
•     Rítus 1968 
•     Szenvedély - "második" Trilógia 3. 1969 
•     Dokumentumfilm a Farö-szigetről dokumentumfilm , 1969 
•     Érintés , 1970 
•     Suttogások és sikolyok , 1972 
•     Jelenetek egy házasságból tv-film , 1973 
•     Varázsfuvola , 1974 
•     Színről színre / Szemtől szemben / Szemben önmagunkkal tv-film , 1975 
•     Kígyótojás , 1977 
•     Egy kis éji zene , 1977 
•     A Bergman-akta dokumentumfilm , 1978 
•     ?szi szonáta , 1978 
•     Jelenetek a bábok életéből , 1980 
•     Fanny és Alexander ,1982 
•     Próba után tv-film,  1983 
•     Áldottak tv-film , 1987 
•     A legjobb szándékok forgatókönyv,  1992 
•     Vasárnapi gyerekek forgatókönyv , 1992 
•     Négyszemközti beszélgetések dokumentumfilm , 1996 
•     Bergman hangja dokumentumfilm,  1997 
•     Dúl-fúl és elnémul tv-film , 1997 
•     Trolösa , 2000 
•     Konfesszió,  2001 
•     Sarabande tv-film , 2003 
 

*** 
 
 

 
Halála alkalmából a Bartók Rádió egyórás műsorban emlékezett meg a világ-
hírű svéd rendezőről, amelyben többek között Herskó János, a Stockholmban 
élő jeles filmrendező is felelevenítette emlékeit Ingmar Bergmanról. 

2592                                        Elment Ingmar Bergman 

Betűk Istenben 
  
Ne csak a sorok 
között olvass 
hanem követeld 
minden ember 
bemenekülési jogát 
mikor 
a test a szóba lép, 
szóba zuhan 
 
Fel ne add 
mielőtt egész testeddel 
kemény szavak  
közt kígyózol 
 
Be kell jutnod. 
Az életedbe kerül. 
Az ábécé mögött 
minden lépés 
egy életet ér 
 
Ne add fel. 
A mássalhangzók 
joga és kötelessége 
hogy véresre marjanak 
 
Be kell jutnod. 
Ha egyszer valóban 
bejutsz soha többé 
nem akarsz 
a szavakon kívül lenni. 
 
 
 
 

Bokstäverna i Gud 
 
Nöj dig inte 
med att läsa 
mellan raderna 
utan kräv 
varje människas 
berättigade inflykt 
 
Var torr i början 
och mjukna i takt 
med att kropp 
går i ord 
går ner sig i ord 
 
Ge dig inte 
förrän du ålar 
mellan hårda ord 
med hela kroppen 
 
Du ska in. 
Det ska ta ditt liv. 
Kommer du bara 
bakom alfabetet 
är det värt ditt liv, 
varenda kliv 
 
Ge dig inte. 
Konsonanter 
både vill och bör 
rispa dig blodig 
 
Du ska in. 
Kommer du bara in 
vill du aldrig mer vara 
utanför orden. 
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Azt írtam  
hogy az életedbe kerül. 
Ezért veszi el 
sebzett életed, 
melléknevek nélkül. 
Ne add fel. 
 
Gerincet kapsz á-tól. 
Szájat kapsz ó-tól. 
Végtagokat kapsz é-től. 
Megszólalsz í-től. 
 
Ne higgy magadnak 
ha azt mondod hogy nem megy, 
hogy az életben semmi se megy és 
jól van ez így. 
 
Kell hogy legyen egy 
elveszteni való életed. 
 
Van egy elveszteni 
való életed? 
 
Én mindent kész vagyok elveszteni. 
 
Fiam király a Vénuszon 
Lányom ellátogat 
hozzátok a jövőben 
Feleségem mindaz 
amiről születésem előtt 
álmodtam 
 
Gondolkozz, gondolkozz kifulladásig 
így segíted a folyó 
folyását 
 
Mert be kell jutnod 
ki kell jutnod 
legvégül 
kiapadnod 
 

Jag har skrivit 
att det ska ta ditt liv. 
Därför ska det ta 
ditt stungna liv, 
blåst på adjektiv 
Ge dig inte. 
 
A ska ge dig ryggrad. 
O ska ge dig mun. 
E ska ge dig lemmar. 
I ska ge dig mål i mun. 
 
Tro dig inte om du säger 
att det inte går 
Inget går att göra i livet, 
och så var det bra med det. 
 
Men du måste ha 
ett liv att förlora 
 
Har du ett liv 
att förlora? 
 
Jag har allt att förlora. 
 
Min son är regent på Venus 
Min dotter är 
den som kommer till er 
i framtiden 
Min hustru är allt 
det jag drömde om 
som ofödd 
 
Tänk, tänk dig trött 
så hjälper du floden 
att flyta 
 
För du ska in 
du ska ut 
du ska sina 
till slut 
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•     Fűrészpor és ragyogás , 1953 
•     Szerelmi lecke , 1954 
•     Női álmok , 1955 
•     Egy nyáréjszaka mosolya , 1955 
•     A hetedik pecsét , 1956 
•     A nap vége , 1957 
•     Az élet küszöbén , 1957 
•     Arc / A varázsló , 1958 
•     Szűzforrás , 1959 
•     Az ördög szeme , 1960 
•     Tükör által homályosan - Trilógia 1. 1961 
•     Úrvacsora - Trilógia 2. 1962 
•     A csend - Trilógia 3. 1963 
•     Valamennyi asszony / Beszéljünk most ezekről a nőkről,  1964 
•     Persona , 1966 
•     Daniel,  1965/66 
•     Farkasok órája - "második" Trilógia 1. 1966 
•     Szégyen - "második" Trilógia 2. 1967 
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saját hangjára. 1951-es Nyári közjáték című filmjében egy szerencsétlen sorsú sze-
relemnek lírai tájszemlélete megható. 1955-ös Egy nyári éj mosolya című filmjé-
vel szerzett nemzetközi hírnevet. A következő három filmje meghatározó lett Eu-
rópa filmművészetére. A hetedik pecsét (1957), A nap vége (1957) és a Szűzforrás 
(1960) az egész európai filmművészet lényegét sűrítette magába. Bergman szeret-
te illuzionistának és szemfényvesztőnek nevezni önmagát. Lemondott a történelmi 
helyszínekről, lecsökkentette a stáb létszámát, a helyszíneket szűkítette. Létrehoz-
ta a magány filmtrilógiáját. A Tükör által homályosan (1961), Úrvacsora(1963) 
és a Csend (1963) szereplői magukat és egymást kínozzák, miközben olyan szelle-
mi nyugalmat keresnek önmaguknak, amelyből hiányzik Isten. Az 1966-os Perso-
na új korszak kezdetét jelentette: elmerülést az emberi kapcsolatok világában, a 
premier plánok középpontba helyezését. Az 1972-es Suttogások és sikolyokban 
két nő kölcsönös megkínzatásának tanulmányát jelenítette meg. Az 1970-es évek-
ben filmes pályája leszállóágba került. Elhagyta otthonát és állandó szereplőit. Az 
1982-es Fanny és Alexander szövevényes családi történet. E film után bejelentette 
visszavonulását a filmezéstől. Woody Allen szerint Bergman „Valószínűleg a leg-
nagyobb filmrendező a filmkamera feltalálása óta”.Szakmai tökéletessége mellett 
filmjeinek problematikája, morális tépelődő attitűdje teszi művészetét egyedülál-
lóan jelentőssé. Kedvelt témaválasztása a lélektani konfliktusok részletes ábrázo-
lása. Bergman igen termékeny alkotó, filmjeiben vissza-visszatér bizonyos képi 
elemekhez, melyeket egyre pontosabban kidolgoz.  

Gyakorló színház- és operarendezőként is maradandót alkotott. Állandó opera-
tőre a kétszeres Oscar-díjas Sven Nykvist volt. 

A nyolcvankilenc éves svéd rendező békében hunyt el otthonában a balti-tengeri 
Farö szigeten 2007. július 30-án.  

Filmjei: 
•       Válság, 1945 
•     Eső mossa szerelmünket, 1946 
•     Hajó Indiába , 1947 
•     Zene a sötétben , 1947 
•     Kikötőváros , 1948 
•     Börtön , 1948/49 
•     Szomjúság , 1949 
•     A boldogság felé , 1949 
•     Ilyesmi itt nem fordulhat elő többé , 1950 
•     Nyári közjáték , 1950 
•     Várakozó asszonyok , 1952 
•     Egy nyár Mónikával , 1952 
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Mielőtt először 
átadod magad: 
pihenj meg ú-nál. 
Mielőtt másodszor 
átadod magad: 
ökölharc k-val. 
 
Mielőtt harmadszor 
átadod magad: 
próbálj meg magányosabb lenni mint q. 
 
És ha átadod magad: 
add át magad 
szótlanul! 
 
És amikor 
az élet zárt osztályán 
a szavak mögé jutsz, 
akkor kezdődik az értelem háborúja 
 
Utat vágni visszafelé 
a leírtakon át, 
évről évre, 
évről sebre, 
évek, álnok sebek, 
 
kaszádat gondozd, 
kerüld a hazugságra 
szánt hazugságokat 
 
Minden egyes mondat 
amit lekaszálsz 
ismét kinő, ugyanúgy, 
saját szándékával 
azonosan 
 
Akkor kérd meg 
a gyermekistent, hogy 
töröljön ki mindent amit mondtál, 
Különösen 
a végzetesen ügyesen megformáltakat 

Och innan du ger dig 
första gången: 
vila ut hos u. 
 
Och innan du ger dig 
andra gången: 
näv- och fotkamp med k. 
 
Och innan du ger dig 
tredje gången: 
försök att vara ensammare än q. 
 
Och om du ger dig: 
ge bort dig själv 
utan ett ord! 
 
Och när du 
i livets slutna avdelning 
kommit fram bakom orden, 
då börjar meningskriget 
 
Att röja baklänges 
genom allt skrivet, 
år för år, 
år för sår, 
år, försåtliga sår, 
 
vårda din lie, 
undvik lögner som ber 
att få bli lögner 
 
Och för varje mening 
som huggs ner, 
växer en och samma 
mening upp, 
blir identisk 
med sin egen avsikt 
 
Då ska du be 
barnaguden sudda ut 
allt du sagt, 
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és kívánd azt, hogy ott teremj 
ahol egykoron 
gyors csodák teremtek 
 
 
 
De hol van tiszta Istened 
Hol van a vágy felsőrendű tudata 
Hol van hangja 
a titkos űrben 
Hol az ígéret, hogy 
a falak mögött ismét 
életet találsz 
Hol van szellemének 
magára hagyott füttyszava 
 
Mászd meg a szavakat 
vágj eret a G görbületén 
csurogjon olaj az öltönyödre 
hasítsd ketté ú-t 
hogy recsegve ropogjon 
szárazra rohadt életkora 
de hagyd hogy pici d elinduljon 
hagyd hogy pici d elinduljon 
szabadon, szótlanul 
 
Nem tudom 
miféle névtelen 
elektromágneses vízbe 
sodor ez a munka 
 
De be kell jutnod 
és ki kell jutnod 
és legvégül 
kiapadnod 
Az elhagyott gyermek 
magányos rejtélyének 
Nedvességével 
 
töltsd meg G hátán a rést 
És szánd meg ú-t 

särskilt 
det dödligt välformulerade, 
och önska dig dit 
där en gång 
snara under växte 
 
Man var är din giftfrie Gud 
Var är din 
längtans överförnuft 
Var är hans röst 
i hemliga etern 
Var är löftet 
att återse livet 
bakom muren 
Var är hans andes 
övergivna vissling 
 
Du får klättra på ordet, 
öppna en åder i G:s kurva 
och få olja på kostymen, 
bryta u på mitten 
så det knastrar 
av snusrutten ålder, 
lilla d får gå fri 
lilla d får gå fri 
och utan mening 
 
I vilket namnlöst 
elektromagnetiskt vatten 
detta arbete 
mynnar ut 
vet jag inte 
 
Men du skulle ju in 
och du skulle ju ut 
och du skulle ju sina 
till slut 
 
 
Så nyfyll ditt G. 
med det våta 
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„A barátság az égvilágon 
semmit nem követel, kivéve 
egyvalamit: őszinteséget. 
Csak ezt az egyet, de ez 
nem kevés.”  
 
„Az öregkor hasonlít a 
hegymászáshoz. Minél ma-
gasabbra hágsz, annál fá-
radtabb vagy, nehezebben 
kapsz levegőt. De sokkal 
jobban átlátod a dolgokat.” 
 
„Ahol nincs te, ott nincs én 
se.” 
 
 
 
 
 

Lelkész gyermekeként született. 10 évesen bábszínházi előadásokat rende-
zett. 19 évesen elhagyta a szülői házat, és színházrendezőnek állt. 1944-ben kine-
vezték a helsingborgi városi színház rendezőjének. Filmes munkái mellett is fo-
lyamatosan rendezett vidéki színházakban. „A színház olyan, mint egy megértő 
feleség – míg a film jelenti a nagy kalandot, a pazarló és nagy igényekkel fellépő 
szeretőt.” 

Maga is írt színdarabokat, és filmjei forgatókönyveit is önállóan jegyezte. Az 
1944-es Őrület című forgatókönyvében egy fiatalember győzedelmeskedik egy 
szadista tanár felett. A fiatalembereket elnyomó rosszindulatú apafigura végig 
megjelenik korai munkáiban. A gyakran erőltetett kezdeti próbálkozások erőteljes 
egyéni képzelőerőről adnak tanúbizonyságot. Tizedik filmjénél Bergman rátalált 
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alatt népközösségünket ne érhesse jóvátehetetlen károsodás. Hogy teljesüljön, 
amint Illyés Gyula óhajtotta, hitte: Kodály karnagy úr „kézintésére”, ha nem is az 
égre kelne, de legalább fölállna ez a „poklokat szenvedő” nép. És hogy a sok-sok 
vereségből – talán mégis, végre! – kisajtolhassunk magunknak egy kevéske dia-
dalt. Puszta megmaradásunk egyetlen nagy diadalát.” (Für Lajos, 180. o.) Való-
ban kell a támogatás, hogy ne legyen igaza Wass Albertnak: „a mi magyar nagy-
péntekünk évszázadok óta nem tud húsvét lenni”, és tévedjen az a kétségbeesett 
erdélyi református lelkész, aki a Duna tévének adott virágvasárnapi interjúban, 
kétségektől gyötörve, „a magyarságot fenyegető démonról, a széthúzás démoná-
ról” beszélt.       

 
                                                     *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juhász Gyula 
 
 1946-ban  született Budapesten, zenész családban. Is-
mert rock- és jazz-együttesek aktív tagjaként, a buda-
pesti Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskola el-
végzése után külföldre került. Az Oslói Egyetem zene-
tudományi szakának elvégzése után pedagógiából és 
gyógypedagógiából diplomázott. Tevékeny zenész és 
kórusvezető. 1981 és 2002 között Skandinávia egyik 
legrégibb zeneműkiadójának, az oslói Musikk-Huset 
AS-nek a munkatársa, majd kottaosztályának vezetője. 
Kodály Zoltán és Bárdos Lajos kórusművei itt jelentek 
meg norvég nyelven. Jelenleg zenegimnáziumi tanár. A 
Hungaroton Classics és a budapesti Editio Musica ze-

neműkiadó norvégiai képviselője.         

2588                                                    Zene/szó 

akárcsak az ágak nedvét 
és a sebeket a térdeken 
És hozd haza pici d-ét, 
hozd haza pici d-ét, 
ikertestvére és ő  
várva várja 
suta gondolatomban 
 
                              (“33 dikter”, 1986) 
 
 
 
 
 
Gyakorlat 
 
Az üvegfolyosó  
lezárt kijáratai között 
sétálva azt gyakoroljuk 
hogy úgy tegyünk mintha csak 
látszólag sétálgatnánk amikor 
látszólag sétálgatunk. 
                                  (”Avbön”, 1978) 
  
 
Bezárva 
 
I 
Bogarak próbálnak áthatolni  
az ablaküvegen. Kissrác koromban 
órákon át néztem, hogyan próbálnak 
áttörni, újra meg újra. Nem tudják  
mi az amit mi úgy nevezünk 
“ablaküveg”. 
 
II 
Az ablakon túl a világ játékrendje. 
Finomra őrölt üveg várja a kisbaba 
lábát a 9-es mezőn. 
 
 

i ensamma barnets 
jublande ensamma gåta 
Och ömma för u 
som du ömmar för 
märgen i kvisten 
och ärren på knäna 
 
Och hämta hem lilla d, 
hämta hem lilla d, 
hennes tvilling väntar 
så träget med ö 
i min tafatta tanke 
  
 
Övning 
 
Att promenera 
mellan glastunnelns 
igenbommade utgångar 
är en övning i att låtsas 
att promenaden är på låtsas. 
 
 
 
 
Inlåst 
 
I 
Några insekter försöker borra sig ut 
genom rutan. Som grabb kunde jag 
sitta i timmar och studera deras 
utbrytningsförsök. De vet inte 
vad det som kallas ”rutan” är. 
 
 
II 
Utanför rutan finns världens 
spelordning. 
Finmalet glas väntar på bejbins 
fötter på ruta 9. 
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III 
 
Még egy rovás a fatörzsön. A 27-es 
számú ősz. A vízpocsolyák felszínén 
a jéghártya engedelmesen recseg 
lépteim alatt, de nem érzem, hogy 
megértem arra, hogy gyerekem legyen. 
Orrom az üveghez nyomom. Várom 
apát. 

(”Avbön”, 1978) 
  
 
Mielőtt leszáll az este 
 
Útra indultam 
hogy elhagyjam a kemény életet 
hogy ne akarjak többé 
a szelleműző titkos éhségében 
sült hús lenni, 
ahogy ezt ifjúkori énem 
megfogalmazta volna. 
 
 
És azután 
Mi történt azután 
Semmi minden történt 
 
Álom jött álomra 
és valamennyi arról szólt 
hogy oda kell érni  
mielőtt becsapódik a kapu 
és kialszanak az ablakokban a fények. 
 
Útnak indultam 
hogy elhagyjam a kemény életet 
le kellett rombolnom a házat 
hogy megtaláljam a szobát 
az erdőt az erdőkben kerestem 
lehámoztam a zavaró hangokat 
hogy szabaddá tegyem a zengést 
ujjaim véresen izzottak énekeltek 

 
III 
 
Ännu en skåra i barken. Det var min 
höst nr 27. Pölarnas ishinnor krasar 
följsamt under min gång, men jag 
känner mig inte mogen att ha nåt barn. 
Med näsan mot rutan. Vänta på far. 
 
 
 
 
Före kvällen 
 
Jag var på G, på resa 
bort från det hårda livet 
att inte längre vilja vara 
det brynta köttet 
i andeutdrivarens 
maskerade hunger, 
som min yngre upplaga 
skulle formulerat saken. 
 
Och sen 
Vad hände sen 
Inget allt hände 
 
Dröm las på dröm 
och alla handlade om 
att hinna fram 
innan porten slår igen 
och alla fönster släcks 
 
Jag var på G, på resa 
bort från det hårda livet 
var tvungen att riva huset 
för att hitta rummet 
letade i skogar efter skogen 
skalade bort bruset 
för att frilägga suset 
tills fingertopparna glödde 
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Hollós Máté zeneszerző, a Hungaroton Classics művészeti igazgatója, szintén 
kissé pesszimizmusra hajló hangot üt meg, amikor a  „Kodály –módszer” mai 
helyzetéről beszél: „A Kodály-módszer továbbra is létezik. A magyar általános és 
középiskolai ének-zene tanítás túlnyomó része ezen alapul. A problémánk az, 
hogy az óraszám abnormálisan lecsökkent: heti egy óra, a gimnáziumokban pedig 
fakultatív (tehát ki is hagyható). Ma már ének-zenei általános iskola, ahol naponta 
van énekóra, alig van.” 

Sajnos nem készült és nincs is tervben Kodály CD hanghordozó, vagy kotta 
összkiadás, mint Bartók esetében.  
Hogy milyen a két zeneszerző szakmai megítélése Magyarországon, arról Kocsis 
Zoltán zongoraművész, a Nemzeti Filharmonikusok művészeti vezetője így nyi-
latkozott: „Kodályt megpróbálják beskatulyázni, Bartók alá helyezni. Ez téves 
magatartás. Okvetlen meg kell említenünk, és hangsúlyoznunk kell Kodály sokol-
dalúságát.” (Elhangzott a MTV 2, Kultúrház című adásában. 2007. március)  

 
Bartóknak és Kodálynak nemcsak népzenéhez fűződő kapcsolatát, hanem 

egész művészi látásmódját a nyitottság jellemezte. A művészetük örökségével 
való sáfárkodás évtizedeiben ez a nyitottság hosszú időre elhalványult. A magyar 
zenei nyilvánosság egyes hangadó személyiségei már Bartók és Kodály életében 
támadást intéztek művészetük ellen. Bartók halála után pedig – a szocialista zenei 
doktrína 1950 körüli Bartók-ellenes hisztériáját leszámítva – személye és művé-
szete, a „Bartók-modell”, mint a kortárs magyar művészet programja, egy időben 
szinte vallásos tisztelet tárgyává lett, a „ne legyen idegen isteneid” kizárólagossá-
gával. Az ugyancsak kizárólagosságra törekvő politikai hatalom igyekezett a Bar-
tók és Kodály iránti tiszteletet, saját, „új világot építő” ideológiája szellemében 
kihasználni: Bartók, a szocializmus előfutára, a „lobogónk, Bartók...stb.  

Bartók és Kodály álláspontját: kérlelhetetlen szembehelyezkedésüket a nép 
használatára készült zenei műfajokkal, amelyek ítéletük szerint zeneileg nemtelen 
eszközökkel igyekeztek a népiesség látszatát kelteni – operett, népies dal, vagy 
köznyelven magyar nóta – tiszteletben kell tartanunk, de a 21. század távlatából 
visszanézve nem kell feltétlenül mindenben osztanunk. Ha a mindkettőjükre is 
hivatkozó népzenei mozgalom türelmesebben lépett volna fel, ha támogatta volna 
a népies zene és a népdal békés egymás mellett élését, talán Magyarországon is 
kialakulhatott volna az egységes nemzeti szórakoztató és használati zenei reperto-
ár, amely sok szomszédos és más európai nép zenehasználatának mindmáig sajá-
tos arculatot biztosít, és bizonyos védelmet nyújt a globálisan terjedő populáris 
zenék áradata ellen. Valamennyien örököseik vagyunk gazdag hagyatékunknak. 
Az egész magyarságnak - határon innen és túl – kötelessége őriznie ezt..              

Ma igencsak létfontosságú, hogy a magyar művészet két gigantikus méretűvé 
nőtt géniusz, „tiszta forrásából” és a történelmi magyarság példázataiból oltalma-
zó, védelmező segítséget kapjunk. „Kell a támogatás, hogy a súlyos terhelések 
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sőbb Franciaországban telepedett le és ott folytatta munkásságát) Kodály nyugdí-
jazása, majd halála után a népzenekutatók képzése sajnos nem folytatódott. 
(Kodály először 1942-ben, 60 éves korában ment nyugdíjba. A háború után a Tu-
dományos Akadémia rendes tagja, később elnöke lett, és folytatta munkásságát. 
Az 1945-ben szervezkedő testületek nem nélkülözhették személyes részvételét. 
Átvette a Művészeti Tanács elnöki tisztét, a Zeneművészek Szabad Szervezetének 
is elnöke lett, majd ősszel a Zeneművészeti Főiskola Igazgatósági Tanácsának 
elnökévé nevezték ki. Szorgalmazására az új tanévben bevezették valamennyi 
tanszakon és osztályban a szolfézsoktatást. A Nemzetgyűlés – a szellemi és köz-
élet tizenkét vezetője– képviselővé választja. Ennyi tisztség – nagy tisztesség, 
kétségtelen. De mennyi időt rabolt a sok ülés attól a munkától, amit a legfonto-
sabbnak érzett: a zenei nevelés reformjától.) A hangszeres és énekes népzene nem 
lehet meg tánc nélkül, emiatt van kötelező néptánc oktatás is. 

Kérdés, mi legyen a Kárpát-medence, a magyar nyelvterület összegyűjtött és a 
különböző „revival-mozgalmak”-ban használt hagyományos zenei kultúrájával, 
magyarokéval és a szomszédos etnikumokéval, népekével? Kezeljük múzeumi 
tárgyként, letűnt korok értékes emlékeként? A másik lehetőség a szélesebb hasz-
nálat: ez a zenei kultúra elsajátítható. Életben lehet tartani és meg lehet tanulni azt 
a zenei kincset, amit az évszázadok megteremtettek. Kodály mondotta: „Szükség 
van magyar zenei nevelésre, magyar és nemzetközi szempontból egyaránt. Nem-
zetközi érdeklődésre annál inkább tarthatunk számot, mennél magyarabbak va-
gyunk. Magyar zenei műveltségre pedig csak ezen az úton jutunk el, e nélkül to-
vábbra is csak idegen művészetnek szálláscsinálója minden zenetanításunk. Vá-
lasztanunk kell: gyarmat maradjunk-e továbbra is, vagy független ország legyünk, 
nemcsak politikában, hanem kultúrában, saját egyéniségünk érvényesítésében 
is.” ( Eősze, 163. o. ) 

 
Kodály és Bartók öröksége kötelez és komoly feladatot hagyott az utódokra. 

Szokolai Sándor zeneszerző ezt az örökséget és kötelességvállalást a következő-
képpen értelmezi: „Kodályt tekintem jelképesen mesteremnek, mert nála tanultam 
zeneszerzést. De a kompozícióit mindennapi eledelemnek érzem. Poéta doctus 
volt! Művei mindennapi eledelem. Sokat tanultam munkáiból, csakúgy, mint Bar-
tók világából. De Kodály hitéből és bölcsességéből merítettem a legtöbbet. Ő azt 
mondta – és ezt soha nem felejtem el, hogy az Isten ad az embernek kicsi, köze-
pes vagy nagy tehetséget, de ha nem ad hozzá tartást, semmire sem megyünk ve-
le. Ő mondta azt is, hogy félművelt Magyarország. Hát ma már, talán ha negyed-
műveltnek lehet nevezni, és ha élne, azon is meglepődhetne, hogy a nemzeti alap-
tantervben, még csak meg sem említik a nevét.” (Muzsika, 2006. márc. 49. évf. 3. 
szám) Ugyancsak pesszimista szavak ezek a világhírű magyar komponistától, aki 
mellesleg tavaly töltötte be 75.-ik életévét. 
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a látszólag meggyógyult sebek dala 
megjelent az Áprilisi Szél Kiadónál 
és boldogsággá őrlődött 
igaz boldogsággá 
 
 
És azután 
Mi történt azután 
Minden semmi történt 
 
Álom jött álomra 
és valamennyi egy  
rég elfelejtett feljegyzésről szólt, 
Artemisz tegeze mélyén 
 
Úton vagyok, hogy otthagyjam 
a betűk belső meredek lejtőinek 
ívelt kanyarait 
nem akarok többé mindent látni 
és egyre kevesebbet megérteni 
nem akarok többé arra várni 
hogy visszatérjen 
és bevezessen új kozmikus szabályokat 
nem akarok többé fülelni 
hogy hallom-e őt 
aki nem is törődik azzal hogy létezik 
Csendes elfoglaltságok 
megjelennek majd az Áprilisi Szél Ki-
adónál 
és boldogsággá őrlődnek 
igaz boldogsággá 
 
Ha három napom lenne még hátra 
első nap orromat a földbe nyomnám 
amilyen mélyen csak lehet 
A második nap besiklanék 
valamennyi csendes öbölbe amelyeket 
eddig megtagadtam magamtól 
 
 
 
 

blödde sjöng 
De skenläkta sårens sång 
kom ut på Aprilvindens förlag 
och maldes ner til lykke 
til sand lykke 
 
Och sen 
Vad hände sen 
Inget allt hände 
 
Dröm las på dröm 
och alla handlade om 
den bortglömda minneslappen 
djupt nere i Artemis koger 
 
Jag är på G, på resa 
bort från loopen 
i bokstavens inre branta kurva 
vill inte längre se allt 
och begripa allt mindre 
vill inte längre vänta 
på att han ska återvända 
och klubba genom nya kosmiska 
regler 
vill inte längre lyssna 
på en som inte 
bryr sig om att finnas 
Tysta sysslor 
ska ges ut på Aprilvindens förlag 
och malas ner til lykke 
till sand lykke 
 
Hade jag tre dagar kvar 
skulle jag ägna den första 
åt att trycka ner näsan i myllan 
så djupt jag bara kunde 
Andra dagen skulle jag 
glida in i alla de mälarvikar 
jag nekat mig själv att upptäcka 
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És azután 
Mi történik azután 
Minden semmi történt 
 
 
Álom jön álomra 
és valamennyi arról szól 
hogy nem úton lenni, 
otthagyni a nekivágást 
mielőtt a történet elkezdődik, 
kiszaladni magánhangzóimból 
szorosan nyomomban Artemisz  
körülfont lábszárainak hűvösségével 
 
Álom jön álomra 
de csak egy szól arról 
hogy újra éljem életem 
egyetértésben, 
hogy tartós kapcsolatot keressek 
az árnyakkal 
az erdei tónál, 
hogy otthagyjam az utat 
és a kicsinyekkel 
a patakhoz érjek 
mielőtt leszáll az este 
. 

(“Hinna före kvällen”, 2003) 
 

Och sen 
Vad händer sen 
Vad händer den tredje dagen 
 
Dröm läggs på dröm 
och alla handlar om 
att inte vara på G, 
att lämna G innan 
berättelsen börjar, 
att springa ut 
ur sina vokaler 
kloss i häl med svalkan 
från Artemis snörda vad 
 
Dröm läggs på dröm 
men bara en handlar om 
att leva om sitt liv 
i endräkt, 
att söka varaktig kontakt 
med skuggorna 
nere vid tjärnen, 
att lämna G 
och med sina allra minsta 
försöka nå fram till å 
före kvällen  
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Azoknak, akik közelről ismerték Bartókot és Kodályt, sokat jelentett a két zene-
óriás morális tartása. Erkölcsiségük követelményként lebeg az emberek szeme 
előtt. Kodály zenéje és pedagógiája, népnevelő munkája az egész magyarság sze-
mélyes élményévé vált. Bartók életműve, egész életútja sokat nyújthat bárkinek, 
aki belekóstol. Mégis, mindezek ellenére Bartókkal és munkásságával látványosan 
többet foglalkozunk, mint Kodállyal. Bartók Béláról három órás, díjnyertes doku-
mentumfilm is készült, melyet hatnyelvű DVD kiadása követett. (Gyökerek, doku-
mentumfilm Bartók Béláról, rendezte Gaál István, Magyar Televizió, 2000 ) 

Kodály Zoltán 1967-ben tette le kezéből örökre a tollat. Temetésén a nemzet 
gyászolta kultúránk maradandó értékeit mentő és ennek az ősi, ázsiai származású 
kultúrának a megőrzésére vállalkozó nagy géniuszát. A Psalmus Hungaricus, a Há-
ry János, a Budavári Te Deum s annyi más, hallhatatlan zenemű szerzője, végren-
deletében meghagyta, hogy bencés szerzetesek helyezzék földi maradványait örök 
nyugalomra. Utolsó útjával is fejtörést és megoldhatatlan problémát okozott a hata-
lomnak. Az Egyházügyi Hivatal, egyetértésben a Központi Bizottság Kulturális 
Osztályával, „óriási presztizsvesztességnek” tartotta Kodály katolikus, klerikális 
temetését az egész világ szeme láttára. A temetési szertartást egy ma is élő és aktív 
bencés szerzetes vállalta és vezette. (Forrás: Kossuth Rádió, egyenes adás a délelőt-
ti virágvasárnapi szentmiséről,  Pannonhalmáról, 2007) 

 
Milyen mértékben vettük át és folytatjuk Kodály örökségét ma? Nehéz a kér-

désre választ adni. Annyi bizonyos, sok mindenen elcsodálkozna a mester, ha itt 
lenne köztünk. Örülne, hogy a 2007-2008-as tanévben – több korábbi hiábavaló 
kísérlet után – újra megkezdte működését a Népzene tanszék, Richter Pál zenetörté-
nész, a Zenetudományi Intézet népzenei archívumának vezetője irányításával. Az 
igazsághoz tartozik, hogy voltak próbálkozások, kísérletek felsőfokú népzeneokta-
tásra korábban is, illetve a Nyíregyházi Főiskolán az 1990-es évek elejétől az ének-
zene tanárképzéshez csatlakozva – tehát nem önállóan – működik népzenetanár-
szak. A zeneakadémia eddigi próbálkozásai nem vezettek eredményre. A népzene-
oktatás - igen hosszú folyamat után- végre eljutott az egyetemi szintig. Kodály ma-
gyarságprogramjának a népdaloktatás képezte egyik legfontosabb részét.  Mégis, 
ennek az oktatásba való teljes körű átvétele váratott magára. Részei természetesen 
működnek, hiszen az iskolákban van énekóra, népdaloktatás, ami a szolfézsoktatás-
nak is fontos része – de nem tudott úgy intézményesülni, hogy a felsőoktatásba 
önálló képzésként épült volna be. (Norvégiában erre a célra tizenöt évvel ezelőtt 
alapították az Ole Bull-ről, egy a XIX. században élt hegedűs-zeneszerzőről elneve-
zett, a nyugat-norvégiai Voss városában működő, népzene akadémiát. Az oszlói 
zenefőiskolán nyolc éve folyik hangszeres és vokális népzenei képzés) Igaz, az el-
méleti képzésnek Magyarországon jelentős a hagyománya: a Szabolcsi Bence által 
indított zenetudományi tanszakon kezdetben párhuzamosan folyt zenetörténeti és 
etno-muzikológiai oktatás. Ez utóbbit Kodály és Lajta László vezette. (Lajta ké-
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állásáról Mindszenty bíboros emlékirataiban található:„Letartóztatásom látványos 
előkészítésének kellékei közé tartoztak azok a nyílt levelek, amelyeket társutas 
és „haladó” katolikusokkal írattak alá..., még szegény Kodály Zoltánt is kénysze-
ríttették egy nyílt levél aláírására. Az írást előbb közzétették, és csak azután küld-
ték az aláírókat Esztergomba. December 8.-án fogadtam őket. Amint beléptek, 
Kodály hangtalanul, azonnal a legtávolabbi ablakmélyedésbe vonult. Így akarta 
tudtomra adni, hogy neki nincs köze ehhez a szomorú színjátékhoz, és hogy csak a 
kommunisták fondorlata juttatta bele ebbe a szégyenletes statiszta szerep-
be.” (Mindszenty József: Emlékirataim, Vörösváry István kiadása, Toronto 1974, 
Kanada) 

A rengeteg életrajziadat s egyéb ismeret alapján látszik, hogy Bartók és Ko-
dály milyen sokat megőrzött a fentebb említett morális művészeti habitusból. A 
háború kitörése után „Kodály is úgy érzi, mint Bartók: nincs más választása. Ba-
rátja a teljes bizonytalanságba ment, ő a biztos rosszban maradt. Választás? Tudo-
másul veszi, amit rámért a sors. A társtalanság érzése egyformán sújtja mindkettő-
jüket...” (Eősze, 124. o.) Budapest ostromát a Próféta utcai zárda pincéjében éli túl 
feleségével, a zsidó származása miatt bujdosni kényszerülő, Emma asszonnyal. Itt 
fejezi be a Missa brevis hangszerelését. A cím fölé a vele együtt töltött, sosem 
könnyű, mégis boldog esztendőkért következőket írja ajánlásként,: „A legkedve-
sebb hitvesnek és élettársnak.” 

„Bartók igazi magyarnak tartotta magát, s mégis távol tudott maradni hazájá-
tól, éppúgy, ahogy nem szűnt meg magyarnak lenni sem, amikor a náci korszak-
ban elhagyta Budapestet... A cél, amit fiatalon maga elé tűzött, s ami a magyar 
népzenei örökség felkutatására ösztönözte, nem csupán egy bizonyos befolyás 
megszüntetése, hanem az ősi magyar kulturális identitás megőrzése és megerősíté-
se volt. Amit akart, és amit látni szeretett volna, az Magyarország kulturális, gaz-
dasági és ideológiai függetlensége és a magyar nép szabadsága.” (Bartók Péter: 
Apám, Editio Musica Budapest, Budapest, 2004)  

 
Lax Henrik magyar orvos, aki a kórházban meglátogatta a haldokló Bartókot, 

és Péternek, a zeneszerző fiának, ezt mondta: „Édesapád, míg tudott kommunikál-
ni, sokat mesélt terveiről… Péter pedig megjegyezte apja vallomását: „Azt sajná-
lom a legjobban, hogy teli kofferrel kell elmennem.” (Bartók Péter: 137. o. ) Bar-
tók itt, Péter fia szerint, arról a kötelezettségvállalásról beszélt, amit egy közeli 
rokonának vallott meg fiatalkorában: „Üresen jöttem ebbe a világba, üresen aka-
rom is elhagyni.” Halálakor mondta Kodály: „Volt még benne egy évtizedre való 
munka- és életerő. Halálát csakugyan szerencsétlenségnek tekinthetjük. Nem 
mondhatta ki az utolsó szót, és más sem mondhatja ki helyette.”  
( Eősze, 168. o. ). 
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Eric Pauli Fylkeson  
 
1950-ben született a Stockholm 
melletti Bromsten külvárosában. 
Költőként a hetvenes évek elején 
tűnt fel, amikor Bruno K. Öijer-
el és Per-Eric Söder-el megala-
pította az immár legendás hírű 
Vesuvius költőcsoportot. Írói 
munkássága mellett több irodal-
mi újságot alapított és szerkesz-
tett. A legismertebbek a hetvenes 
és nyolcvanas években működő 
Feber, Janus és I minne. Írói 
műhelyeket, tanfolyamokat és 
szemináriumokat vezet. 1994 óta 
a Sala nevű kisvárosban él, és a 
helyi politikai életben tevékeny-
kedik. 
 

Megjelent művei:  
Vi lever i en tyst film 1973, Idyllernas död 1973, Barnet och kriget 1973, Maskinerna ska 
dö 1974, Dandy 1975, Nervsystem 1976, Skuld 1978, Avbön 1978, En far åt mina tankar 
1980, I tjänst 1983, Pojkdockans dikter 1985, 33 dikter 1986, I åttonde huset 1993, 
Raklång på vattnet 2002, Hinna före kvällen 2003, Nästa liv, tack 2005, Badkar till övers 
2005 
Kazetták, hanglemezek:  
Nya Tider, Nya Änglar (kazetta 1976), Svenska poeter I (kazetta/LP 1988), Rörda bland 
upprörda (kazetta 1990), Vad jag gjorde i världen (kazetta 1990),Dårarna (CD 1994), 
Stjärnstopp i Koopers anda (CD 2002), Då blod och röst slog följe (CD 2006) 
 

*** 
 

* Most induló rovatában Molnár István író, költő, Stockholmban élő munkatár-
sunk, a szerkesztő kérésére vállalta, hogy folyamatosan válogat és fordít  ismert 
jelenkori svéd íróbarátai műveiből.  
Munkájával az Ághegy igyekszik megfelelni vállalt híd-szerepe kiteljesítésének, 
a svéd — magyar irodalmi kapcsolatok elmélyítésében. 

Észak hírnökei                                           2509 


