rád
fog hasonlítani", s ebben nincsen okunk kételked
ni, legfeljebb azon érdemes elmélkednünk, mire
hasonlít maga a költő ... ?

Persze nem lehet korlátozni a művészi fantáziát,
mert ezzel a megújulás lehetőségét kapcsolnánk ki.
A költészet minden nagy forradalmi változása a
nyelvet is újrateremtette ; a költészet átalakulását
is akkor érezhetjük igazán átütő sikerűnek. ha rnű

velői teremtő aktusaik közben megőrzik az egész
séges humort és öniróniát. A Nyugat változása és
az adott kor lírájában teljesen szokatlannak tűnő

útja is elképzelhetetlen egy olyan görbe tükör nél
kül, mint amilyet Karinthy tartott kortársai elé az
Így írtok ti különböző köteteiben. Legfeljebb azon
érdemes meditálni, érdemes-e a költészetnek ön
maga paródiájává válnia. Ady és Kosztolányi nél:
kül mit érne a róluk készült torzkép? Manapság
mintha megfordulna e hajdan egészséges egyen
súlyt biztosító folyamat: előbb születnek a paródi
ák, s hiába keressük hozzájuk a megfejtést, az igazi
lírát.

Ma már betűjeles feladatokat old unk meg olva
sás közben, képverseket olvasgatunk nyakunkat
kicsavarva, tipográfiai jelek ből próbálunk értelmet
kicsiholni, miközben a költő némi kajánsággal



figyeli erőlködésünket, hiszen mi sem áll távolabb
tőle, mint hogy értelemmel ruházza fel müvét.
A vizuális líra a költészetnek kétségtelenül merész
kísérlete, de a legnagyobbak valóban csak kísérle
teztek vele. A baj ott kezdődik, amikor a játék dü
hödt hitviták tárgyává válik, elméletek épülnek rá.
Mert abban a pillanatban elveszti játék jellegét s
vele együtt némiképp létjogát is.

Lukácsy András könyvéből így bomlik ki a mo
dern költészet s általában a modern művészetek

sok égetően fontos kérdése. S ha ő maga némiképp
ironikusan el is távolodik a felvetett kérdésektől,

bennünket állásfoglalásra késztet, miközben a leg
ríernesebb ókori hagyományokat feltámasztva, já
tékosan tanít szeretni a művészetet.

RÓNAY LÁSZLÓ

•
Kierkegaard magyarul
,,' .. legfőbb ideje, hogy megóvjalak attól a nemes
szivű és hősies objektivitástól, amellyel sok gondol
kodó mindenki nevében gondolkodik, csak a saját
nevében nem." Ezekkel a szavakkal tudatositotta
küldetését pályája legelején Sören Aaby Kierke
gaard. S ezzel előlegezte későbbi gondolkodásának
irányát is az a mű, melyből idéztünk: a Vagy-vagy".

Az utóbbi évtizedek hazai fogadtatásában a szo
rongás gyorsan szertecsöppent és meg is merevedett
fogalma játszotta a vezető szerepet. Most, az első

teljes magyar szövegű Vagy-vagy olvastán azonban
tüstént meggyőződhetünkarról, hogy Kierkegaard
~ál e kifejezésnek egészen más az értelme, mint a
későbbi ateista egzisztenciajilozójia szotárában. A
dán bölcseíő mindossee azt kívánja hangsúlyozni ve
le, hogy gondolkodásunk bűntudatnélkül üres és ter
méketlen. Olyan tükörhe kell tekintenünk. melyet
Isten készitett, hogya valóságnak megfelelően lás
suk magunkat, s az emhernél magasabb mérték
szűkségességétjól érzi mindenki, A baj ott kezdő

dik, mikor nem igazi bűntudat, nem az Istenre való
teljes ráutaltság tudata kelti föl ezt az érzést, és a
tükörbe tekintve nem saját képünkre, hanem a tű

körre vagy a tükör keretére vagyunk kíváncsiak.
A kierkegaard-i szorongás tehát "annak a mozgás
nak az ereje, melynek révén a bánat belefúródik az
ember szivébe" (199. l.).

A tükör-hasonlat egyik utolsó művéből. a Jakab
apostol levelének egyik részletét (1,22-27) magya
rázó Önvizsgálat-ból (1851) való.. Jól példázza pá
lyáját, azt. hogy Kierkegaard "saját nevében", de a

• Sören Kierkegaard: Vagy-vagy. Gondolat Könyvkiadó,
1978.

keresztény tanítás "tükrében", a Szentirásban szem
besülve elmélkedett abban a korban, melyben e taní
tást egészen elfelejtették. Másfél évtizednyi mun
kássága a múlt század negyvenes-ötvenes éveiben e
mérték visszaszerzésének eksztatikus kísérletét mu
tatja. A francia forradalom és a német romantika
szellemi hatásán kívül szűkebb életpályája is a vég
letes gondolkodás felé szorította. Családjának apa
ágifölmenői ajűtlandi puszta Sdding nevű falujának
elhagyatott, nádfedeles tanyaépületeít lakták és a
lutheránus egyház helybeli papi földjének bérlemé
nyébőléltek. Családnevük is templomudvart, temető
kertetjelent. Kierkegaard édesapja, akit nehéz sorsa
birkapásztorkodásra szoritou, ebből a hagyomány
ból szakadt ki, ennek emlékeit is közvetítette fiának.
Nem tudván elviselni nyomorúságos helyzetét, meg
átkozta Istent, s a napóleoni háborúkat követő kon
junktúrában a tisztes otthont biztosító kereskedést
választotta. Későn, már második házasságából SZÜ"

letett fia városi gyermekként látja meg a napvilágot
1813-ban, Koppenhágában. Az idősödőszülők szigo
rú nevelésben részesítik, olyannyira, hogya korabeli
lutheránus államegyház eszmei következetességét .
kevesellni kezdik, s a herrnhuti testvérközösséggel
kerülnek érintkezésbe, a cseh-morva huszitáknak a
XVIII: század elejétőlNyugaton szerveződő csopor
tosulásával, melynek további szétterjedéséről a mi
Bölöni Farkas Sándorunk éppúgy hírt adott Utazás
Észak-Amerikában (1834) című művében, mint ké
sőbb legrészletesebben Alfred Ritsch! A pietizmus
történeté-ben (1880-84-86).

Nem hiányzott ebből a vallásosságból az a leg
jobb, bibliai értelemben vett kegyesség, az "a Jelené
sek könyve emlitette "első szeretet", mely minden
hitnek alapja. Az érzület iskolázottsága mellett
azonban hiányzott az értelmi bizonyosságra segítő

iskola. Talán ezért, hogy Kierkegaardban a' gondol
kodás igénye elemibben és sokszor - így a Vagy
vagy-ban is - bőbeszédűségre sarkallon jelentkezett.
Első műve mindjárt heves támadás volt Andersen, a
meseköltő ellen. Másodjára Az irónia fogalmáról,
állandó tekintettel Szókratészre (1841) című terje
delmesdolgozatátfejezte be, örök életére hitet téve a
görög bölcselő módszere mellett. Harmadik, s egy
csapásra hírnevet szerző munkájában, az 1843-ban
megjelent Vagy-vagy-ban ókori példaképéhez ha
sonló logikai következetességgel kísérli megsemmi
síteni annak az életmódnak az eszmei alapjait, me~

lyet .esztétikai't-nak nevez. Ekkorra érlelődik meg
benne az a fölismerés, hogy "az emberi lét nem je
lenségekből, hanem elhatározásokból áll". Az eszté
tikai stádiumban élő embert viszont az jellemzi,
hogy tetszése szerint felejt és emlékezik, a körülmé
nyeknek megfelelően változtatja véleményét és he
lyét, nincs sorsának olyan kihívása, melyre határo
zottan válaszolna, egyszóval célja az, hogy tudatá
ból a jó és rossz különbségét törölni próbálja, s a

739



kellemessé maszkírozott díszlet ek között saját sze
mélyét élvezze. Ha netán elfogadna valamilyen ma
gasabb törvényt, mínt önmaga, szívesen teszi, mínt
hogy esze ágában síncs önmagára vonatkoztatni, el
lenkezőleg, arra használja fel, hogya világot fogja
saját mértékébe, s .mindent kívülről vár" (886. I.).

Álljunk meg itt azonban egy pillanatra. Sok Kier
kegaard-kommentár úgy értékeli ezt a leírást, mint
ha szerzője csupán a romantikus nemzedékre alkal
mazta volna. Nagy tévedés. Nem pillanatképet ka
punk itt, hanem perspektívák vázlatát. A romantika
sem sziget, még kevésbé végkifejlet, éppen ellenke
zőleg, kezdetét és folgvorsutását jelzi ama magatar
tásforma elterjedésének, melyről a későbbiekben

Kierkegaard még kérlelhetetlenebbül . állapította
meg, "manapság az emberek olyan kényelmesen be
rendezkedtek, hogy mindenki csak élvezni akar, és
senki sem akar áldozatot hozni" (Ítélj magad 
Dömmer selv, 1852).

Különben aligha érthető, miért marasztalta el az
esztétikai életvitel igazolásáért a német filozófiai
idealizmus általa is látogatott iskoláit,főként Hegel
eszmerendszerét, kitől a romantikusok is elég mesz
szire sodródtak. Úgy vélte, az .umi valóságos, az
ésszerű" tétel szerzőjéneknem volt kellő bátorsága
szembenéznie a Rossz mivoltával, s azt hitte; tudo-

• mányát teljesíti ki, ha amannak kérdéskörét fejlő

déstanához igazítja. A Rossznak, a bűnösségnek ta
pasztalatát Kierkegaard elemi érzékelésnek tulajdo
nította. Többek között ezért is leplezhette le olyan
határozottan az esztétikai stádium emberének kör
mönfont menekülési kísérleteit. De bármennyire is
futunk önmagunktól, a szorongás, majd a kétségbe
esés megfogjelenni utunkon. A Vagy-vagy-nak ez a
másik kulcsfogalma olyan lendítőerőt jelent, mely
az egész személyiséget mozgásba hozza-és az önma·
gában veszteglőt megszabaditja. Helvesen jegyzi
meg Brandenstein Béla, hogy "a kétely a gondolat
kétségbeesése, a kétségbeesés viszont a személyiség
kételye", "az utóbbi sokkal mélyebb", s "az Abszo
lútumfelé vezető igazi út a kétségbeesésen és nem a
kételkedésen át vezet" (Kierkegaard, 1934. 32. I.).
Azaz, az én megsemmisüléséhez képest minden
egyéb, látszatra erőteljes kimoccanás öncsalás. Nem
erőnk tudata ment meg, hanem gyöngeségünk tuda
ta tesz erőssé. A bűnösségre ráeszmélt ember arra
eszmél rá, hogy egész lénye orvoslásért kiált, s nem
földi orvos, hanem egyedül az Isten gyógyíthatja
meg. Választania kell, vagy ezt, vagy azt. Itt a vagy
vagy. Kierkegard nyelvi ökonómiája a magas költé·
szet ééhez kerül közel, midőn egy szótárilag jelentés
telen nyelvi elemmel, egy kötőszó ikerítésével egy
szerre két magatartást is sikerül jellemeznie, ha két
kedő hangsúllyal ejtjük, az esztétikait, ha határo
zoitságot kölcsönöz ve neki, az etikait. A két állás-
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foglalás közötti különbséget tovább fokozza a mű

fölépítése, hiszen a fiktív történetnek megfelelően a
szerző nem tesz mást, mint ae esztétikai életvitel
mellett kardoskodó "A" és az etikait követő "B"
személyek titkos iratait egymás mellé másolja. A
választás az olvasóra van bízva. Vagy-vagy.

Meg kell azonban jegyeznünk azt is, hogy a kötet
során a Rossz működésének taglalásába nemegyszer
túlságosan is belefeledkezik. Túlságosan is lenyűgö

zően érzékelteti a hazugságok, illúziók, ábrándok
csapdáiba beleakadt embersorsok kilátástalanságát.
Az élveboncolás sűrített atmoszférájában kevés hely
marad a Rossz mechanizmusa ellen kinyíló szabad
akarat helyreállítása lehetőségének. Erőteljesebb a
nehézségi erő megállapításában, mint az ellentett
mozgáséban. Élete maradandó szerelmének, Regina
Olsenhez való kapcsolatának és szakításának bemu
tatását - töhh életrajzírójával egyetemben - inkább.
"ironikus érzelgés"-nek (Hamvas Béla: Kierke
gaard Szicíliában, 1943) látjuk, míg a könyvnek ér
tékesebb pontjairól későbbi, érettebb szemléletére
pillanthatunk át. A Kortárs Martensen püspök sze
rint Kierkegaard krítikája olykor .szivtelen, mely a
romlást bizonyos kárörömmel nézi". Talán ő maga is
érezte ezt Vagy-vagy-án, hiszen utolsó írásában, ha
stílust nem is, műfajt már vált, s a lélekelemző trak
tátusokat fölcserélni próbálja a prédikációval. Az
1969·ben magyarul is megjelent Írásai-ból s a két vi
lágháború közötti legjobb magyar kommentátorá
nak, Szeberényi Lajos Zsigmondnak Önvizsgálat
és Isten változatlansága-fordításából, valamint ki
váló Kierkegaard élete és munkái cimű könyvéből

(Protestáns kultúrkönyvtár, 9. Békéscsaba, 1937)
némi képet erre vonatk ozoan is nverhetűnk .

Mindazáltal reméljük, hogya Vagy-vagy-gyal
Kierkegaard életművének éppen nem végéhez, ha
nem kezdetéhez érkezett el könyvkiadásunk. Az
ezer oldalt meghaladó magyar szöveg komoly szelle
mi próbatéteire invitáló, mindvégig gördülékeny for-

. dítás. Az eredeti összetett mondatainak sok-sok alá
rendelését itt-ott talán szószerkezetekké alakítottuk
volna át, s az ama, eme mutatá névmás alakpárjait
(amaz, emez) is szivesen láttuk volna. Filozófiai
nyelvünk mostani állapotában azonban ez a fordítás
üdítő oázisnak számit, Dani Tivadar művészi tol
mácsolása alapján igazolhatjuk Kierkegaard önval
lomását :. "Az az irodalmi érdemem mindig megma
rad, hogy az egész lét döntő problémáit olyan dia
lektikus élességgel és olyan egyszerűenfejtettem ki,
ahogyan, legalábbis tudtommal, semmiféle iroda
lomban nem történt, és könyveim sem voltak, ame
Iyektől tanácsot kérhettem volna".

REISINGER JÁNOS



TEOLÓGIA

Szabó Ferenc új könyve
Nemrégiben jelent meg a Magyar Mérleg Ctmu
nyugati magyar eszmetörténeti kiadvány második
kötete, melyben Kabdebá Tamás írt összefoglalást
a nyugati magyar prózáról. Ebben tárgyalja a töb
bi között Szabó Ferenc munkásságát is, kiemelve,
hogy,bármiről irjon is, annak a nemes esszéhagyo
mánynak kitűnő képviselője, mely egész nemzedé
ket nevelt a magyar irodalom számára. Ezt a meg
állapítást igazolja és nyomatékosítja A rejtett Isten
útjain", mely alcíme szerint "párbeszéd a hitről",

azaz visszautal Szabó Ferenc 1975-ben megjelent
tanulmánygyűjteményének eimére. Itt nemcsak ar
ról van szó, hogya Párbeszéd a hitről hajdani köte
tei teljesen elfogytak, s ezért a szerző némelyik ta
nulmányát ebbe az új kötetébe ismét felvette, ha
nem sokkal ínkább arról, hogy Szabó Ferenc szá
mára vannak alapvető tájékozódási pontok száza
dunk gondolkodástörténetében. ezekhez viszonyít,
s bennük találja meg a párbeszédnek azt a példá
ját, melyre egész életművével törekszík. Valóban
"együtt keres a keresőkkel", izléséhez, érdeklődé

séhez elsősorban azok állanak közel, akík napról
napra élik át a hít drámáját, az emberi lét egzisz
tenciálís szorongását, s képzelete akkor gyúl fel
ígazán, amíkor úgy látja, hogy a tétován előre ha
ladó emberí gondolkodás előtt végre megvíllan a
vágyott cél. Nyoma sincs irásaiban a teológus sok
szor megcsodált, de talán épp ezért megnyugvást
nem hozó fensőbbségének. nagyon is tudatában
van annak, hogy Isten rejtőzik, s iszonyú gondolati
erőfeszitésekre, kivételes költői sejtelmekre van
szüksége az embernek, hogy meglelje a hozzá vivő

biztos utat, vagy hogy megtörje hallgatását. Mint
egy összefoglalása magatartásának az Isten arcát
keresve című bevezető tanulmány, melynek egyik
alapgondolata az Untergang des Abendlandes (A
Nyugat alkonya) szomorú végjóstását ismétli, ami
kor azokat a véleményeket idézi - jócskán vannak
ilyenek -, melyek szerint nemcsak Isten hagyta el
az emberiséget, hanem a világban is véget ért egy
korszak, a sokat emlegetett humanizmusé. S mint
ha csak ezt a vélekedest igazolnák a világ legújabb,
Szabó Ferenc könyvének megjelenése után bekö
vetkezett súlyos eseményei is, mintha a római tö
rök merénylő lövése egy nagy korszak utolsó fel
vonásának végpontján hangzott volna el, az erő

szak érájának beköszöntét jelezve. Szabó Ferenc
azonban nem csatlakozik azokhoz, akik a civilizá
ció és a hit végóráit jósolják. Nyomatékosan fel
hívja a figyelmet arra a fényre, hogy nem Isten

• A rejtett Isten útjain (Róma,1980)

hagyta el a világot, hanem a világ veszítette el azo
kat a bálványokat, melyeket helyette állított magá
nak, s most kétségbeesve keresi a megnyugvás oly
homályos, oly bizonytalannak látszó pontjait.
Ezért értékeli nagyra azok szellemi magatartását,
akik nem küzdötték ugyan ki maguknak az élö és
vigasztaló Isten tudatát, de makacs kitartással ke
resik a Jétjobbik adottságait. Ezért viaskodik azzal
a kényelmes, komfortos hittel, mely "ahelyett hogy
feltárná Isten és a vallás igazi arcát, inkább elta
karja azt ... " (Gaudium et spes, 19). Különös von
zalommal fordul századunk művészetének külön
féle megnyilvánulásai felé, mert ezekben érzi leg
magasabb szinten kifejeződni az általános emberi
magatartásformákat, amelyek vagy a pillanat tö
kéletességét és zártnak látszó boldog telitettségét
igyekeznek kiküzdeni a sorstól, mint André Gide,
vagy nyugtalanul, tétovázva vándorolnak. telve bi
zonytalansággal, mint Rilke. De ez utóbbi alap
állás, a hiány felismerése, már Gabriel Marcel ked
velt gondolatának képzetét kelti benne: "Nyugta
lannak lenni annyi, mint központunkat keresni".
Sz~bó Ferenc új könyvében is mindvégig azokat az
erővonalakat igyekszik megrajzolni, melyek a for
gó és látszólag alaktalan eseményeket egy láthatat
lan, de meglévő centrum köré irányítják, ahonnan
újra meg' újra a magányos ember felé' sugárzik a
hít, remény és szeretet hármas egysége úgy, ahogy
Pál apostol ír erről az első korintusi levélben
{l3,13).

Anélkül, hogy Szabó Ferenc könyvének minden
értékes és továbbgondolkodásra érdemes tanulmá
-nyát részletesen elemeznénk, hadd irányítsuk a
figyelmet a mű fő irányára: azokra aportrékra,
melyeket a század nagy szellemeiről rajzol, akik
koruk gondolkodását sokszor megelőzve a korsze
rű, emberhez méltó hit modelljét alakították kí.
Ebben a vonatkozásban fontos hely ílleti meg a
Prohászka Ottokárról irt esszéket (Prohászka mo
dern katolicizmusa; Prohászka és a modernizmus;
Prohászka lelke és lelkisége). Bár több mint fél év
század telt el halála óta, Szabó Ferenc meggyőző

érveléssel bizonyítja, hogy a múló idő sem homá
lyosította el a székesfehérvári püspök gondolkodá
sának modernségét, a hit megújításában végzett
munkájának jelentőségét.Bár a Prohászka-kérdést
korántsem nevezhetjük végérvényesen megoldott
nak - ehhez alapos kiadásokra, a hagyaték tanul
mányozására, ílletve publikálására volna szükség
-, elmondhatjuk, hogy gondolatvilága ugyanarról
a tőről fakad, mint a század nagyegyéniségeié.
Míg azonban emezek úgy érezték, hogya szellem
megújulása csak a vallásos gondolkodás elvetésé
vellehetséges, Prohászka Ottokár azt bizonyította
be, hogy nem a vallásos világnézettel kell szakíta
ni, hanem csak annak korszerűtlennévált, fölösle
ges hordalékaival. Részben e felismerése fordította
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szembe a huszadik század sok jeles művészével ; ne
feledjük azonban azt sem, hogy ők legalább oly'
szenvedélyesen szálltak szembe vele, mint amilyen
elkötelezett átéléssel védelmezte Prohászka saját
álláspontját. S ki tagadná, hogy mindezt az akkor
korszerű tudomány szinte teljes fegyverzetében tet
te? Pontosan ráérzett arra, hogya világ szellemisé
gének megújhodása a szociális eszme segítségével
történik. Senki sem tagadhatja, hogy voltak elfo
gultságai, hogy bizonyos történeti tényezőket rosz
szul ítélt meg, hogy a maga módján fontos és aller
gikus kérdésekben elfogult volt. De a modern ke
resztény gondolkodás más területeken ma is tanul
hat tőle, különösen misztikus vonatkozásban, s
abban, f,lhogy nyomatékosan hangsúlyozta a sze
mélyes hit primátusát.

A magyar szellemi fejlődés szempontjából igen
nagy a jelentősége Szabó Ferenc Dienes Valériáról
szóló irásainak is. Részben azért, mert pontosan és
megbízhatóan adatolja, hogyan vált a magyar köz
gondolkodás részévé - részben a filozófusnő köz
vetítésével - Bergson intuíció-elmélete, részben
mert megmutatja, miként válhat a filozófiai kiin
dulású és ihletettségű vílágszemlélet a korszerű ke
reszténység megingathatatlan pillérévé, Csak az
utóbbi években kezdődött meg rendszeres alapos-

ZENE

Barták-dokumentumok
A Bartók-évforduló alkalmával megjelent kitűnő

felvételek újra felvetik azt az izgalmas kérdést:
van-e magyar Bartók-tradíció? Vajon az előadásban

érvényesül-e az a sajátos lélegzetvétel, az a sokszor
nem is egyértelműen rögzithető játékmád, amely
Bartók zongorázását jellemezte? A választ neheziti
az a közismert tény, hogya zeneszerzőnem mindig
ugyanúgy adta elő műveit, egy-egy alkotásának sok
szor mutatta meg új arcát, olykor még a tempókon
is változtatott. A centenárium alkalmával bezúdult
külföldi lemezek mindenesetre azt jelzik, hogya vi
lág legjelentősebb előadóművészei maguk is keresik
a Bartók-értelmezés kulcsát. A kiadványok sokasá
gában mintha kevesebb figyelem esnék a kivételes
értékű hazai felvételekre, Ránki Dezső Mikrokos
mos-tolmácsolására (mely a Telefunkennél jelent
meg először), a vele készített Gyermekeknek le
mezre és Kocsis Zoltán új Barták-lemezére, melyen
kivételes erővel szólal meg az Allegro barbaro.

E lemezek ismertetésére még visszatérünk. ('Iz év
forduló azonban egy más tlpusú, s Bartók népszerű

sítésének korántsem befejezett munkájában felmér
hetetlen segitséget nyújtó sorozatot is életre hívott.
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sággal a századelő magyar filozófiai gondolkodá
sának feltérképezése, s most talán még homályo
san, de egyre világosabban fogjuk látni, hogy vi
lágviszonylatban is fontos eszmeáramlatok szület
tek itthon. Közöttük is fontos, kivételes hely illeti
meg Dienes Valériát, aki alighanem akkor töltheti
be azt az ösztönző szerepet mai gondolkodásunk
ban, melyet szemléletmódja és tudományos aláza
ta révén nagyon is megérdemel, ha életművét ki
hántjuk a legendák és szekták kapcsolatrendszerei
ből. Ebben a vonatkozásban kétségtelenül Szabó
Ferenc az egyik legfontosabb kezdeményező.

Könyve legvégén h. János Pál pápa 1980. októ
ber \O-én elmondott beszédének egy részletét idé
zi: "A keresztény feladata, hogy tanúságot tegyen
a krisztusi újságról ... E tanúságtételnek egyszerre
a gondolat és az élet tanúságának kell lennie ... "
Az élet tanúségtételét mindenkinek személyesen

, kell megvalósítania. De hogya szellem erejével te
hessük ezt, abban sokat segíthetnek Szabó Ferenc
izgalmas, tanulságos, rendkívül érzékletes stílus
ban megírt tanulmányai, melyek annak is bizony
ságai, hogya magyar nyelv is alkalmas az elvont
kérdések tárgyalására.

(S. G.)

Ennek egyik darabja az Így láttuk Bartókot, mely a
rádió hasonló címmel tartott sorozatának előadásait

tartalmazza. Sorrendben a következők szálalnak
meg rajta: Kodály Zoltán, Szabolcsi Bence, ifj. Bar
tók 'Béla, Popperné Lukács Mici, Hatvany Lajosné,
Molnár Antal, Szigeti József. Ferencsik János,
Serly Tibor, Bartokné Pásztory Ditta.

Ha azt akarjuk, hogy szinte tapintható közelség
ben találkozzunk a zeneköltővel, Molnár Antalt
hallgassuk meg először. Költői megjelenítő erővel

idézi meg Bartók emberi és lelki habitusát, s ugyan
akkor azt is érezteti - s erre nem árt figyelni az em
lékezések divatja idején >, hogy Bartók, az ember
talány volt. A zeneköltőt megismerhetjük műveiből,
önmagáról alkotott képére talán következtethetünk
abból, ahogya saját műveit játszotta, vagy ahogy
utasitásokat adott, és előírásokat változtatott - er
ről egyébként rendkívül érdekesen beszél a Bartók
előadás világszerte ismert és elismert mestere, Fe
rencsik János -, de az ember szinte szemérmesen
rejtőzötta világ elől. Nem véletlen, hogy sokat emle
getett leveleiben is ritkán nyilatkozik meg, s ezek az
életrajzi vonatkozásban forrásértékű dokumentu
mok többnyire ugyancsak hallgatnak a hétköznapok
olyan apró-cseprő ügyeiről, melyekről más művé

szek oly szívesen, kicsit az utókorra is kacsintva
szólnak. Nem véletlen, hogy Bartókné Pásztory Dit
tát hallgatva egy hallatlan ul keményre faragott, éles



vonásokkal megmintázott szobor juthat eszünkbe,
olyan emberi portré, melyen minden véglegesen és
végletesen kidolgozott, amin nincsenek fölösleges és
nyitott, jobbára csak tragikusan zárt vonások.

Amikor Fodor András összeállította Bartók cimű

dokumentumjátékát - hadd jegyezzük meg: kitű

nő ötlet volt a költőt megbízni e feladattal, az ő,

lapunkban is ismertetett, Vallomások Bartókról ci,
mű munkája a zeneköltő hazai utóéletének drá
mai, nagyszerű krónikája -, nyilván azokra is gon
dolt, akik most ismerkednek meg a zeneszerzővel.

Munkája költői emelkedettségű szintézise e kudar
cokban oly gazdag, külső elismerésekben meglehe
tősen szerény zeneszerző életútjának. Fodor András
fáradságot nem kímélve kutatta át a fennmaradt
hangszalagokat, korabeli dokumentumokat, s ezek
segitségével, valamínt íntuíciójára támaszkodva le
hetetlennek hitt bravúrt vitt végbe: életre keltette
Bartókot. Eredeti riportok, jelenetek, zeneszámok
váltogatják egymást, s ezek együtteséből szinte hi
bátlan és hiánytalan teljességgel bontakozik ki a
"Bartók-dráma", melynek sok statisztája volt, de
egyetlen igazán fontos és maradandó szereplője

- maga Bartók. Ezt a lemezt nemcsak azoknak
ajánljuk, akik sokszor - és némiképp okkal - pa
naszkodnak, mert nehezen tudnak kapcsolatot te
remteni a Bartok-zenéveí. Ők bizonyára hiányta
lanul megérzik a dokumentumjátékbol, hogya kor
szoritá viszonyai közt hogyan jött létre a zárt

SZiNHÁZ

Sütő András új drámája
a Nemzeti Színházban
Aszuzai menyegző.egyikea legszerencsésebb sorsú
mai magyar drámáknak. Alig néhány hónappal a
születése után - a romániai kiadást követően 
nyomtatásban olvashatta a hazai közönség is (a
Tiszatáj 1980.júniusi számában jelent meg), ez év
márciusában műsorára tűzte a Kolozsvári Állami
Színház magyar tagozata a határainkon túl élő leg
kiválóbb rendező, Harag György színrevitelében,
négy héttel később pedig bemutatta a Nemzeti
Színház Budapesten, Ruszt József rendezésében.
Mind a kolozsvári, mind a budapesti premier ün
nepe volt a magyar nyelvü kultúrának - az előadá

sok zsúfolt házak előtt folytak.
"Mi történt holnap?" Ez a minduntalan felhang

zó, tragikusan groteszk kérdés a mozgatója Sütő

András új drámájának, a Nagy Sándor környezeté
benjátszódó, Aszuzai mennyegző-nek.A szerző azt
a koncentrált dramaturgiai pillanatot választja mű-

életmű. Nem is csak az iskolák figyeimét hívjukfel
rá, noha az oktatásban bizonyára nagyszerű segéd
eszközt jelent. Mindenki, akit érdekel ez a kor, aki
a könyvek és a versek nyomán kedvet kapott vala
ha, hogy mélyebben megismerje, a személyes jelen
valóság egyszeri nagy élményével gazdagodhat ál
tala.

•
KLEMPERER BUDAPESTEN I. Bach: Magnificat; V.
hrandenburgi verseny.
(Közreműködik: Báthy Anna, Sándor Judit, Tiszay Mag
'da, Somogyvári Lajos, Littassy György, a Budapesti Kó
rus; Ney Tibor, Szebenyi János, Fischer Annie. A Magyar
Rádió Szimfonikus Zenekarát Klemperer vezényli. Hun
garoton, LPX 12160.)

A mai hatvanévesek még személyesen hallhatták Klern
perer csodálatos budapesti koncertjeit és operaelőadásait,

a fiatalabbak számára azonban mindez már csak legenda.
Most szembesithetjük a folyóiratokban, újságokban, em
lékezésekben olvasható lázas- lelkesült beszámolókat a va
lósággal, mely kicsit megkopottan szól a régi lakklemez
ről, de így is egy nagy alkotó egyéniség varázslatos szemé
Iyiségét őrzi. mely egyszerre egyedi. utánozhatatlan s egy
szersmind alázatos is. Klemperer Budapesten - ez ma már
zenetörténet. A hasonló című lemez azonban több ennél:
egy valóban korszakos jelentőségű karmester élő űzenete.

(R. L.J

ve cselekményi idejéül, amelyben a fordulópontjá
hoz érkezik a világhódító Alexandroszban egy ré
gen kezdődött átváltozási folyamat: a nagy tehet
ségű, sokra hivatott uralkodóból szeszélyes, meg
közelíthetetlen, a földi léptéket feledő, önjelölt fél
isten születik, aki ezáltal mindörökre megszünik a
"tények szolgája" lenni, aki - végtelen önhittséggel
- mondja tollba múlt időben ajövendő króniktiját.

A természeti törvény szikár tényeive! való szem
beszállásának bizonysága a hódításai során leigá
zott népek asszimilálására szőtt nagyszabású kon
cepció, amelyről Kalliszthenész, a darabbeli törté
netíró a következőket jegyezte fel: "Arisztotelész
Alexandroszt arra tanította, hogyagörögökkel és a
macedónokkal úgy bánjon, mint vértestvéreivel,
azokat ellenben, akik nem görögök, macedónok,
hanem perzsák és másfajta barbárok, úgy kezelje és
hasznosítsa, mint az állatokat vagy növényeket.
Alexandrosz azonban eltért mesterének tanításától
és birodalmát a változatos népek egyesítésének
bölcs gondolatára építette föl. Ökumenia, szinkre
tizmus - ez lett irányadó gondolata a meghódított
népek veszélyes sokféleségének megszüntetése vé
gett." Az alexandroszi lelemény próbája, a népek
asszimilálására törő igyekezetének első állomása
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volt a hatalmas szuzai mennyegző, amelyen - az
uralkodó parancsára - tizezer görög és macedón
katona kötött házasságot a megszállt Perzsia haja
donjaival. Ez a világtörténelmi tanulságú kényszer
nász a témája és cselekményi kerete Sütő András
darabjának.

Az adott eseménymag köré kétfókuszú drámát
épít az író. Az egyik gyújtópont a megváltozott, is
tenné nyilvánított Alexandrosz szembekerülése
gyermekkori barátjával, legfőbb tanácsadójával, az
uralkodója iránti hűségét nap nap után, akár mé
regpróba árán is bizonyító Parmenionnal. Parme
nion - a gyermekkori barátság erejének hitében
- vissza meri utasítani a számára kiutalt meny
asszonyt mert nem bízik a szerelem és önkéntesség
elvét figyelmen kívül hagyó asszimilációs koncep
ció sikerében. Hiszen tudja jól: az ökumenikus el
rendezés álharmóniája addig tartható csak fenn,
ameddig a parancsszó hatalma terjed. Lehet pa
rancsra házasodni, lehet szaporodni, de a világra
jött gyermek annak a hazának lesz meghalni kész
állampolgára, amelyik haza benne a szunnyadó eI
mét gyermekálmából - a maga számára - föléb
reszti. S ugyan kinek volna hatalma betiltani a per
zsa asszonyok bölcsődalait, elapasztani az anya
nyelv forrásait? És azt is tudja Parmenion - ez
szembeszegülésének másik oka -, h~y Alexand
rosz megistenülése - attól a pillanattól fogva,
amint termében legöngyölítették a fekete szőnye

get, amely kijelöli, hány lépésre kell megállni .a
tróntól az uralkodó színe előtt - zsákutca. Egy do
logban azonban csalatkozik Parmenion : a barát
ság erejében. Azon a napon, amikor - élve érvé
nyesnek hitt jogaival - kijelenti, hogy "az istenség
zsákutca", majd visszautásítja a számára kijelölt
menyasszonyt; tragikus félreértés áldozata lesz:'
nem veszi észre, hogy neki sincs útja többé az Is
ten-Alexandrosz szívéhez és értelméhez. Mert a
földi valóság és az anyagtalan-testetlen eszmévé
lett imperátor között a jövőben helytartók közveti
tenek, akik ostoba végrehajtói, értetlen fanatikusai
vagy színlelt hivői az eszmének, akik rettegői egy

. másnak, s gyűlölői annak, aki nem kényszerül rá,
hogy részt vegyen az Alexandrosz "bizalmára vá
gyakozók ügetöversenyében", Ők vezetik majd
Sándor kezét, amidőn aláírja Parmenion halálos
ítéletét.

Sütő András dramaturgiájaban hagyománya
ván a nagy egyéniségek megütközésének. A Csillag
a máglyán-ban Szervét és Kálvin ugyancsak ifjúko
ri elvbarátok, diáktársak ; ügyük, s az ügyük felőli

gondolkodásuk közös, és közös eszme vezérli őket

később is, a reformáció ideája. Ám útjuk egy pon
ton kettéválik: amíg Szervét megmarad az "örök
megújulás, a permanens továbbfejlesztés hirdetőjé

nek, addig Kálvin abban az állapotában akarja
konzerválni a reformációt, amelyben államvallás-
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sá, a hatalom ideológiájává vált. A kételkedés jo
gát, a személyiségautonómiájának tiszteletben tar
tását követelő Szervét (és Parmenion) olyan hely
zetben kerülnek szembe hajdani barátjukkal, ami
kor azoknak már nem érdeke az államideológia
rugalmasságának fönntartása, de képtelenek is
volnának fönntartani azt, mert a hatalom gyakor
lása - őrzése és céljainak érvényre juttatása - érde
kében általuk létrehozott nagy apparátusú gépezet
egy pillanatban függetlenedett tőlük, s az esemé
nyek alakulásának immár a tehetetlenség törvé
nyei szabnak irányt. És mivel - akár Szervét - Par
men ion sem .meri - Németh László szavait idézve
- elengedni az igazság kezét", áldozatul esnek
mindketten a tervezőjük kezéből kiszabadult, ma
gától őrlő mechanizmusnak.

Csupán ezt a cselekményvonulatot tekintve, A
szuzai menyegző-t is Sütő András nagy szellerntör
téneti példázatai sorába, a Csillag a máglyán. az
Egy lócsiszár virágvasárnapja. a Káin és Ábel mellé
tartozónak gondolhatnánk. A szerző dramaturgiai
újítása - a kétfókuszú cselekményvezetés - azon
ban más hangsúlyt ad a darabnak. A második
gyújtópont: Parmenion és Éanna kapcsolata. Eb
ben "Nagy Sándor barátjának és hadvezérének,
Parmenionnak és a legyőzött perzsa vezér, Bétisz
lányának, Éannának a szerelem és az önkéntesség
jegyében kibontakozó emberi kapcsolata száll
szembe az embertől elidegenedett hatalom erősza

kosan boldogító és megváltó szándékával.". A föl
oldhatatlanul paradox helyzet - hogy Parmenion
azt a lányt szereti, akinek a kezét, mint Sándor
ajándékát nem fogadta el- csak tragédiához vezet
het. A kinyilvánított engedetlenséget az önkéntes
vállalás demonstrációjával tetézni kettős bűnnek

tűnik föl a hatalom szemében. Ám halála, amely
kegyetlen véget vet egy tiszta, földi szerelernnek, s
ugyanakkor meg is hiúsít egyet a teryjJe iktatott ná
szok közül ; a befejezés katarktikus pillanatában
teljes igazságot szolgáltat Parmenionnak: bizony
ságát adja, hogy az erőszakos testvériesítés prog
ramja zsákutca, mert a törvény parancsszava ki
zárja az önkéntességet, az önkéntesség hiánya 'pe
dig megöli a szerelmet, s a szerelem hiányában
bontja rügyeit az engedetlenség. A szembeszegülők

tragédiája a maga evokatív erejével ugyanakkor
"azt sugallja, hogy a hatalom hatalma ott ér véget,
ahol az ember voltához ragaszkodó ember felemeli
a fejét és a maga belső törvényei szerint cselek
szik?" azért a legnemesebb célért, amelyet Parme
nion így fogalmaz meg Kalliszthenésznek: "Ó! Vé- .
gül is minden úgy történt, ahogy felolvastad. Mi
történt holnap hajnalban? Megmondom: álmaik-

·-gal jelölt idézetek Gálfalvi Zsolt tollából származnak.
Kritikája A humánum drámája ésfénytörése címmelBuka
restbenjelent meg (A Hét. 1981. március 20.).



ból az emberek mind kimenekültek. Ketten szem
be mentünk velük félelem és emlékezet nélkül.
Erosz fölismert bennünket és azt mondta: legyen
tiétek ez a lakatlan álom."

A szuzai menyegző nem hitvitázó dráma. A két
fókuszú dramaturgiai építkezés révén - a korábbi
drámák egy gondolati ívvé szilárduló eszmekonst
rukciója helyett - tágabb teret kap a főhősöket kö
rülvevő-behálózó valóságviszonylatok megjelení
tése. A két lineáris, végpontjában összeölelkező

cselekményi ív között pókhálószerüen feszülnek
azok az eseményszálak, epizódnyi dialógusok,
amelyek egyfelől árnyaltan és érzékletesen tükrö-

'zik a szinpadon testi valójában nem is mutatkozó
Alexandrosz metamorfózisának folyamatát, más
felől lajstromba veszik "a népeket leigázó és a lel
keket hódítani kivánó nagysándorok dicsőségét

zúgató" hellén hadinép megannyi jellemtípusát, il
letve számot vetnek a perzsa ellenállást kifejező le
hetséges magatartásformákkal is. Ebből a sokrétű

en összetett szerkezetű 'történetből - ellentétben a
korábbi müvekkel - nem történelmi példázat szü
letik, hanem imponálóan tág érvényességű parabo
la, amely - éppen kivételes szellemi terjedelménél
fogva - a színpadra állítónak a legkülönfélébb je
lentéshangsúlyokat kínálja. Előtérbe kerülhet az
alexandroszi taktika ármányának leleplezése, vagy
az embertől elidegenedett hatalom természetrajza,
esetleg az önnállósult hatalmi gépezet szerkezeté
nek bemutatása, de hangsúlyt kaphat a perzsa el
lenállás egységét kikezdő, nem eredménytelen ma
nipulációk szövevényének megláttatása is. Szolgál
hat a zsákutcába torkolló istenítés nemcsak biro
dalmak, de kisebb országok, sőt egy országnál ki
sebb közösség vezetésére vonatkozó tanulságok
kal. Végső üzenetében sugallhatja a darab - a
fennmaradás feltételeként - Bétisz ellenállásának
igazságát, és sugallhatja az igényt a hatalmi pa
rancs által lehetetlenné lett bartóki eszme, az egy
mással sorsközösségben élő kicsiny népek és nem
zetek önkéntes közeledésének megvalósítására. **

A budapesti előadás az anyag, a drámaszerkezet
és a megjelenítés eszközeinek tökéletes hármas
egységét teremti meg. Ruszt József - művészileg

szükségtelenül sok rendezői munkája közepett 
önmagára talált ebben a darabban: "szertartás
színházának" régről isrnert hatáselemei adekvát
tartalomra leltek Sütő András drámájában. Hiszen
A szuzai menyegző csakugyan rituális játék: a hu
mánum álarcába öltözött erőszak cínikusan kiter
velt, pogány szertartása, az emberlét elemi jogait
tipró tragikomédia.

•• A parabola érvényességi tartományainak e tágassága
veszélyeket is rejt magában. Egyiklegjelesebb napilapunk
kritikusa például Nagy Sándor sanda szándékaibanvélte
fölfedezni a bartóki gondolat, sőt a proletár internaciona
lizmuseszméjének csíráil. Sajátos asszociáció ...

Ruszt József színpadán a teljes drámát játsszák.
A rendező minden igyekezete arra irányul, hogy
épségben és egészében közvetítse a poétikus mon
datok márványába foglalt monumentális eszmei
konstrukciót. A rövidített szöveg (Berkes Erzsébet
dramaturg.háromból két felvonásrasűritette a ter
jedeImet) nem vész el, de nem is hangsúlyoz túl
semmit az írói gondolatok sokaságából. A jelen
téstöbbletet - a parabolikus absztrakció sejtető ér
telmezését - a szövegen kivüli hatások közvetítik.
A történések és a jellemek modellszerűségét a szín
padi mozgás stilízáltsága, aszövegintonáció meg
emeltsége és a színészi egyéníség szabad kisugárzá
sa teszi egyszerre általános érvényességüvé és mély
emberi valósággal telítetté. Az írott szöveg érvé
nyességi tartományai tágasságának fenntartásában
a zenei anyag összeállítása kap megkülönböztetett
funkciót: a nagybirodalmi léptékű jelentésvonat
kozást egy tangóritmusba ültetett keleti szláv nép
zenei alkotás dallama teremti meg, a kis népek
testvériesülésének bartóki eszméjére a Concerto
utal, a kollaboráns királyné bevonulását pedig
spanyol tangó kíséri. l

Nagy, jelentéshordozó szerep jut a díszletnek.
Csányí Árpád játékterén a fölemelkedő sátor az
emberi nem közös akla. Teret és időt nem meghatá
rozó, mégis, ítt és most, közel és távol lévő; múlt,
jelen, jövendő, egyediség és általánosság szerves
ötvöződése. A kopjafát, népmesei vadászkolindák
szarvasát s feszülő keblű nőalakot egyszerre for
mázó fatörzsből - mint háttérből - nő ki az a ha
talmas, a rajta állókkal hol süllyedő, hol emelkedő
vaspódium, amelyen zajlik a Sándor "erős kezei
között meghúzódó történelem". A háttérbe vesző

fatörzs antropomorf ivei s az emelvény geometri
kus rácsozatának kontrasztja plasztikus kifejezése
az emberlét Alexandrosz kínálta esélyeinek. Csá
nyi Árpád játékterének jelentésvilágába harmoni
kusan illeszkednek Schiiffer Judit fanyar bölcses
séggel alkotott jelmezei. Az általa tervezett ruhá
kat viselő hellének - hihetetlen módon - meghök
kentően természetes vegyülékei egy görög állam
férfinak, egy móc parasztnak és egy militarista ál
lam vagy katonai junta mundéros tisztjének.

Minden metanyelvi megjelenítő eszköznél fon
tosabb azonban a színészi játék. A Nemzeti Szín
ház a ma elképzelhető legjobb szereposztásban vit
te színre a drámát. A rendező fölszabadította szi
nészi tehetség jellemet tudott lehelni valamennyi,
inkább modellt képviselő, mint egyedi vonásokat
hordozó figurába. Bálkay Géza (Parmenion) és
Szirtes Ágnes (Éanna) kettőset szükséges az első

helyen említenem. Balkay a nagy feladatok megol
dására érett művész biztonságával járja be azt az
utat, amelyetParmenionnak lélekben a kegyenc
magabiztosságától. a tudat megroppanásának vi
zíóin, a felcsillanó lehetőség mohó megragadásán
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át, a reménytelenség belátásáig meg kell tennie.
Éanna sorsának íve sem egyenesebb. Népe és ön
nön testí-lelki megalázottsága táplálja a hellének
iránti gyűlöletét. amikor Parmenionnal találkozik,
s akkor szakítja el tőle szerelmét a hatalom szeszé
lye, amire megtanulja különválasztani a személyes
névmások többes számától az egyes szárnúkat,
amire ki tudja ejteni a "ti"-ben sűrűsödő indulat
nélkűl a "te" szócskát. Ez a pillanat - a kollektív
emlékezet feletti győzelem - csodálatos költői

táncban fejeződik ki. Az erotikus mozdulatokkal
kisért, mégis testetlennek tetsző, lebegő körforgás
a legemberibb szertartás: evvel csak a szív valósá
gos istenének lehet áldozni - az Ammon papjai ál
tal felszenteltnek soha.

A két fiatal színész feledhetetlen alakítása mel
lett figyelmet keltenek a bálványimádás szertartás-,

FILM

Szabó István Mephistója
A "szerzőifilm " fogalma, problémája jó két évtize
de, a francia új hullám virágzása idején bukkant fel.
Ez a kifejezés és a mögötte meghúzódó gondolat az
óta is sok vitára, félreértésre ad alkalmat. Napja
inkban főleg amerikai filmteoretikusok foglalkoz
nak a kérdéssel. Leggyakrabban felmerülő megfo
galmazása: olyanfilmalkotást értenek rajta, amely
ben az alkotó többfajta minőségben is jegyzi a fil
met, elsősorban mint író. Igen ám, de például Anto
nioni vagy Fellinifilmjeit gyakran négyen, öten is ir
ják, kitűnő irok, márpedig náluk .szerzőlbb'tfilmet

aligha készítettek a film története során. Lényegé
ben minden nag!' egyéniség ..szerzői" filmet alko
tott. Chaplin, René Clair, Eizenstein igazán a film
művészet rangos szerzői közé tartoznak. fűggetlenűl
attól, milyen számú és funkciójú társalkotókkal ké
szítették filmjeiket. Az egyéni hang, a világról val
lott szemlélet , a gondolat igazsága, ereje. bit"onyára
ezek a döntő mozzanatok egy alkotás megítélésénél.

A magyar rendezők között talán leggyakrabban
Szabó István filmjeivel kapcsolathan hangzott el a
,,szerzői film" megnevezés. Érdemes felidézni. mit
válaszolt a fia tal rendező akkor, amikor első nagyjá
tékfilmje, az Álmodozások kora (1964) alkalmá
ból egy hosszabb magnetofonbeszélgetés során neki
szegezték a kérdést "szerzői" magatartásával kap
csolatban. Ezeket mondta: "Érzésem szerint ahhoz,
hogyafilm is II többihez hasonló értékkel bíró művé

szet legyen, mindenképpen az kell, hogy azok, akik
a filmeket csinálják, saját világlátásukat és gondola
taikat filmesítsék me~. Ehhez természetesen nem
feltétlenül szűkséges,hogy konkrét élményeik legye-
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mestereinek szerepében: Bessenyei Ferenc (Klei
tosz), Avar István (Demetriosz) és Gelley Kornél
(Lysirnachosz), a három helytartó. Sinkovits Imre
(Bétisz) szerepformálásából a végletesen kiszolgál
tatott helyzetében is fölényben levő hős egyénisége
sugárzik. Nemesen emelkedett, de fegyelmezett pá
tosza megerősít bennünket az ellenállás értelmé
nek hitében. Kun Vilmos (Kalliszthenész) a csör
gősipkájátönként s a legeslegbelül tragikus iróniá
val és rezignációval viselő bölcs bolondja, alázatos
jegyzője a minden igeidőben hamisan diktált törté
nelemnek. Aki A szuzai menyegző előadásán - a
név szerint említetteken kívül is - színpadra lép,
dolgát a feladat nagyságához mért, megkülönböz
tetett művészi és emberi felelősségtudattal teszi.

BALOGH TIBOR

nek ezek a dolgok, de azok az. igazán értékes filJll
rendezők, akik a saját világukat alakítják ki. A
filmművészet továbbfejlődésének, remélem, ez az út
ja."

Mindezt azért említjük, mert már a Bizalom
( 1980) cimű filmjénél is szóvá tették kritikusai,
hogy nemzedéke problémáit szunjektiv, lírai hangon
közlő rendező ennél a ./ilmnél mintha hangot váltott
volna és belsőbb, általánosabb pszichológiai problé
mák ábrázolása felé fordulna. A legutóbbi Szabó
István-film, a Mephisto pedig, szakítva az eddigi
hagyományokkal, nem saját irodalmi anyagból ké
szült, hanem regény, méghozzá külföldi szerző

könyve a mű alapja .. De maradjunk előbb a Biza
lom-nál, mely tömören, szinte a klasszikus tragé
diák zárt egységében mesélí el egy furcsa, de az
adott időpontban, Budapest ostromának utolsó sza
kaszában mégsem lehetetlen kapcsolat torténetét.
A filmben megtaláljuk a Szabó Istvánra oly jellemző

lírai hangveteIt , de ugyanakkor a szerelem ábrázolá
sán túl hiteles képet kapunk 1944-ről is, és végül
olyan morális . vagy ha úgy tetszik, történelmi prob
lémákat vet fel, mint a bizalom kérdése, mely előre

vetíti és sugallja az ötvenes évek válsága it és napja
inkig él. A film erénye abban rejlik. hogy messzire
kerüli az úgynevezett parabola egyszerűsíféseit:.az
allegória virágnyelvét , és a hiteles szerelmi történet
ad alkalmat gazdag asszociációkra. Így közöl sok
rétű mondanivalot, így válik emberivé.

A Mephisto a saját hangot megőrzőfejlődésnek
ezt a vonalát követi. Hogyan jutott a film történeté
hez? A rendező Nyugat-Németországban forgat, a
producer kezébe nyom egy könyvet, olvassa el, talán
érdekes lesz számára. Klaus Mann Mephisto cimű

kulcsregénye a kötet. afféle politikai pamflet a te
hetségét eláruló, gyengeségből, karrierizmusból vé
gül is a nácik érdekeit szolgáló színészről. Az



1936-ban írt könyv tele van atelier jellegű célzások
kal, személyes indulatokkal. Szabó István fantáziá
ját mégis azonnal megragadja, izgalmas film lehető

ségét látja benne. Sokat jár mindkét Németország
ban és mindkét Berlínben. Filmeket néz azokról az
időkről, a korszakot átélt emberekkel beszélget.
Szabót egész pályája során korunk problémái, a vá
lasztás kényszere és lehetősége éppen úgy foglalkoz
tatták, mint a szerepjátszás kérdése. Egyre kevésbé
törődölt a Klaus Mann-regény konkrét anyagával,
egyre jobban a főalak, a szinész jelleme érdekelte.
A forgatókönyvirásnál segítőtársat kereseIt és ka
pott .Dobai Péter személyében. A forgatás idején
Koltai Lajos nagyszerű hangulatú, a kort idéző ope
ratőri munkája valósította meg az addig csak felsej
lő képeket. Végül kongeniális alkotótársakat talált
a szinészek , elsősorban a Hendrik Höfgent alakító
K/aus Maria Brandauer és a Tábornagyot megsze
mélyesítő Rolf Hoppe személyében. Mindezekből a
tényezőkből, a filmkészités sokágú munkája során
kialakult az a műalkotás, mely Szabó István saját
világát tükrözi. Méghozzá olyan szinten és olyan
műgonddal megvalósítva, mely nemcsak az ő élet
művében, hanem egyetemes szinten is kiemelkedő

alkotássá teszi a filmet.
A Mephisto központi alakja Hendrik Höfgen.

Tehetséges művész. Baloldalí avantgarde kisérleti
szinpadokon tűnik fel mint szlnész és rendező. A sze
replés, a sikervágy nemcsak jellemző emberi tulaj
donsága, hanem mesterségének is alapvető problé
mája. A nemzetiszocialista hatalomátvéteit követő

en rövid tétovázás után vállalja, hogy marad az új
rendszerben, enged a csábitásoknak , hamarosan a
nácik népszerű szinésze és az állam egyik vezértnek
kedvence lesz. A színpadon az új eszméknek megfe
lelő szellemes és dinamikus Mephistát formál meg
Goethe Faust-jában, de a magánéletben tétova, be
folyásolható. Feltartóztathatatlanul emelkedik fel
felé, már nemcsak szinész, hanem az állami szinhá
zak egyik legfőbb vezetője. Közben pontosan látja,
mi történik körülölte, mi ennek a sikernek az ára.
Azzal hitegeti magát, hogya váratlanul és rejtélye
sen eltűnő emberek tömegéből néha sikerűl valakit
megmentenie, é"a kultúrát is őrzi a mind vadabbul
tomboló diktatúrában. Ám egyre gyakrabban teszi
fel önmagának a kérdést: milyen célt is szolgál tu
lajdonképpen? És amikor a kegyosztó és dorgáló
nagy pártfogó, a Tábornagy egy esti mulatozás tob
zódása után spontán otlettel kiviszi az új olimpiai
stadionba és a reflektorok: víllódzó, hidegen fehér fé
nyei közé löki, már hiába tör fel belőle a kétségbe
eseIt nyüszítés: mit akarnak tőlem, én csak színész
vagyok. Nincs bölcs megalkuvás, okos taktika, bár
mi áron nem lehet kompromisszumot kötni.

Szabó István rendkívül árnyalt, pontos képet al
kot erről a bonyolult jellemről. A baloldalí 'lázas
kezdeményezésektől a belső meghasonlást jelentő

jobboldalí "dicsőségig" hosszú utat jár be Hendrik
Höfgen. Szabó István nem hangsúlyoz túl, hagyja
kibomlani a cselekményt, ezen belül a szereplők jel
lemét. Ugyanakkor rendkívül tudatosan, pontosan
szerkeszti meg filmjét. nincs felesleges mozzanata,
oda nem illő képe. Ez a dinamikus, vonzó és izgal
mas cselekményszövés és ökonomikus összeállítás 'új
mozzanat a rendező munkásságában, de képszer
kesztésében, szereplőinek mozgatásában, jellemzés
ben, szinészvezetésben vitathatatlanul.ott találjuk a
rá oly jellemző gondolkodásmodot és formanyelvet.

:4 weimari Németország bukása, a harmadik biro
dalom kora kedvelt témája az utóbbi évek európai
filmművészetének. Visconti, Bergman, Fassbinder, a
színészből rendezővé előlépő David Hemmings mind
ehhez a témához nyúltak. Ariane Mnouchkine ren
dezésében meg szintén a Mephisto televíziós válto
zata készült el. Mindenfajta rangsorolás természete
sen mesterkélt és értelmetlen dolog lenne, de azért
ide kivánkozik, hogy Szabó Mephistó-jának légkijr
teremtése, kort idéző ábrazolásmádja páratlanul jó
és hiteles. Ennyire belülről, ennyire emberközelben
aligha láttuk még ezt az időszakot. Ami nem gyengí
ti, hanem éppen erősíti a kor bírálatát. A film egyik
legnagyobb erénye, hogy soha nem fest fekete-fehé
ren. A joviális Tábornagy egyetlen vészt jósló mon
data, a Professzor fanatikusan előadolt programja
tömörebben és félelmesebben jellemzi az egész kor
szakot, mintha statiszta hadseregek vonulnának fel.
Ebben a koncepcióban Szabónak még arra is jut ide
je, hogy alig feltűnő, finom utalásokkal idézze az
eredeti regény életanyagát , a Mann család tagjainak
bonyolult kapcsolatait a szinészhez (akinek modell
je Gustaf Grűndgens volt). A meg valósítás magas
szlnvonalához nem kis mértékben járult hozzá a kitű

nő szereposztás és szinészvezetés. A rendező nagy
szerűenötvözi a külföldi és magyar szinészek, a hi
vatásosak és a jellemző arcélű amatőrök játékát.

.Filműnk főszereplője - nyilatkozta egy interjú
során Szabó István - a mindig-támogutottak, a min
denki által elfogadottak, a mindig csak sikeresen, si
kerekben élni tudok, csak a napos oldalon járni haj
landók csoportjába tartozik, és így valóban meglevő

kivételes tehetsége, egyértelmű értékei minden rossz
érdek szerint felhasználhatók." A nagyszerű kor
rajz, a hiteles karakter ábrázolása melleIt így válik.
általános érvényűvé Szabó István Mephistó-jának
mondanivalója.

KARCSAI KULCSÁR ISTVÁN
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