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Székely László üzenete

A Vigilia hasábjain nemrég rövid hír adta tudtul,
hogy Temesvárott 1982. július 24-én, életének 70.
évében elhunyt Székely László "nyugalmazott' kő
zépiskolai tanár, folklorista, néprajzi szakíró, a Vigi
liának állandó munkatársa" . Az olvasónak eszébe
juthattak Székely Lászlónak a hetvenes évek köze
pét ől itt megjelent írásai az erdélyi népi vallásosság
jelenségeiről , az idősebbek pedig visszaemlékezhet
tek a szerzőnek a II . világhábor ú előtt és alatt
ugyanebben a témakörben kiad ott munkáira. En
'nek ellenére nem járunk messze az igazságtól , ha azt
állítjuk, Székely Lászlót elsősorban a tanítványok,
barátok, munkatársak szűkebb szakmai köre ismer
te -e- vagy ők sem, ahogy ezt a Magyar Néprajzi
Lexikon 4. kötetének hiányzó címszava tanú sítja.

1912-ben született a Csík megyei Gyimesbükkön.
Középiskolai tanulmányait anyanyelvén kezdte ,
majd román nyelven fejezte be Gyergyós zentmikló
son 1930-ban. Ezután a gyulafehérvári Hittudomá
nyi Főiskolán teológiai tanulmányokat végez
(1935). Első állomáshelyei: Zetelaka (1935), Csík
szentdomokos (1936), Csíkcsatószeg (1937), Petro

. zsény (1938-40) , Csíkszereda (1941-44), Csíkkarefalva (1945-46), Brassó (1947). Lelké-
szi működése során jelentős népnevelői tevékenységet fejt ki, s fontos feladatának tekinti
az ifjúság bekapcsolását a helytörténeti kutatásokba. Ebben az időben az időszaki

sajtóban megjelenő pedagógiai természettudományi és néprajzi cikkek írásán kívül nép
rajzi gyűjtést is folytat. 1947-ben történelem-földrajz szakos tanári képesítést szerez a
kolozsvári Bolyai egyetemen, majd két év múlva ugyanott doktorál Az életfordulók
néprajza (A paraszt -társadalom alkata az életfordulók csíki néprajzában) cámű értekezé s
seI. Néprajzos muzeológusként szeretne elhelyezkedni, erreazonban sem szűkebb hazájá
ban, sem másutt nem nyílik lehetősége. Tanári kinevezése a Bánság központjába, Temes
várra szólítja, ahol 1948-tól 1973-ban bekövetkezett nyugdíjazásáig különböző taninté
zetekben oktatóként tevékenykedik. Ezt követően ideje legnagyobb részét több évtizedes
néprajzi gyűjt őmunk ájának kiegészítésére, eredményeinek szakszerű feldolgozására for
dítja . Miközben kiadá sra szánt nagyobb kéziratait befejezi, tanulmányaival és cikkeivel
kűl önböző folyóiratokban és a napi sajtóban jelentkezik . További - részben már elk é-:
szült - munk áinak végső megformálásában hirtelen bekövetkezett halála akadályozza
meg.

Székely László halálával gazdátlanul maradt az erdélyi néprajzi vizsgálatok egyik
leggazdagabb és egyben legkevésbé feltart területe, a népi vallásosság kutatása. Ezt a
hiányt talán kellően tudjuk érzékelni akkor, ha arra gondolunk, hogy Székely László
előtt Orbán Balázs volt az utolsó kutató Erdélyben , akinek figyelme a természeti körül
mények, régészeti és m űv észeti emlékek, történeti események stb . mellett a vallásos
népélet hagyományainak megörökítésére is módszeresen kiterjedt. De még jobb an alá
húzza Székely László kutatásainak fonto sságát az a tény, hogy munkáját nagyrészt olyan
időszakban végezte, amikor az általános légkör nem kedvézett az ilyen irányú vizsgála
toknak. Végül tevékenysége azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert olyan
területről ad hírt , amely a magyarországi kutatás számára ma nagyon nehezen hozzáfér
hetö , s amelynek ősi sajá tosságai a magyar nyelvterületen egyedülállóak. Már ez a három
tényező is elegendő lenne ahhoz, hogy nem túl terjedelmes néprajzi munk ásságát a
magyar néprajz jelentős életművei közé soroljuk.
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Pályájának indulásakor születnek az erdélyi falukutató mozgalom első eredményei;
Magyarországon az első komolyabb tanulmányok, könyvek jelennek meg a vallási
néprajz témakörében. Mindez összefonódott benne a szülőföld -meghatározó vallási
élményével, s ez ösztönözhette arra, hogy maga is a népi vallásosság felé forduljon. És
amikor szakterületének aszályos évei következtek, barátjához és idősebb pályatársához,
Bálint Sándorhoz hasonlóan egy pillanatig sem szűnt meg választott témáján dolgozni,
s a kellő időben értéket képviselő tanulmányokkallépett a nyilvánosság elé. Első néprajzi
tárgyú dolgozatai az Erdélyi Iskola és az Erdélyi Tudósító lapjain láttak napvilágot, a
gazdagabb gyűjtéseket pedig önálló kiadványokban tette közzé. Az Ünneplő székelyek
(Csíkszereda, 1943 és Kolozsvár, 1944) a három nagy ünnepkör tízenkét faluban gyűjtött

anyaga alapján mutatja be a székelyek vallásos szokásvilágát; az Ahítat a falun (Csíksze
reda, 1943) egyetlen kőzség, Csíkszentdomokos vallási néprajzához szolgáltat adatokat,
a Szenthelyek, ünnepnapok (Kolozsvár, 1936) pedig Csíkszentdomokos és Balánbánya
szakrális emlékeinek és ünnepeinek .Jcalauzát" adja. Székely módszerére jellemző, hogy
a gyűjtésbé bevonja a középiskolás ifjúságot is: például a csíkszeredai gimnázium kongre
gációjának szakosztálya keretében néprajzi kalákát szervez, s a tanulók segítségével
gyűjti adatait. Hamarosan fölfigyelnek rá: a Pannonhalmi. Szemlében Söveges Dávid
elsősorban pasztorációs szempontból méltatja kiadványait, Gunda Béla pedig az erdélyi
néprajzi kutatások jövőjéről szólva az Utunk hasábjain Székely László munkáját a népi
műveltség minden kutatója el~éldaképülállítja.

E munka szerves folytatását, de életpályájának már egy újabb szakaszát jelentik azok
a tanulmányok, amelyeket másfél évtizeden át a Vigiliában publikált. Ebben a mintegy
tíz dolgozatban Székely László messze túllép az egyszerű adatkőzlésen, s rendszerint egy
egy jól körülhatárolt téma forrásainak feldolgozását, elemzését nyújtja. Az egyikben
például katolikus nyomokat mutat ki az erdélyi evangélikus szászok hagyományaiban,
egy másikban a csíki székelyek aszkézisét a francia és olasz aszkézis népies ágával állítja
párhuzamba. Más alkalommal gazdag anyagon szemlélteti a gyimesi csángók lelki életét,
és katolikus hagyományok után kutat az erdélyi református székelyek néprajzában. Egy
helyütt a székelyek vallásosságának hatását keresi Tamási Aron műveiben, más helyütt
pedig a csíki székelyek passióját kommentálja. Már a puszta felsorolásból látni, hogy
Székely László elsősorban nem elméleti tanulmányokat írt, hanem a források feltárását,
közvetlen bemutatását, a pusztuló anyag megmentését és elemzését tekintette feladatá
nak. Ezekből a tanulmányokból nemcsak az alkalmazott módszerek sokfélesége tűnik

ki, hanem Székely László emberi egyénisége és kutatói magatartása is. Bevált vizsgálati
módszere a huzamos helyben lakás, a tüzetes megfigyelés, s miközben közvetlenül
tanulmányoz/a a hagyomány megszabta formák érvényesülésér, arra törekszik, hogya
kutatás alanyainak szemével tekintsen körül. Személyes kapcsolatai révén olyan adatok
hoz is hozzájut, amelyeket csak a kérdezettekkel való bensőséges együttlét, teljes életkö
zösség hozhat elő. Kutatói érzékenysége átsüt tanulmányai szövegén is: előadásmódjá
ban a legjelentéktelenebbnek látszó mozzanat leírása is megelevenedik, fontosságot nyer,
hangvéte1ét a teljes beleélés, a választott tárggyal való azonosulás jellemzi. Ez egyben
hitelességének legfőbb biztosítéka; tanulmányai ezért forrásértékűek még akkor is, ha
nem veszi körül őket jegyzetek és hivatkozások védőgyűrűjével.

Nem törekedett összefoglalásra, a részletek tisztázását, a még elérhető jelenségek
pontos rögzítését tartott'a soron levőnek. Ezt sürgette egyik elméleti igényű, programadó
tanulmányában is, amelyben a vallási néprajz új útjait próbálta kijelölni, s amelyből

néprajzi szemléletének alapvonásait is megismerhetjük. Szerinte tarthatatlan gyakorlat
az, hogy a néprajz egyazon funkció bemutatásának feladatát adott időhatárokon ~s
társadalmi rétegeken túl egyszerűen nem vállalja, s a legjobb esetben is más tudomány
szakok területére utalja át. Különösen fontos figyelembe venni ezt a meggondolást a
vallásos élet jelenségeivel kapcsolatban akkor, amikor napjainkban sem a nagy hagyo
mányokkal rendelkező történettudomány, sem a viszonylag fiatal nak számító szocioló
gia nem érzi különösebben feladatának a vallásos élet történeti és társadalmi rétegződésé
nek és megnyilvánulásformáinak feltárását és értelmezését.

Itt kell megemlítenünk azokat a könyvismertetéseket, amelyeket Székely László az
Ethnographia című folyóirat levelező munkatársaként a Romániában magyar, német és
román nyelven megjelent néprajzi szakkiadványokról 1973 óta folyamatosan készített.
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Írásait a tárgyszerű pontosság jellemzi, de szerzőjük soha nem hallgatja el kritikai
megjegyzéseit sem, sőt nemegyszer saját adataival egészíti ki a bemutatott munkákat.
Anyagát a romániai néprajzkutatás legkülönfélébb területéről választotta, de az idegen
etnikumú anyagban is mindig törekedett a magyar vonatkozások kiemelésére. Recenzió
kat, bibliográfiai összefoglalásokat közölt még a Bukarestben megjelenő Művelődés és
a Könyvtári Szemle című folyóiratok hasábjain.is.

Székely László műveinek jelentős része kéziratban maradt. A hagyatékban kiadásra
vár doktori értekezésén kívül három befejezett kézirata: a csíki táj monográfiája (a
természeti környezetbe ágyazva elemzi a nép társadalmi viszonyait), a csíki népszokások
költészetéről írt munkája és az egyházi év ünnepeinek csíki sajátosságairól készített
összefoglalása, összesen mintegy ezer oldal terjedelemben. Befejezetlen műve a Temes
megyei magyarság néprajzának monografikus igényű feldolgozása.

Székely László munkásságának tudományos megítélésekor nem feledkezhetünk meg
arról, hogy-bár nem volt intézményi háttérrel rendelkező "profi néprajzkutató", egész
életén át hűségesen kitartott eredeti elhatározása mellett. Ezért üzenete nemcsak tudomá
nyos, hanem erkölcsi tanulságokkal is szolgál. Hagyatékának rendezése, különböző

helyeken megjelent tanulmányainak - gondolok itt elsősorbana Vigiliában közöltekre 
kötetben való megjelentetése, kéziratainak kiadása múlhatatlanul fontos lenne. Csak
ezután mérhetjük föl megközelítö teljességgel, hogy milyen mértékben lépett túl korábbi
teljesítményein, s hogy inilyen minőségű munkát inspirált az őt követőkben.

TÜSKÉS GÁBOR

IRODALOM

Rónay László:
Szabálytalan arcképek

Az otthon légkörében ismerkedett az irodalom
mal Rónay László. Édesapját, Rónay Györgyöt
szükségtelen bemutatnunk a Vigilia olvasóinak.
Életművérleklegjelentősebb területe kétségkívül
a líra; de írt regényt, novellát, tanulmányt, esz
szét, műfordítóí talentuma és felkészültsége csak
Babitséhoz, Szabó Lőrincéhez fogható.

Rónay László nem kívánta édesapját minden
vonalon követni, mert tudta, a síkerhez kivételes
készség és kivételes szerencse szükségeltetik. Az
írodalom bűvköréből nem tudott, nem is akart
szabadulni, de felmérte erejét, lehetőségeit s úgy
döntött, nem az alkotói, hanem az értékelő, az
interpretátor - az irodalomtudós - szerepét vá
lasztja. S eddigi tanulmányai, recenzíói, különö
sen pedig a Kosztolányi Dezsőről írt kandidátu
si értekezése ismeretében bízvást állíthatjuk,
hogy helyesen döntött.

Erről győzi meg az olvasót legújabb könyve,
a Szabálytalan arcképek is. Már a tartalomjegy
zéket átfutva megbizonyosodhatunk arról, hogy
a szerzőt elsősorban az a műhely, az a szellemi
légkör izgatja, ahonnan édesapja elíndult: a
Nyugat. Ennek a néhány száz s fénykorában is
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csupán másfél ezer példányban megjelenő folyó
iratnak a fontossága felmérhetetlen a XX. szá
zadi magyar irodalom szinte valamennyi ágaza
tában. Mert nem igaz némely teoretikus állítása,
amely szerint a Nyugat csak a "nyugatosokra"
gyakorolt 'volna hatást; értékmérője, vízválasz
tója lett az úgynevezett haladó és konzervatív,
népi és urbánus, realísta és avantgard irányza
toknak. Az értéket, a humánumot, az egyete
mességet képviselte. Művészi szempontból pe
dig, mint A Nyugat Petőfi-képecímű dolgozatá
ban éppen Rónay László írja: " ...a modern
irodalomtudományt akarta megvalósítani meg
jelenésétől kezdve. Ez a modernség egyszerre
jelentette az új irodalmi áramlatok befogadásá
nak képességét, a nyitottságot minden új iránt,
s ugyanakkor a hagyományok nagyon kritikus,
sokszor talán oktalanul is szigorú szemléletét."
Íróinak, munkatársainak szándékát és műveit
mérlegelni, szerkesztési koncepcióját vizsgálni,
etikai és esztétikai alapállását meghatározni: ez
mindmáig egyik legfontosabb - s-még koránt
sem letudott - teendője a hazai irodalomtörté
netírásnak. Erre kötelezte el magát Rónay Lász
ló, s ezt értékeli benne a barát és a munkatárs,
Pomogáts Béla, amikor megállapítja hogy "a
Nyugat irodalmi gondolkodásának hagyomá
nyában Rónay László olyan kritikusi elveket
talált, amelyekre mint az irodalom kutatója biz
tosan támaszkodhat, amelyek ösztönözhetik az
időközben többszörösen is átalakult és megújult
műelemző munkát".



A Szabálytalan arcképek első ciklusában Ba
bits Mihály regényeit teszi vizsgálat tárgyává.
Szabályos és roppant alapos műelemzéseketol
vashatunk a Gólyakalifá-ról, a Timár Virgi/ fiá
ról, a Kártyavár-ról, a Halálfiai-ról és az Elza
pi/ótá-ról. Rónay László hasonló körültekintés
sel mélyül el Babits prózájában, mint Rába
György a lirikus Babits életművében. Feltárja a
korabeli magyar társadalom ellentmondásait,
szellemtörténeti vitáít, a politika fordulatait,
Babits személyes élményeit, olvasmányait, s eze
ken át, a történelmi és lélektani motivációk
szűrt fényében, mutatja be az egyes regényeket.
A Gólyakalifá-ról írt értekezésében megismerke
dünk a freudizmus szerepével és magyarországi
hatásával; a Timár Virgi/fia kapcsán a konzer
vatív vallásosság és az újkatolicizmus összecsa
pását ábrázolja; az Elza pi/óta révén bevezeti az
olvasót a spengleriánizmus rejtelmeibe, felvá
zolva a fasizálódás elöl menekülő értelmiségi
utópisztikus jövőképét. Nem elégszik meg tehát
a művek immanens elemzésével, hanem elhelye
zi őket a megírás idejének viszonyaiban, Babits
életművében s a század magyar irodalomhist ó
riájában egyaránt.

Kosztolányi pályaképét már egy korábbi
könyvében megrajzolta. Ezúttal tovább színesí
ti, finomítja ezt a képet - Kosztolányi önvizsgá
latai, azaz a költészetről vallott nézetei tükré
ben. Különösen a Kosztolányi Ady-revizioja és
ennek irodalmi környezete című dolgozata hat a
reveláció erejével. Megtudjuk, mi indította a
költőt arra, hogy Ady halálának tizedik évfor
dulóján A Toll felkérésére megírja híres-hírhedt
cikkét, Az írástudatlanok lázadásá-t, s. hogyan
bizonytalanodott el ítéletében -látszólag persze
tartva magát a leírtakhoz - a eikk megjelenését
követő bírálatok kereszttüzében. S bár Rónay
pontról pontra tanúsítja, hol és miben tévedett
Kosztolányi, rávilágít arra is - s ez adja az írás
felfedező erejét -, hogy a homo aestheticus szép
ségeszményemögött egy mélyen morális szellem
vívódását kell észrevennünk. Voltaképp Kosz
tolányi etikumával ismertet meg bennünket az
író utolsó éveiről, az Édes Anná-ról és a szinikri
tikákrói írott esszéjében is. A Száz sor a testi
szenvedésről című Kosztolányi-versről ezeket
mondta: " ...aki kiállja ezt a próbát, egészen
más szemmel tud körülnézni a világban. Új ol
dalról látja az embereket, s felfedezi azoknak a
dolgoknak a költészetét is, melyek eddig nem
mutatták feléje arcukat. Utolsó éveinek kistár
cái, jegyzetei mind-mind a hétköznapok költői

szépségének, a jelenségek sokarcúságának raj-

zai, a nagy költő prózai rögtönzései, s a halálba
tartó ember nagy felfedezései arról, hogy az .
életnek mily sok arca van, smilyen kiismerhetet
len."

A Babits- és Kosztolányi-elemzéseket a
Nyugat-ról, valamint az irodalom és a zene köl
csönhatásáról írt nagyszabású tanulmányok kö
vetik. Bár a tárgyi tudás és az esszéírói alapos
ság ezekben ütközik ki inkább, ezúttal '.égis
hadd szóljunk a könyv utolsó - címadó - ciklu
sáróI. Itt vérbeli íróportrék sorakoznak, "szá
bálytalan arcképek": alanyai tőbbségét - Bohu
niczky Szefit, Hajnal Annát, Thurzó Gábort,
Toldalagi Pált - apja révén személyesen is jól
ismerte Rónay László, s ez sajátos ízt, elevensé
get ad írásainak. Olyasmit közöl róluk - Bohu
niczky Szefi pletykálkodásairól és sütőtudomá

nyáról, Thurzó érzelmi-indulati szélsőségeiről,

Toldalagi méltóságteli sértödöttségéről -, amit
csak ő tud vagy kevesen tudnak: a személyes
kapcsolat felől bontja ki karakterüket. közelit
alkotásaikhoz. S ez korántsem teszi "tudomány
talanná" esszéit, hitelüket növeli inkább. A Sza
bálytalan arcképek olvastán egyik kritikusa fe1~

rója Rónaynak, hogy olykor lehetne - a eimben
hangsúlyozotthoz méltón - szabálytalanabb,
vállalhatná a tévedés kockázatát, mondhatna
merészebb ítéletet. Nos, az utolsó eiklusban
megpróbálkozik ezzel, s a kísérlet sikeres: em
berközelből szemlélhetjük a megidézett figurá
kat, s rajtuk keresztül műveiket is. Erényeikkel,
hibáikkal, emberi-íróí gyarlóságaikkal együtt.
Itt téved, valóban téved Rónay, amíkor egyálta
lán párhuzamot von Toldalagi Pál és Pilinszky
János költészete közt, vagy amikor a Lázas
évek-et, Bohuniczky Szefi regényét Ottlik Géza
Hajnali háztetők és Szimonov Nappalok és éj
szakák című regényéhez méri; de végső summá
zata mégsem lesz gyengébb ezektől az apró 
elfogultságot sejtető - baklövésektől. Felmutat,
érzékeltet - s nem akar mindenáron tudomá
nyos verdiktet mondani.

Toldalagi Pálról írja: "A maga módján, a
maga kifejezéseivel voltaképp a platóni filozófia
felé közelitett hát, igy akarta szükségszerűigaz
sággá tenni, hogy az érzékelés nem lehet azigaz
ság megtapasztalásának módja. Mivel szerinte
a valóság hitvány, véges, a végső igazságokat
csak gondolkodásunk útján közelithetjük meg."
Ez nemcsak a költőnek, a hivatásos műítésznek

sem akármilyen ars poetica. (Szépirodalmi Kia
dó. 1982)

BÁLINT B. ANDRÁS
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VILÁGPOLC
Heinrich Böll "nézetei"

Heinrich Böll: Egy bohóc nézetei.
(Magvető Kiadó, Budapest, 1982)

Hemneh Böll legújabban megjelent, Bor Amb
rus remeklő fordításában közvetített írása nem
hagy kétséget: ezt az alkotót senki és semmi nem
téríti el a kor követelményei és a maga vállalta
elkötelezettség útjáról. Sokan felteszik a kér
dést: lázadó-e - vagy egyszerüen a tények hitval
lója? Katolikus-e még, vagy az eretnekség gya
nújával bélyegzett igazlátó, a személyes tapasz
talatokban megszenvedett és kiáltani akaró
igazságok hithirdetője, a szatírának és a magas
feszültségü indulatokat hordozó prózának 
publicisztikának és harcos szépirodalomnak 
huszadik századi varázslója?

"Nézeteinek" bohóc-szócsöve mondja: "adó
köteles semmilyen egyházzal szemben nem va
gyok". S ha ez így van, a katolikusként számon
tartott író elkötelezettsége még különösebb, s
egyben még mélyebb és általánosabb értelmet
nyer előttünk. Indulatainak fő iránya megegye
zik Szent Páléval: "Miattatok káromolják az
Isten nevét a pogányok". Ez az indulat leplezi
le az "Istenkáromlás Elleni Harc Központi
Bizottsága"-féle álszent és képmutató mozgal
makat, az ál-kőzösségi egyesületesdit, a szolgá
lat összetévesztését a hatalommal. "Nekem na
gyon szép a Loretói litánia", halljuk - s ugyan
akkor megszólal egy másik hang is, Isten irgal
mát idézi, "amely biztosannagyobb.mint a teo
lógusok jogászi gondolatai". A pápa különleges
helyet foglal el "nézeteinek" sodrában, az ő sze
mélyében egy isteni-emberi, egyértelmű centrum
után vágyakozik. "El fogom mondani a pápá
nak, milyen önteltek és pocsékok a német kato
likusok »vezéregyéniségei«és hogy be ne dűljón

nekik..."
Mélységeket megjárt, magányos nagyok von

nak magukra ilyen dicséret- és szidalom-özönt,
mint ami Böll körül örvénylik. Ő azonban egy
korszak reprezentánsa, egy történelmi korszak
formálta közösségben, a Gruppe 47 igazságnak
elkötelezett publicisztikai-irodalmi körében ala
kult ki sajátos. egyre letisztultabb irói és emberi
magatartása, A XX. század egzisztencialista
magatartás-kényszerei és lét-szorongásai az át
élésen túl a cselekvésre, a közösségi felelősség

vállalására és vállaltatására is késztették.
"A jelenlegi német prózában több író tűnt fel,

akik megkísérlik, hogy vak szemeinket látóvá,
süket füleinket hallóvá tegyék és érthetővé kiál
tó ajkunkat" - írja a Gruppe 47 indulása idején
Weyrauch. Böll pedig e mottóval inditja köny-
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vét: "Akiknek nem adtak hírt róla, meglátják,
s akik semmit sem hallottak, megértik..."

Aspengieri Untergung des Abendlandes (A
Nyugat alkonya) árnyéka, az egzisztencialista
filozófia és világérzés különféle áramlatai, a
szimbolizmus, a realizmus és neorealizmus után
új erőkkel jelentkezik egy etikai magatartás. az
újrakezdés felelősségteljes vállalása. Böll azt a
törvényt sugallja történeteiben, amelyet szaba
'don követ az ember, amit nem sajátithatki senki
úgy, hogy egyéni, vagy klikk-érdekeket szolgál
jon. "A hivatásos magatartás a legjobb védő

pajzs, életre-halálra csak a szent meg az amatőr

játszik... " Ez bohócának alakjába oltott egyik
"nézete", De ugyanezzel az indulattal szólt II két
háború között Chesterton is: "Tüzes kardodhoz
kapkodunk, / s míg kocsid megett lebzselünk,
/ éppolyan szégyentelenek / vagyunk, akár ellen
felünk" (A harcos egyház himnusza). Így a Fari
zeus követőit és a Vámos követőit, a Tulok és
a Bárány hiveit szemlélve csoda-e, hogy rokon
szenvével a "birtokon kívüliek", a hétköznapok
megalázott és lenézett botladozói mellé áll? Ró
nay György írja róla: .Böllnél a legtöbb élet
mélyén ott lappang valami életre szóló borza
lom - (a bohócéban Henriette halála, Marie
fájdalmas távozása, a szülők elvakult közönye
és megalkuvása... ). Egy seb, amelyet embersé
gük legmélyén kaptak." Így érthető a bohóc
elkeseredésben fogant ítélete: "E földi világ fiai
nemcsak bölcsebbek a Világosság fiainál: embe
ribbek és nagylelkűbbek is". Kétségtelen, hogy
egy ilyen "nézet" sérti a magabiztosak, a kisajá
títók és a hivatást jognak tekintők ingatag - s
ezért kényes - önérzetét. A keserü tapasztalás 
s vele szemben a jóság és az emberséges szeretet
ellentétéből fakad fel az a szólam, amelyet az
egész történet mélyén hallunk a protestáns. de
katolikus neveltetésű Schnier, azaz a bohóc szá
jából lelki vívódásai során. Marie elvesztése el
vette tőle azt, ami életét kiteljesitette: a szerétetet
és a szeretést. "Majd sirhatok, ha letelik a mű

szak és még lesz kedvem sirni." A Loretói litánia
könyörgései mint szenvedésbőlformált gyöngy
szemek bukkannak föl ennek az egy napban
megjelenített életnek egymást keresztező ér
zelemáramlataiban: könnycseppek a sminkelt
bohócarcon. felragyogó kincsek a társadalmi
képmutatás gicesei között. Ez a Szent Ferenc-i
kivettetést követő magatartás, a birtokon kivül
helyezkedő, a "hivatásosak" magabiztos gőgjét

elvető hang szólal meg a pályáról kisodródott s
a megalkuvás helyett a kéregetés szabadságát
választó Schnier gitárral kísért balladájában.

A bonni pályaudvar lépcsőin kéregető

Schnierképe nem idézi-e föl előttünk Claudel
Selyemcipő-jének Rodrigójáét. aki világméretű

pályafutása Végén békével, sőt boldogan fogad
ja el a rabszolgasorsot, mert .- mint vallja a



szerzetes Leonnak: "...Szívem... bűnnel és Is
ten dicsőségével van tele, s mindez ajkamra ősz

szevissza tódul, amikor a vallomás perce elérke
zik... "?

A bohóc egy napjába sűrűsödikés polarizáló
dik az egész társadalom képe, melyet Böll regé
nyeiben. irásaiban mindig éles, lényegi vonások
kal rajzolt meg: "Az egyik oldalon vannak az
egoisták, a másikon az altruisták... , a Tulok
népe, a háborús erőszak, végső fokon a náciz
mus hívei, a másikon a bárányok, végső fokon
a kegyelem eljegyzettjei" (Rónay Gy.).

Az evilágot elevenen feltáró és negatív erőit

könyörtelenülleleplező írók (Chesterton, Clau
del, Gr. Greene, Bernanos, Mauriac, s még so
kan mások), akiknek jó része konvertita - meg
járván az élet mellékösvényeit és sötétségeit,
sokszor válnak kényelmetlenné a "hivatalosak"
számára, sőt nemegyszer botránykővé. Pedig
valójában az ő külső-belső küzdelmeik, szoron
gattatásaik segítenek "egyesiteni az Úr útját"...

Böll majd minden alkotása a valóság súlyos,
gyémántkemény s ugyanakkor sűrítettvitalitású
koncentrátuma, egybenjelképi is. Motívumai az
írói szándék teljességet idézik elénk újra meg
újra, a korszerű valóság lényegét.

A "romirodalom" (Trümmerliteratur) és az
"irtás-korszak" (Kahlschlagperiode) adottságai
a Gruppe 47 írói számára a szellem és az alkotó
módszer megújításának lehetőségét jelentették,
lelkiismeretükben érezték a következetesség és a
fegyelem maradéktalan megvalósításának köte
lességét. "Tudták és vallották, hogy nem lehet
ugyanoda visszatérni, nincs többé ugyanott"
(Rónay Gy.). A kényszerű valóságot alkalom
má, lehetőséggé teremtő irodalmárok lelkiisme
retét nem lehetett megvásárolni. A régi hagyo
mány értékeit a nonkonformizmussal, a "min
den kegyelem" - nálunk például Pilinszky vers
világában kristályosodott - elvét a társadalom
egészének, a teljes emberi-nek 'tiszteletével oltot
ta be Böll is, akinek hithűsége közelebb áll a
nagy oroszokéhoz, mint a nyugat úgynevezett
"jámbor" irodalmáéhoz.

Míg bohóc .Jiősébe" lázadó. indulatokat, az
!

KÉPZÖMÜVÉSZET

Két szobrász
Szervátiusz Jenő

és Szervátiusz Tibor

Sokatmondó tény, hogy Szervátiusz Jenő művé

szi indulása és alkotói szándékának teljes tuda
tosulása között esztendőkettöltött tájékozódás-

egzisztenciális! szükségletek és kényszerek meg
vetését táplálja, a mélyben tovább élnek s fel
feltörnek az Istenhez és a valláshoz való állandó
hűség motívumai: " ...a kádban mérsékelt
hangerővel kizárólag liturgikus szövegeket éne
kelek: korá1isokat, himnuszokat, szekvenciákat,
amelyekre még iskolás koromból emlékezem" 
olvassuk ebben a földit az éggel oly igazán bölli
remekléssel összekötő jellemzésben.

S amikor az elhagyott-elhagyó milliomos-fiú
kiül az állomás lépcsőjére, hogy a koldulás, az
áldozattá válás szentségét szegezze szembe a
hazug társadalmi erőkkel, már csak az a kérdés:
a Loretói litániát énekelje-e.wagy a "Jó János
pápa..." kezdetű, maga költötte-rögtönözte
balladát. .. Miközben kalapját gondosan elhe
lyezve leül, arra gondol - s ez számomra Böll
egyik legjellemzőbb írói remeklése -; "Ha Marie
igy meglát, aztán képes viaszpecséteket kivasal
ni annak az embernek a máltai lovagi köpenyé
ből - akkor meghalt, akkor elváltozik. Akkor
kezdhetek kijárni a sírjához, gyászolhatom".

Böll mintegy magára vette ezt a bohóc
szerepet - a "nagy kölni bohóc"-nak mondják
-, s ezzel bizonyos társadalmi kényszerek szori
tásától szabadulva talált módot arra, hogy meg
lássa, leleplezze az ügybuzgó sokak rosszhisze
műségét, oktalanságát és képmutatását, a bárá
nyok igazának elárulását. "Bohóc vagyok és
pillanatokat gyűjtök össze" - jelenti ki a bohóc
Schnier. Ez a mondat mintegy a kulcsa annak
a hatalmas, páratlan életműnek, amelyben el
mélyülve nem célunk, nem föladatunk ítéletet
hozni sem Böll hithűségéről. sem az ábrázolt
életformákba sűrítetterkölcsi "nézetek" dogmá
kon túli törvényeinek mérlegéről. Kíméletlen
igazmondása és megdöbbentő valóságábrázolá
sa mögött ott érezzük hűséges, tántoríthatatlan
emberszeretetét, jellemszilárdságát, s mindeb
ben nyilván jelenvaló a kegyelem is, mely 
gyakran kifürkészhetetlen utakon - minden em
beri törekvést az Ómega-pont felé irányít.

DÉKÁNY ENDRE

sal és tanulmányokkal a század húszas éveiben
Párizsban és Kolozsvárott. Ma, mikor már egy
hat évtizedes életút áll előttünk művekben 
fában, kőben, bronzban -, hajlunk 'az egyszerű
sítő és általánosító megfogalmazásokra; hajlunk
arra, hogy egyetlen "fogalmi varázspálcával"
uniformizáljuk egy napjainkban is alakuló élet
mű eleven sokszínűségét. Szervátiusz Jenő mű

vészetének megítélésekor ez a (vélt) kulcsszó
többnyire a népiség fogalma. Valójában szobrai
nak és domborműveinek lényegéhez aligha jut
hatunk közelebb e szó ráolvasásszerű ismételge-
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tésével. És teljes is a bizonytalanság: a fogalom
mal hol szociológiai, hol esztétikai értelemben,
hol e kettő összemosásából nyert hibrid értékka
tegóriaként találkozhatunk, másutt a "népme
sei", a "balladás" szinonimájaként emlegetik.
Ahogy pálcáját törve Prospero is lemondott va
rázshatalmáról, úgy kellene esetünkben is 
mindenre és semmire sem jó - jelentésballasztjá
tól megtisztitani a népiség fogalmát.

Mert hát Szervátiusz Jenő nem népművész 
még a szó eredeti értelmében sem, újabb keletű,

gyakorta lejáratott jelentésében pedig végkép
pen nem az -, és nem is "népies" műveket alkot.

Szervátiusz Jenő esetében a valóban népi kul
túrát idéző formák és motívumok, a fafaragás
természethez kötöttsége - mind anyagában,
mind eszközeiben - csak elemi erejű szellemi
felismerés, intellektuális választás nyomán vál
tak és csakis így válhattak termékennyé. Mind
az, ami művészetében ma már a formai és stilá
ris evidencia erejével hat, nem más, mint a "va
lahová tartozás" érett kifejezése. Az ősi kulturá
lis hagyományok életképességének bizonysága
Szervátiusz Jenő szobrászata s nem külsőleges,

ideig-óráig viselt jelmez. Szellemi kihivás akkor,
amikor egyrészt a divathullámokkal görcsösen
lépést tartani igyekvők napról napra sikerrel
váltják át a "kisebbségi komplexusukat" szelle
mi és formai szervilizmussá; másrészt az egykor
volt népművészetet a gyökerében más, civiliza
torikus körűlmények diktálta játékszabályok
között akarják életre galvanizálni a
konjunktúra-lovagok.

Sok külsőlegesség és kevés megértés tehát 
mindez alapvetően különbözik a Szervátiusz Je
nő, választotta úttól. S ahogy messze tudjuk őt

a modern népieskedők - mégoly őszinte - tábo
rától, ugyanúgy nem árt elhatárolni művészetét
az "önkéntelen megszólalás", a "naivitás" fogai.
mait segítségül hívó misztifikációktól. Hiszen
van-e misztikusabb és legendásabb a fentebb
említett tudatos választásnál, annál az emberi és
művészi programnál, e naivitástól mérföldekre
eső koncepciózus döntéstől. ahogyan Szerváti
usz Jenő népe a sorsát eredeti kultúrája hagyo
mányaihoz kapcsolódva a vállára veszi? Törté
nelem, Erdély, magyarság - e súlyos mondani
valót hordozó témakörök művészi hitele nem
önmagukban keresendő, hanem a megvalósult
formák hitelében, s ezek záloga éppen az ősi

kultúra ihletése: nemcsak szellemi elhatározás,
de lelki azonosulás is.

A művész nyolcvanadik születésnapja alkal
mából rendezett kiállításon (Vigadó Galéria;
február-március) bemutatott munkák közül a
faragott-színezett domborművek idézik a nép
balladák világát: nemcsak példázatszerűen a
történetet, hanem az elmúlt, balladás idők han
gulatát is (Molnár Anna. Kőmíves Kelemen). A
havasok emberét mindennapjaiban elénk állító
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müvek a könnyedebb zsánertől ( Emré bá') az
inait munkában megfeszítő, expresszív figurán
(Fahordá) keresztül egészen a monumentális,
nem pusztán fizikai erőt sugárzó alakig (Hargi
tai pásztor) változatos képet mutatnak.

Szó sincs tehát "egyszólamúságról". Jóllehet
nem .rnodern" szobrászat ez a szó közkeletű

értelmében, ám ha nem is látványos gesztusok
ban, de mégis félreismerhetetlen nyomokban 
ott munkálnak századunk formaújító törekvé
seinek tanulságai is. A természettől "készen ka
pott", törzsből elágazó, görbe-csavart faágak
látszólagos szobrászi alkalmatlanságával szem
ben Szervátiusz Jenő gyakorta éppen ebből in
dul ki: fantáziáját szabadjára engedve külőnös

harmónia jön létre természeti forma és művészi

formaakarás között. Az anyagban felismert al
kotói szándék, tehát hogy anyag és törekvés
egyszerre feltételezik egymást (Anya; Pieta).
még a gyakran egészen merész, a képzettársítá
sokkal létrehozott művekben (Álom) is kifeje
zést nyer.

Egyetlen ponton, szinte lábujjheggyel köttet
nek talpazathoz - "földhöz", valósághoz - Szer
vátiusz Jenő nyúlánk, ide-oda hajló, sudár
ágak ba faragott leányalakjai. Mint fiatal erdő

fái integetnek koronájukkal, pártáikkal, nyújto
gatják ágaikat a magasba: organikus formáik
révén mégis lelki és szellemi atmoszférát terem
tenek. Ez a szobrászra oly jellemző atmoszféra
teremtő erő - formavilágához hasonlóan - több
szólamú, hangulatgazdag: nemcsak meghitt
(Madonna) vagy bensőséges (évszak
ábrázolások), hanem helyenként játékos (Két
székely). másutt szenvedélyes (Erdei szerelem)
is.

Elgondolkodtató jelenség: a képzőmüvésze

tek terén is elszaporodóban van az alkotói ön
reflexió műfaja; a nyilatkozattól a kiáltványon
át egészen az esztétikai (ön)minősítésig. Szervá
tiusz Jenő e téren máig is a legeredetibb és leghi
telesebb utat választja, mikor időről időre szem
benéz - nem csak művészi - önmagával: hol
szoborba, hol domborműbe faragja önarcképét.
E csupa-barázda tekintetek - megannyi élő vé
sőnyom - Szervátiusz Jenő eddigi életműve tük
rében - minden stilizáltság nélkül is - jelképi
erejűek immár.

*
Áradás után medrükbe visszahúzódó folyók
hagynak hordalékul a parti homokban vízbe
dőlt, lombjukat vesztett fákat; csupasz, girbe
gőrbe törzsük és ágaik sötéten fénylenek a vég
zetes vízi utazástól. Kicsit távolabbról nézve
Szervátiusz Tibor műve - a Petőfi Erdélyben - is
hasonló képzeteket keltmég ha - többi szobor
társával együtt - a Magyar Nemzeti Galéria
kupolatermének kövezetére került is a művész

márciusi kiállításán. Körbejárva ezt a különös,



két ember nagyságú fatörzset - mely szoborrá
faragott és "megmunkálatlan" egyszerre -, felis
merjük a szikár, nyújtott test rettenetes kínoktól
görcsbe rándult karjait, lábait; homorún meg
csavart tagjain a pattanásig feszült rostkötegek
redői között a természet stigmáit: a fa élő-volt

csomóit, göcsörtjeit. És nemcsak látjuk, hanem
értjük is már a példázatot: a megkinzott inak és
csontok ellenére is, a h,hlálban is dacos-kemény
költőre emlékezünk.

Szervátiusz Tibor szimbólumteremtése csak
nem mindig érzelmi viharokról tanúskodik. A
történelemnek gyakorta halálos szorításába ke
rülő ember és sorsa drámai konstellációi foglal
koztatják a Petőfi- és Dózsa-kompozíciókban.

A Petőfi-sors jelképi ereje: a hirtelen tragikus
vég ellenéte is befejezett poétai mű, a néppel
tartó radikális demokrata költő alakja nemcsak
erkölcsi tanulságui szolgál a művész számára.
Ispánkút, Petőfi halála - egy törzsből faragott,
monumentális felkiáltójelek ezek az Isten tenye
réből kinőtt, vállukat kamaszosan felhúzó figu
rák; hosszú, érzékeny ujjaikat testükhöz szorít
ják, s függőlegesen lenyújtott lábfejükkel elsza
kadni látszanak a földre húzó léttől.

"Őrület ellen mítoszt és legendát" - írta két
ségbeesetten, külső és belső szorongattatásban
Hervay Gizella, s talán ettől nem egészen idegen
felelősségre döbbenés munkál Szervátiusz Tibor
szenvedélyes példázataiban, akár Krisztus, akár
Dózsa György alakját idézze is meg.

Hegesztett fémszobrai csupa-ideg formai fe
szültséggócok, a testet anatómiai szerkezetté
.meztelenitik, de e szerkezetesség szuggesztiv ere
jét éppen a vas rideg élettelenségére cáfoló ele
ven organikusság adja. Tüskés, éles, ágas-bogas
lemezekből és rudakból épülnek fel - és itt a
szobrász módszere valóban leginkább az építő

kéhez hasonlít, persze jóval szabadabb: munka
közben él is az improvizáció lehetőségével; új
asszociációit és formai ötleteit hozzáadja, hoz
záilleszti a készülő műhöz, A Tüzes trónon és a
Kolozsvári Krisztus esetében nem alakította fe
lületté plasztikáit, jellegzetességük az áttörtség:
vas-csontok, vas-inak és vas-zsigerek élő épít
ménye, organikus konstrukció mindegyik, ahol
a konstruktivitás a formák fizikai szerkezetessé
gét és nem hideg fegyelmét jelenti, s mindenkor
expresszív erőket mozgat. Itt megvalósul, amit
ars poeticájában Szervátiusz Tibor az igazi al
kotás követelményeként fogalmazott meg:
"szellemi erejét az anyagra tudja kényszeríteni".

Egészen más világot képviselnek azok a szob
rocskák, melyek Kicsi bálványok címmel két fél
köríves csoportot alkottak a kiállításon. Leg
többjük fába faragott, apró Madonna-alak, hol
ölében, hol karjában a gyermekkel, hol csak az
anyaságra utaló teherrel, duzzadt emlővel, vi
rággal. Zárt formák, nagyon finoman megmun
kált felületek, érzékeny, hajszálvékony ruhare-

dők jellemzik ezeket a műveket. Sajátos össz
hangját teremtik meg az ősi termékenység
szimbolikának és a keresztény Madonna
kultusznak. Az állandóság és időtlenség nyugal
ma árad e tiszta és átszellemült szobor
tekintetekből; jelkép-voltuk, jelentésbeli egyne
műségük ellenére is, misztikusan, többértelmű

en homályos. Minden egyes darab külőnösvilá
got képvisel: "hasonlatosat a föld dolgaihoz,
egyszersmind azonban tőlük eltérőt is, mert az
eget sejteti és az embereket vezeti el az éghez;
mást, mint az ég dolgai, hiszen maga földi és a
földi dolgok képmása, és mégis hasonlatosat az
éghez ama minősége által, mely a többi világi
dolgok fölé helyezi" (Assunto).

A jelképiség újabb szintjét teremtik meg Szer
vátiusz Tibor művészetébena Napisten-sorozat
nak nevezhető márvány- és fémplasztikák. Itt a
formai absztrakció egyszerű, harmonikus motí
vumai (Napisten rendje), a márvány megmun
kálásának bravúrjai (Napisten ébredése) az ősi

természetkultuszt idézik. Nem egyszerűen el
vont "kompozíciók", hanem - túl a formák
geometrikus játékán - olyan kozmogonikus
rendszerbe illeszthetők, melyben a világ keletke
zésénél s működésénél ható erők mégelfogulat
lanul emberi tulajdonságokkal ruháztatnak fel
(Napisten kedve).

I ANDRÁS/ GÁBOR

•
Oláh Mátyás kiállítása
Az Óbudai Pincegalériában április hó folyamán
egy ismeretlennek számító művész, Oláh Má
tyás munkái voltak láthatók. A művek jellegé
hez, hangulatához illő környezetben rendezett
kiállítás egy nagyjából tizenöt éves, visszavo
nultságban folytatott művészi munkásságról
adott összefoglaló, ha teljesnek nem is mondha
tó képet. Oláh művészete nem azokhoz szól,
akik a festészettől a köznapi látvány visszatük
röződését várják, történjék az bármilyen izgal
mas stílusfordulattal, de azokhoz sem, akik a
képi elvonatkoztatás különböző fokozataiban;
vagy éppen a tiszta absztrakcióban lelikörömü
ket. Ő nem stílusfordulatokban, irányzatokban
gondolkodik, bár korábbi képei, grafikái azt
mutatják, hogy neki is voltak - kinek nem vol
tak? - mesterei (Klee, Vajda), művész-kortársai,

akiknek munkáiból formai vagy szellemi inspi
rációt meríthetett. Ebben az ösztönzésben végül
is az utóbbi bizonyult tartósabbnak olyannyira,
hogy a művészi tevékenységet egyfajta lelki
szellemi munka eszközének, tárgyiasult formá
jának tekintette.

Munkáiban e szellemi magatartás -láthatóan
- élmény hevítette megnyilatkozásait követhet-
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jük nyomon. Elfordulva az élet felszíni rétegé
től, a lét azon dimenzióiba lép át, ahonnan az
ősi példázatok, jelképek merítik erejüket. Az
emberiség ősi múltjának emlékeit hagyomány
nak s egyben újra megélhető, életre kelthető

formának fogja fel. Alakos, ősi jelképekkel dí
szített, faragott, vésett, karcolt köveivel és kavi
csaival ennek az ősi múltnak a hangulatát vará
zsolja elénk; ilyenek lehettek - gondolhatjuk 
az ösi leletek eredeti állapotukban, mielőtt az
idő alakmódosító rétegei rájuk rakódtak. A ki
sebb méretű szénrajzok - folytatva a gondolat
sort - már e .Jeletek" grafikai "rekonstrukciói":
állatemberek, mindenfajta hibrid lények, manó
szerű figurák, majd a múlt mélyrétegeiből ki
emelkedő képzelet mának szóló intései követ
keznek: benőtt szemű emberi arc, a kezében
tartott tárgyat elmélyülten vizsgáló emberi alak
a sorozat egyik legmegragadóbb darabja.

A művész legújabb munkáin a régmúlt szelle
mi, transzcendens értékeinek másik megjelenési
formája: a "sziklarajz". Mindeddig ezekben az
igénytelenül szürke, világos színű pasztellképek
ben sikerült mai eszközökkel, talán olajképeinél

ZENE

Cziffra György:
Ágyúk és virágok
Megrendítő és felemelő könyv. Noha a zenész
életrajzok műfaja meglehetősen kérdéses, hiszen
a szerző nem iró, tehát gyakran dilettantizmus
ba téved, apró epizódokat idéz föl, melyek lehet
nek érdekesek és mosolyogtatóak, az olvasó
viszont épp azt nem érzékelheti, ami a művészt

fontossá vagy éppen naggyá teszi.
Cziffra György nemegyszer és nyomatékosan

hangsúlyozza, hogy ő nem író, hanem egy em
ber a xx. századból, aki igazi tehetségét a zon
gora mellett váltja valóra. Akinek szinte ember
feletti küzdelmet kellett vívnia, hogy tehetségé
nek adományát kifejthesse. Körülmények és
adottságok sokszor önemésztő küzdelméről szól
ez a könyv; legfontosabb tanulsága: soha nem
szabad feladni, az élet minden helyzetében leg
alább a kiteljesedés reményét meg kell öriznie az
embernek!

Merészség volna azt'állitani, hogy hazája daj
káló édesanyja volt. Inkább pofonokat és rúgá
sokat kapott tőle, olyanokat is, amelyekre alig
ha szolgált rá. Megható és felemelő mégis, hogy
Cziffra György megmaradt magyar művésznek,

s hogy az élet legsúlyosabb megpróbáltatásai
közepette is őrzi magában a hitet. Az egyik
legszebb és legtisztább epizódja a könyvnek,
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is szuggesztivebben közvetítenie e múltat idéző

szellemi magatartás müvészi erejét. Mintha azt
sugallnák: kezdetben volt az ábrákkal, érzékeny
vonalakkal tarkított sziklafal, vagy talán csak
maga a hatalmas mérctű. többé-kevésbé szabá
lyos alakú nő, amely - a képfelülct rendkivül
gondos megmunkáltsaga révén - puszta megje
lenésével különlcges, szakrális jellegére enged
következtetni. Az ősi hagyományok ra való uta
lás szándékossága, kifejező ereje másutt is nyil
vánvaló, de szandék és megvalósulás ezen a
tekintélyes mérctű, ikonográfiailag Csontvary
Áldozat kö-vévC! összefüggésbe hozható képen
lép tökéletcsen harmóniába egymással. Az ana
lógia tényszerű: a hagyomány szerint kozmikus
eredetűkő mindkét esetben szent helyet, világ
központot jelképez, mig a pasztellkép azokkal
az eszközökkel "L amelyeket a XX. századi mű
vészet szemléle-i é~' technikai megújhodása bo
csátott a művés.: rendelkezésére.

Érdemes a saiátos formátumú művész útját
továbbra is ligyclemmcl kísérni.

MEZE/OTTÓ

amelyben azt mondja el, hogyan jutott csodával
határos körűlmények között két olyan üvegab
lak birtokába, melyek közül az egyik magyaror
szági Szerit Erzsébetet ábrázolja, a másik Szalézi
Szent Ferencet. S alighogy megkapta ezeket,
százával és ezrével jelentkeztek, akik támogatui
akarták franciaországi alapitványút, s megmen
tették a nemes eszményt. de öt magát is - a
tönkremenéstől!

Az ember sorsában néha úgy fonódnak egybe
a körülmények, hogy azokat a hivő csodának,
a hitetlen véletlennek nevezi. Czíffra György
életében sok csoda, sok véletlen keresztezte és
követte egymást. Mindezt úgy meséli el, olyan
közvetlenül, hogy megőrzi az érthetetlenre és
megmagyarázhatatlanra való rácsodálkozás

_érintetlenségét. (Zeneműkiadó, 1983)
R. L.

•
Hanglemezek

A zenetörténet múltjában először a legnagyob
bakat, Mozartot, Becthovent, Bachot fedezzük
fel. Csak később látjuk meg. hogy a nagy kor
szakok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és a
legnagyobbak mögött talán kevésbé jelentős al
kotók is felsorakoznak; bizonyos dolgokat
azonban köd és homály takar. Később tisztul a
kép: felfigyelünk a részletekre, az addig jelenték
telennek vélt mozzanatokra is. lrigylésre ésszá- '
nalomra méltó a zenetörténész dolga, mert egy



hihetetlen gazdagságú birodalmat járhat be, át
tanulmányozhatja a múlt és ajelen zenekultúrá
ját, de sohasem érheti el a teljességet: nem ismer
heti meg az egész zenetörténet minden jelentős

alakját és alkotását.
Antonio Vivaldi esetében például csak a hu

szadik század derített fényt munkásságának na
gyobb részére. 1930-ig egészen más kép élt róla
a zenei köztudatban, mint napjainkban, hiszen
akkor szamos partitúrája került elő egy itáliai
kolostorból. A kép azóta is folyton változik,
módosul. Legelőször úgy ismertük őt, mint ver
senyrnűvek, concertók nagy mesterét, aki azért
több tucat operát is komponált. Az utóbbi idő

ben a Hungaroton jóvoltából sorra megismer
kedhettünk Vivaldi egyházi műveivel: a Beatus
vir cimű III., a Laudate pueri cimű 112. zsoltár
ral, a Juditha Triumphans oratóriummal. S a sor
most tovább folytatódik a Nisi Dominus 126.
zsoltárral, valamint két motettával.

Antonio Vivaldi: Nisi Dominus, Invicti bellate,
Longe maia umbrae terrores
Teresa Berganza - alt
English Chamber Orchestra, vez.r: Antonio
Ros-Marbá
Fidelio 3331

A Nisi Dominus Vivaldi legmaradandóbb értékű

művei közé tartozik. A kilenc tételből álló alko
tásban finom egyensúlyban váltják egymást a
gyors és lassú tételek. Különösen az utóbbiak
tűnnek ki utolérhetetlen lírai szépségükkel, Pél
daként megemlíthetjük a Cum dederit, vagy a
Gloria Patri tételt. A Cum dederit egyben kitű

nően tanúsitja azt is, hogy Vivaldi milyen egy
szerű eszközökkel képes erős hatást, nem múló
élményt nyújtani hallgatójának. Gyors tételei
viszont más szempontból - a zenekar igényes
zenei anyaga miatt - érdemelnek nagy figyelmet.
A mű főszereplője. a mindvégig foglalkoztatott
alt-szólista, Teresa Berganza, aki mind a pergő,

virtuóz gyors, mind a széles, elégikus lassú ré
szekben teljes biztonsággal, gyönyörű tónussal,
kifinomult zeneiséggel oldja meg feladatát. Az
Antonio Ros-Marbá által dirigált Angol Kama
razenekar vonósai remek dinamikai kontrasz
tokkal. pregnáns ritmizálással, kristálytiszta in
tonálással és hangszinükkel tűnnek ki, de meg
kell említenünk a lassú számokat kisérő basso
continuo nagyszerű teljesítményét is. A lemez
másik oldalán hallható két motettában megcso
dálhatjuk Vivaldi egyházi művészetének gaz
dagságát, a kiváló szólista és az előadók inter-
pretációját. .

Ha kapcsolatot keresünk Mozart és Vivaldi
muzsikája között, éppen az utolérhetetlen olasz
hegedűs hagyományok és Mozart itáliai útjai
jelenthetik a találkozási pontokat. Lehetséges,

hogy Mozart ismert néhányat a néhai nagy he
gedűvirtuóz hangszeres műveiből. Áttételesen
azonban jelen van zenéjében Vivaldi művészeté
nek sok fontos eredménye. Erről tanúskodik
következő lemezünk két műve is. Az 1775-ben
írt öt (!) hegedűverseny korábbi és későbbi da
rabjai között óriási stiláris gazdagodás tapasz
talható Mozart műveiben.Úgyannyira, hogy az
utólagos megítélések szerint ez alatt az egészen
rövid idő alatt a fiatalkori művek írójából érett
mesterré vált. Hogyan lehetséges ez? - kérdezik
a történészek. Talán egyike azoknak az esetek
nek, amikor tetten érhető a "csoda": a fluktuá
ció - ahogy biológiai nyelven mondanánk -, az
ugrásszerű változás, mely szinte egy csapásra
más régióba emeli Mozart stílusát. S bárhol
hallgatunk is bele e két mesterműbe, meggyő

ződhetünk róla: készen áll a tökéletes Mozart
zene, utolérhetetlen éteri tisztaságával és ará
nyosságával. A mester ekkor tizenkilenc eszten
dős.

Wolfgang Amadeus Mozart:
G-dúr hegedüverseny, K 216
A-dúr hegedüverseny,K 219
Kovács Dénes - hegedü
A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara,
vez.: Németh Gyula
Hungaroton, SLPX 12382

A művek előadója, Kovács Dénes könnyed biz
tonsággal játssza mindvégig a két darabot, s
Németh Gyula vezényletével a Filharmónia Ze
nekara is biztos, jó teljesítményt nyújt.

Joseph Haydn: Angol Canzonetták
Csengery Adrienne - szoprátt
Malcolm Bilson - fortepiano
Hungaroton, SLPD 12374

Haydn rnesternek is sok arcát ismerjük már.
Ezen a lemezeri azonban - bátran állíthatjuk 
ismét' új oldaláról mutatkozik meg. Ha belela
pozunk a Hoboken-jegyzékbe, kiderül, hogy
Haydn művészete is szinte kiismerhetetlenül
gazdag: szimfóniáin, versenyművein, vonósné
gyesein és egyházi kompozícióin kívül tömérdek
kisebb-nagyobb kamaradarabot, .duót, triót,
dal feldolgozást írt, s vannak dalai is, szám sze
rint negyvenhét. Ezek közül két sorozat az An
gol Canzonetták, összesen tizenkét dal, melyet
további kettővel kiegészítve énekelt lemezre
Csengery Adrienne. Amint a címe is sugallja, a
két sorozat Haydn egyik londoni útja folyamán
keletkezett, a versek írója Anne Hunter, a zene
szerző londoni sebész ismerősének, John Hun
ternek a felesége. E rövid kompozíciók a később

kibontakozó s bő termést hozó német dalművé-
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szet igen fontos előzményei. Így van ez például
a szinte már Schubertre emlékeztető She never
told her love című Shakespeare-dalban, vagy a
különös módon Mozart Papageno-témájára ri
melő Sailor's song-ban. Csengery Adrienne
érett, kimunkált tolmácsolása és a fortepiano
specialista, Malcolm Bilson kiváló muzsikálása
felejthetetlen pillanatokkal ajándékozza meg
hallgatóit.

Lemezkiadásunk sokarcuságát dicséri, hogy
időről időre megjelenik a hanglemezpiacon egy
egy kiadvány, mely a gregoriánnal, a középkori
keresztény zenekultúrával foglalkozik; Mindez
elsősorbana Schola Hungarica tevékenységének
köszönhető. A kiváló Magyar Gregoriánum
sorozatuk után most örvendetes módon arra
vállalkoztak, hogy tágítják a kört: a honi "vi
zekről" kicsit távolabb kalandoznak. Reméljük,
hogy az ő tolmácsolásukban hallhatjuk majd a
továbbiakban is a középkor viszonylag kevésbé
ismert európai zenéjét. S itt elsősorban a zenei
reneszánsz előtti kultúrákra, korszakokra és
szerzőkre gondolunk. Mostani produkciójuk
igéretet tartalmaz erre a kőrtágitásra, hiszen egy
angol vértanú, Becket Tamás emlékezetére ké
szült a lemez, s tartalmaz olyan elemeket (korai
többszólamúság, angol nemzeti nyelvű ének: ca-

HONISMERET

Archaikus
népi imádságok
újabb gyűjff?Jménye

A magyar vallási néprajz európai hirű, nagy
műveltségű kutatója, Bálint Sándor emlékének
különösen szép kötetteláldozott a békéscsabai
megyei könyvtár. Arany fának arany ágán cím
mel (1982) archaikus népi imádságokat tartal
maz a kiadvány, Polner Zoltán gyűjtéséből és
utószavával. A Szeged és Makó környéki falvak
vallási kultúrájának még ma is eleven részei ezek
az ősi szövegek, ahogy Polner Zoltán írja:
"Mintha hét évszázad magyar költészetének ak
kordjait ütötte volna le valaki... Korán mun
kába fogott öreg szülék magyarázzák nekem a
fájdalmat. »Olyan senkiházi, kis ijedt asszony

I vótam egész életömbe« - nénék nyűgöztek le
balladateremtő nyelvünk szépségével. Nyel
vünkkel, amely a szenvedésre túlontúl sok kife
jezést ismer." - "Ha fülledt nyári napokon meg
zendül az ég, látom, amint kitérdeinek az udvar
ra fohászkodni. Könyörögve körösztözik az
iromba nagy felhőt. Azok a sömmi-asszonyok
elimádkozzák a vihart ahatárból. "
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rol), melyek ilyen irányba mutatnak. A lemez
anyagát Rajeczky Benjámin állította össze, s lát
ta el értő kisérő jegyzetekkel.

Memory of Thomas Becket - Schola Hun
garica
vez.: Dobszay László ésSzendrei Janka
Hungaroton, SLPD 12458

A lemez első oldalán énekszó-és olvasmány vál
takozva emlékezik meg és számol be Becket
Tamás cselekedeteiről. A régi magyar nyelvem
Iékek közbeiktatása igen jó ötletnek bizonyult;
a XII. századi angol történelem legendás alakját
közelebb hozza a hallgatóhoz. Különös szépsé
gű a gyermekhangok megszólalása is, az igazi
meglepetéseket azonban az egyszólamúsághoz
szokott fül számára a második lemezoldal tarto
gatja. A Te Deum laudamus címü carol, a Lectio
libri Sapientiae szólóéneke s az angolul tolmá
csolt Nowell sing we... kezdetű részek mind
kiváló előadásuk, mind a bennük fellelhető kü-

-Iönös dallamok, hangulatok, zenei és spirituális
tartalmuk miatt megérdemlik míndannyíunk fi
gyeImét.

V. T.

Polner Zoltán nemrégen a Szeged és Makó
körüli mondavilág egyik hőséről szóló történe
teket is összegyűjtötte és kiadta.' A Teknyőka

pará népi jövendőmondó, sámán, aki szekeret
rajzol a porba, beleül és elhajt vele; aki a szél
hátán lovagol; aki országokon át gyalogol, s
messzi nagyvárosokból úgy ér ide, hogya fonott
kalács, amit a szüttyőjébe tett, még gőzölög,

mikor valamelyik falusi vagy tanyasi portán
megszegi mcsélők vallomásai közben.

Vannak e gyűjteményben is sorok, melyek a
löweni Mária Siralom hangját idézik, máshol
pedig a többszáz éves ráolvasó, gyógyító verset
halljuk vissza:

Őrizzé meg tűztől, víztől,
Idegen nyavalyáktul,
Hirtelen haláltul,
Halálos nagy bűntől

Kétségbeeséstő. . .

A ritmus-hasonlóság megdőbbentő: a rossztól
való szabadulás reménye a szó ereje, a mítosz
ereje általősi hit. Egy nép múlt jának évszáza
daiba világítanak az Aranyfának arany ága népi
imádságai. Kár, hogy mindössze 150 példány
ban tudta a békéscsabai megyei könyvtár közre
adni ezt a nemcsak néprajzkutatók számára ér
dekes könyvet.



Egy Arpád-kori falu
története

Püspöki Nagy Péter személyében olyan egysze
mélyes intézménye van a magyar riyelvű törté
netírásnak, aki minden megnyilatkozásával ma
gára vonja a figyelmet. A csehszlovákiai Po
zsonypüspökin élő fiatal történész eddigi mun
káiban is mélyre tekintő és egyúttal széles körű,

a társtudományok eredményeire is figyelő felké
szültséggel dolgozott. A szűkebb értelemben
vett történettudomány mellett otthonosan mo
zog a nyelvészet, a művészettörténet, a teológia
és a vallástörténet területén is. E széles látókör
höz talán az is hozzásegíti, hogy a bölcsészdiplo
ma megszerzése előtt évek ig tanult a pozsonyi
papneveldében. Püspöki Nagy Péte.r a hetvene~

évek elején tűnt fel a felsőszemerédi (ma Home
Semerovce, lévai járás, Szlovákia) katolikus
templom késő gótikus kőportáléján 1482 óta
fennmaradt rovásírás megfejtésével (A felsősze

merédi rovásemlék. Magyar Nyelvtudományi
Társaság Kiadványai 126. sz. Bp. 1971). Ugyan
csak figyelmet keltett az egykori Nagymorávia
fekvéséről szóló tanulmányával (Valóság 1978.
november) és négy felvidéki városról: Pozsony
püspökiről, Dunaszerdahelyről,Rozsnyóről és
Zselizről szóló monográfiáival.

A csehszlovákiai magyar tudományos iroda
lomban helytörténeti írásaival műfajhonositó

munkát végző tudós a közelmúltban .új kötettel
jelentkezett. Egy Pozsony megyei Árpád-kori
kis falu, Boldogfa - korábbi nevein Tolvajfölde,
Boldogasszonyfalva, Boldogfalva vagy Po
zsonyboldogfa - történetének megírásárá vállal
kozott, öt önálló részre tagolt könyvben.* A
munka elvégzésére a falu XIII. századí templo
mának falában lévő és 1976-ban felfedezett ró
mai kori felirat ösztönözte. Az első részben a
település kialakulását és középkori történetét
ismerhetjük meg úgy, hogy a szerző a helyi
szempontokon túl az országos történelmi ese
ményeket is nyomon követi. Az első írásos emlí
tés 1276. augusztus 18-i keltezésű, amikor IV.
(Kun) László király Tholuoy (Tolvaj) János is
pán fiának, Jakab mesternek akiváltságait meg
erősítí. A birtokot ekkor még Tolvajföldének
hivták. A falutörténet bemutatja a táj középkori
történeti földrajzát és küzdelmes, míndennapi
életét ís. Tolvajfölde 1357-ig kegyúri birtok volt,
1358-ban pedig Erzsébet anyakírályné az óbu
dai klarissza apácáknak adományozta. A XIV.
század végén Tolvajfalut és a szomszédos SáraI
ját Boldogasszonyfalva néven egyesitették.

A könyv legérdekesebb része talán a falu ro-

* Püspöki Nagy Péter: Boldogfa. Madách KÖ{lYv- és
Lapkiadó 1981.

mán stílusú templomának bemutatása. Ipolyi
Arnold, A Csallóköz műemlékei című könyv
szerzője a Mátyusföldről, tehát aCsallóközt

. átölelő Kis-Dunától északra fekvő sík vídékről

is hasonló könyvet készült írni. Boldogfán is
járt, megvizsgálta a barokk idő~ben bev.ak~lt.~s

így jellegtelenné vált" XIII. s~a~ad ve.~e~ ep~lt
templomot, de Tőrőkszentmiklósra tort~~t at
helyezése miatt nem tudta tervét megvalósítani.
Így a templom értékeinek felfedezése egy JO ev:
századdal későbbre maradt. "Tizenöt évvel ez
előtt még egy művészettörténész is minden külö
nösebb érdeklődésnélkül ment volna el a plébá
niatemplom mellett. A vakolat és néhány kései
beavatkozás olyannyira elrejtette az egyszerűsé

gében szép, román stílusú templomhajót és tor
nyot, hogy az a gótikus szentélynél is fiatalabb
nak látszott" - írja Püspöki Nagy Péter. Az
I 963-64-ben végzett felületes renoválás már fel
színre hozott néhány régi építészeti elemet, de
ekkor még az egyszerű tudomásulvételen kívül
nem történt egyéb. 1976 nyarán Koller Gyula
esperes, boldogfai plébános megkezdte a temp
lom teljes restaurálását. Amikor a barokk vako
latot leverték, nemcsak a templom építéstörté
netéről árulkodó kövek kerültek napvílágra, ha
nem egy latin nyelvű felirat is, melynek római
kori volta már az első helyszíni szernle után
kétségtelenné vált. A gondos felújítási munkák
nyomán előtűnt a szép falusi templo~ ~o~án

stílusú hajója és tornya, de a "sok újságcikk
ellenére mind ez ideíg nem került sor a
műemlék-templorn és a római kori sírkőfelirat

tudományos igényű, teljes feldolgozására. Ezt a
hiányt szeretnénk a történész eszközeivel pótol
ni" - olvashatjuk a könyv bevezetőjében.

Jellemző Püspöki Nagy Péter munkamódsze
rére, ahogyan a templom épitési idejét megálla
pitja. Korabeli oklevelekkel. a korszak történel
mének, a vidék történeti földrajzának és társa
dalmának ismeretével kimutatja, hogya végle
ges falualapítást Tolvají Jakabnak kellett elvé
geznie. Így a templomépítés legkorábban al
1276 utáni években kezdődhetett.Azt IS tudjuk.
hogya birtok új ura 1287 és 1303 között a
Jánoki család, majd Csák Máté foglalta el. Az
építés pontos időpontjára a kegyúri k.arz~tról

lehet következtetni; a kor szokása szennt Ilyen
karzat csak ott épült, ahol a birtok tulajdonosa
lakott. Az említett két birtokos család közül a
Jánokiak székhelye Jánokon volt, így az építtető

csak Tolvaj Jakab lehetett az 1276 és 1287 kő

zötti években. A történész eszközeivel végzett
bizonyitást Püspöki más oldalról is alátámaszt
ja. Részletes építészeti stíluselemzést adva tanú
sítja, hogy a boldogfai templom a XIII. század
nak azt az országszerte ismert stílusát követi,
melyet a jáki, lébényi, zsámbéki vagy a Tiszahá
ton lévő csarodai templomokon láthatunk. A
torony, a templomhajó és a kegyúri karzat épí-
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