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Az üres sportcsarnok karzatáról nézem egy, még kidolgozás
alatt álló előadás próbáját, amint egyelőre még jelmezek nél
kül, diszletek és vetítők nélkül odalenn folyik a mélyben. A
Győrffy-kollégium növendékei - csupa parasztszármazású
fiú - gyakorolják be a Biró Mátéról szóló népijáték együttes
előadását, egy szikár középtermetü fiú vezényletével a nyári
délutánnak a visszhangzó óriási csarnok üvegfalain át beömlő

éles világításában. A próba, vagyis gyakorlás már órák óta
tart, én magam szinte belefáradtam, de azok nem, sem a sze
replők, sem a vezénylő, legkevésbbé éppen ő. Vajjon mi volt
az, ami ezt a soványarcú, fiatal, még most is alig harminc év
körüli fiút néhány évvel ezelőtt kivitte Párisba ? A párisi
táncakadémiát végezte el s egyúttal tanára is volt, - ebben
a kevéssé ismert tudományos intézetben a tánc kutatása és
tudományos módszerekkel való feldolgozása folyik. úgy ku
tatják ott a különbözö táncmozdulatok lényegét, formáit, va
riációit és összefüggéseit, mint ahogyazenetudomány a han
gokat, a dallamokat, azok modulációit, különböző műfajait,

ezek összefüggését, történetét, egymásra való hatásait. Mol
nár István - így hívják - azután hazajött és Páris után: a
magyar vidékeket járta évekig. Hogy miből szerzett filmfel
vevőgépet, filmtekercseket, s közben miből élt, hogy a ma
gyar nép ősi táncait még filmre vehesse, a tánc-kottázás sa
ját maga alkotta új módszerével papírra rögzíthesse s köz
ben szabatos, tudományos módszerrel tisztázhassa helyzetü
ket, rokonságukat, hatásaikat: azt szinte maga sem tudja,
úgy élt ennek, mint valami rettenetes szenvedélynek. De
többszáz ősi magyar táncot és táncíélét, gyermekjátékokká
süllyedt népi játékokat írt le, kottázott le, vett filmre. tanult
meg ő maga, az utolsó pillanatban, valóban az utolsó pilla
natban, amikor nem egy helyütt már csak 80 éves öregembe
rek tudták neki ezek mozdulatait és ritmusait megmutatni.
Nagyjából ugyanazt a munkát végezte el, amit Bartók és
Kodály, amikor - szintén az utolsó pillanatban - nekivág
tak a pusztuló ősi magyar dallamkincs megmentésének. És
mint ahogyan ennek a dallamkincsnek legrégibb és legna
gyobb rétegében Ázsia messze pusztái üzennek a pentatónikus
hangskála dallamain át: ugyanúgy üzennek ugyanezek a ke
leti puszták az ősi magyar táncok mozdulatain át, azokon a
mozdulatokon át, amíket Molnár István lejegyzett és meg
mentett. És mint ahogy az együgyű gyermekénekekké s törött
és értelmetlen dalszövegekké bomlott ősi magyar dalkincset
csodálatos vegyeskari művekké dolgozta fel Bartók és Ko-
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dály, ugyanúgy rekonstruálta Molnár István ezeket a már el
süllyedésben lévő ősi magyar táncokat kartáncokká. játékok
ká, - közülük éppen most a maga ősi játékelemeiből népi
játékká rekonstruált Bíró Máté története folyik ... majdnem
azt mondtam róla, hogya színpadon.

Pedig bizony itt nincsen semmiféle színpad, A Horthy
Miklös sportcsarnokban vagyunk, Budapest csarnoképítkezésé
nek egyik legszebb és legmodernebb üveg- és betonesodájá
ban, sportesemények símavonalú és arányos lapokból álló
fedett arénájában. de az az aréna még igyajelmeztelen fő

próba sugárzásában is csodálatosképen elváltozik: Réka er
dejévé!

Réka erdeje az, ahol Bíró Máté története lejátszódik.
Kopjasok állanak félkörben, azok jelzik a színpadot és mín
den színt, az egyik jelenetben az erdőt, a másikban a királyi
székváros templomának bejáratát, majd az erdei juhászok ta
nyájának tisztását s ismét: a királyi palota falait. Kopjások,
mint ahogyan Erdélyben vasárnap délután közös játékoknál
és táncjátékoknál ez még míndig él. - A ballada maga is
mertebb, semhogy itt szükséges volna részletesebben elmon
dani. Nemcsak hogy tömören drámai, hanem önként felvo
násokra és párbeszédekre hulló dráma, sőt egyenesen a drá
ma népi ösforrnájáhól, a játékból állott össze verssé és balla
dává, Ennek rekonstrukciója zeng és dobog itt előttünk. "Jó
estét, jó estét tizenhét szép legény l" - "Néked is jó estét,
híres Bíró Máté t" A vad hegyipásztorok kórusa, amint kö
szönti vezérét és Óva inti attól, hogy elmenjen: ". .. király vá
rosába, királylányt rabolni ...", megragadó és döbbenetes a
maga mély és erős férfihangjával. Még megragadóbb az a
hangáradat, amely egy másik színben ömlik elő a kopjások
sora által jelzett templomajtóból, amikor a királylány, aki
nek "arany a ruhája, selyem az orcája", kijön a maga szolgálö
lányaival együtt a míséröl. Jelmezek még nincsenek, kulísz
sza nincs, - a jelmezek helyett a' lépegető figurák merev
hieratikus mozdulataí kulisszák helyett a hangok kulisszái
hatnak: a népénekké lett középkori gregorián, és az a maga
súlyával, zengzetességével és édességével elég ahhoz, hogy
mindezt pótolja. Nemcsak rám tett kísérteties hatást. hanem
mindnyájunkra, akiket ennek a bemutatónak előkészületeire
idehívtak.

Ugyanaz a hatás még mélyebb és még kísértetiesebb
azokra, akik előadják. Valaha - emlékszem - a kétkedés
nek afféle árnylatával olvastam, hogya görög dráma vallá
sos misztériumi játékból keletkezett, a misztériumi játékban
pedig transcendens élményeket akartak a szereplők kifejezni
és továbbsugározni. Nos, ezeknek a szerenlőknek mozdulatai
ból pontosan ugyanez sugárzik. A többórás próba egyik rö
vid szünetében azután feljön hozzánk a karzatunkra a játék
mestere és elmondja, hogy nézökre és szereplőkre egyaránt
ugyanaz a hatás mindenütt; már többször kipróbálta, mert
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ezt a művet többször betanította már a KALOT különböző fő

iskoláín, - maguknak a falusi legényeknek.. Azután újra
megindul a próba és én nem tudok elszakadni tőle, nézem a
fáradságtól es a bámulaUólszinte félálomban.

Ebben a műben itt nem az a nagy, hogy Weimarban és
Firenzében fogják előadni az újjászerveződő európai nemze
tek ifjúságának találkozóján és népi kultúrájának bemutató
versenyen, hanem az a nagy, hogy a hangoknak. a mozgás
nak, az életélményeknek, érzésélményeknek olyan ősi réte
gére nyúl vissza, mint eddig még semmi hasonló. Nemcsak
revelálja, hanem élővé is teszi ezt az ősi élmény- és forma
viLágot. A körülötte áradó levegőből szinte más lélehetet
vesz az ember, mintha valamiféle elhasznált és idegen leve
gőből kikerülve hirteLen a havasok légtengeréből Tenne lb
lekzetet.

... Érdemes-e vitatkozni utána "népi kultúráről", népies
irodalmi irányról. annak az "urbánus" irodalom ellen inté
zett támadásairól ? Itt a sportcsarnok karsatán, nem is tudva
elszakadni az alattam fplyó s már teljesen kialakult játék bű

völetétől: a Vigilia szerkesztőjével folytatott legutolsó beszél
getésünkre gondolok, amelyben arról volt szó, hogy milyen
különös: hiszen éppen a régi "Korunk szava" köré gyült !!
abban kifejeződést nyert fiatal katolikus irodalom és íröcso
port kezdte meg és indította el ezen az oldalon is s általá
ban a fiatalságban is a szociális és - triondjuk ma így 
"népi" szemléletmód érvényesítését, Ekörül [átszódtak le a
fiatal katolikus irodalom első hevesebb harcai. Akkori kez
deményezéseink és terveink váratlan hajótörését éppen eze
kért az eszményekért vállaltuk. S a magyarságra vonatkozó
elképzeléseinkben a magyar és a szociálís, sőt ha úgy tetszik
"népi" tartalom semmiesetre sem szorul háttérbe a katóli
kus, az egyetemesen keresztény hit megvallása mellett. Egy~

temes kereszténységünk - katolicizmusunk - és magyarsá
gunk között nincsen semmi ellentét. Hogyan is lehetne. Hi
szünk az Incarnatióban, a Redemptióban. a Gratiában (és
pedig pontosan úgy és azt, ahogy és amit az Egyetemes Ró
mai Anyaszentegyház erről vall), hiszünk ezekben, mint a
természetfeletti világ rendje szerint való dolgokban, hiszünk,
mint a természetes világ rendje szerint való dolgokban: nem
zetünkben annak keleti eredete szerínt, jellemének származá
sából fakadó ősi jegyei szerínt, ismerjük és szeretiük nem
zetünk minden rétegét, különösen az annyira megkinzott és
annyira megpróbáltatott parasztságunkat. Tudjuk, hogy az a
maga rámért szenvedései ellenére is milyen rendkívüli érté
keket őrzött meg: egy nemzeti közkultúra alapérlékeit. Tudjuk,
azt, hogy amikor válságba került nyelvünk: a magyar iroda
lom a falusi jobbágyság ajkaihoz hajolt le és onnét tanult
meg újra magyarul. Ismerjük testi és lelki sebeit. Származás
ban nem is egyen, azonosak vagyunk vele. Hogv nem kívá
nunk afféle nemzeti szektává, vagy szektává vált nemzetté-

VIGILIA 245



lenni? Hogy ismerjük és elismerjük nyugatot is, a nyugati
nemzeteknek történelmi magaskultúráját és népi mélykultú
ráját is? Hogy nemcsak Keleteurópában látjuk azt a színvo
nalat, amelyhez nemzetünknek a maga magas és mély kultú
rájaban alkalmazkodnia kell s mellyel nemzetünknek, né
pünknek és kultúránknak összefüggései vannak? Hát termé
szetesen hogy nem! Arra gondolok, hogy ezen nem is érde
mes elméletileg vitatkoznunk. Az idő és az élet alkotásokat
sürget tőlünk, - minden vita ezen fog megfordulni!

ljias Antol

VÁROSI ISTVÁN:

TAVASZI REGGEL
Kékkel és arannyal festeget a hajnal.
Surranó szelecskék feszítik a vásznat.
Tölgyek karzatában. nyírfák sűrűjében

Csöpp madárművészek egyre fuvoláznak.

Én meg csak megállok templomern küszöbjén.
Jobbszemern az égen, balszemern a fákon ...
Akár az arnpolnák szűk száján a borcsepp.
Kicsurran az ima mozdulatlan számon ...

Teremtő egy Isten, adj látást a vaknak.
Nyisd meg a fülét is keserű süketnek.
Hadd lássa az egyik: mit fest le a hajnal,
Hadd hallja a másik: fuvolák csevegnek.

Teremtő egy Isten, Iorraszd össze csontját
Varrd meg az inát is annak, aki sánta ...
Dávid fürge lábán táncosan peregjen.
Hiszen frigyszekrény lett az egész föld mára.

Teremtő egy Isten, ihlesd meg a némát,
Hadd kiáltson zengő szdkat a magasba.
Úgyis elnémul most, aki szóra termett,
Széljon hát a néma eddig elzárt ajka.

Jaj mit is kérjek még, jaj mit is szepegjek?
Kicsi az én ajkam ennyi szépnek, jpnak.
Fülemüle fészek parányi zugába
Hogy is férne bele a királyi kócsag?

Allok, állok, állok ternplomom kűszöbjén,

Pindurka edények gyöngyöket szitálnak ...
Pár perc és kezembe ideszáll az Isten:
Fölmutaom majd az ujjongó világnak.
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