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A Magyarok Nagyasszonyának tisztelete
történelmünk folyamán

Szent István király nagyobb legendájában olvassuk a Szent Királyról: "Ez a
:férfiú hivő volt, minden cselekedetét teljesen Istennek szentelte, fogadalom s fel
ajánlás útján szüntelen imáiban magát és királyságát az örökszűz Istenanya, Má
ria gyámsága alá helyezte, kinek tisztelete s dicsősége a magyárok közt' oly neve
zetes, hogy nyelvükön még e Szűz mennybemenetelének ünnepét (augusztus 15.)
is, tulajdonnevének hozzátétele nélkül, csak Nagyasszony napjának emlegetik."
(10. fej. - Győrffy Gy.: István király emlékezete: Bp., 1971. 46. l.)

Ezt a felajánlást Szent István (a Hartwík-legenda szerint) halálos ágyán meg
újította, amikor is "kezét és szemét a 'csillagokra emelve így kiáltott fel: Ég ki
rálynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a szeritegyházat a püs
pökökkel-papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra' bízom;
nékik utolsó Isten-hozzádot mondva lelkemet a te kezedbe ajánlom." (22. fej. 
uo. 79-80. l.)

A nagyobb legenda 1080 körül készült, Hartwik 1100 körül írta meg Szent
István életrajzát. Az ország felajánlásának tudata és Magyarország Nagyasszonyának
tisztelete tehát már a XI. században írásban rögzítődött. Ez a köztudat és a nyo
mában fakadó Patrima Hungaríae-kultusz történelmünk folyamán megszakítás
nélkül nyomon követhető.

III. Béla király és Jób esztergomi érsek a XII. század végén megépítették az
esztergomi székesegyházat, amelynek díszkapuján (Porta Speciosa) .a félköríves
márványhomlokzatba színes márvány intarziával megrajzoltatták a művésszel azt
a jelenetet, amelyen Szent István felajánlja országát' a Szűzanyának. Az ábrá
zolás tartalmának hiteles értelmezését a rajta olvasható feliratok igazolják. (A
kép reprodukcióját lásd Győrffy i. m. képei között.)

A XIII. szazad középén IV. Béla királyunk tesz tanűságot a Patrona Hungariae
tiszteletéről. 1252-ben a király a turóci várban kolostort alapított a Szűzanya tisz
teletében kiváló premontrei rend számára. A kolostort Szűz Mária tiszteletére
szentelte, "aki országunk Úrnője és Pátronája" - "quae nostra et Regni nostri est
Domina et Patrona". (Batthyany 1.: Leges Ecclesiaticae Regni Hungariae. II. k,
Kolozsvár, 1827. 378. l.)

A kultusz belekerült a magyar liturgiába is. Már egy XIV. századi Gradua
lénkban megtaláljuk Szent István királynak azt az Allelujáját, amelynek szöve
ge: ,,0 rex et apostole Stephane gentis tuae, tuis precibus duc nos ad cóntemplan
dam speciem celsitudinis Christi quos elevatis, manibus in caelum, tu moriens
Matri Christi commisisti." Magyar fordításban: O István király, néped apostola, aki
halálod előtt égre emelt kezekkel minket Krísztus Anyjára bíztál, imádságaid ál
tal vezess bennünket Krisztus fenségének látására. (Közölte Szigeti K.: Egy XIV.
századbeli énekeskönyvünk továbbélése. Magyar Könyvszemle, 1964. 130-131. l.),
Ezt az Alleluját a trienti zsinat misekönyvének bevezetéséig énekelték szerte Ma-
gyarországon, •

A győri székeskáptalan számára II. Omodé püspök (1254-63) készített staturu
mot, amelyet I. Kálmán püspök (1337-75) átdolgozott. Ennek alapján szerkesztett

. Újlaki Ferenc (1535-54) újabb szabályzatot, amelyet Draskovits György püspök a
trienti zsinat szellemében revideálva, 1586-ban. újra jóváhagyott. Ennek XVI. fe
jezete az "ősi" statutumra hivatkozva azt mondja, hogy "mivel minden templom
ban szokás hazánkban, hogy naponkint hajnalban misét mondanak a Boldogságos
és mindenkor dicsőséges Szűz Máriának tiszteletére, és nem ok nélkül, mivel őt

Magyarország Védőasszonyának mondjuk (neque id immerito quum ipsa Patrona
Hungariae á nobis' dicitur)," - azért a győri statutum elrendeli, hogy a plébá
nos vagy a káplán minden reggel végezze el ünnepélyesen a Szűz Máría-mísét.
(Bedy V.: A győri székeskáptalan története. Győr, 1938. 514. l.).
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Ergo pia, lux Maria,
vetus Patrona 'Hungarorum,
Nobis Iave, tuum ave,
dum canit turba pupillorum.

Vásárhelyi .András ferences atya 150B-ban. Pesten Szent Péter utcájaban lév6
kolostorukban "Angyaloknak nagyságos Asszonya" kezdettel litánia-parafrázist
írt, amelynek 15. verseben így énekel (a Peer- és Thewrewk-kódex szerint) :".... ke
rályoknak 'jó tanacsadoya - magyaroknak megh oltalmazoya."

A Magyárok Nagyasszonyát Pázmány Péter is bevette az 1606-ban megjelent
Imakönyvében a litániába: "Hogy a te ótalmadra bízott Magyarországot megsza
badítcsad és igaz hitre vezérellyed, kérünk téged, halgas-meg."

Ugyanő a Boldogasszonyról tartott beszédében ezV mondja: " ... Abban az or
szágban lakom, melynek Oltalmazó Aszszonyává rendelte Szent István király Ból
dog Aszszonyt és halála óráján testamentumban hadta nemzetünknek Aszszonyunk
tiszteletét, kire nézve a mái napig költő pénzünkön a Bóldog Aszszony képe-körül
ama szokott bötükkel, Patrona Hungariae, Magyar-ország Aszszonyának vallyuk a
Szent Szüzet.":

Az 1651-ben megjelent Cantus Catholici énekeskönyv Vásárhelyi András em
lített énekén kívül több mást is közöl, amelyben Patrona Hungariae szerepel.
Ilyen például az O Maria Virgo pia kezdetú latinul és magyarul közölt cantio. En
nek utolsó verse így hangzik:

Azért o Szeni Sziiz Mária
régi Magyarok Pátronája,
Országodra s kis nyájadra
tekints, s légy hiv 6talmaz6ja.

A Gaude Virgo Gloriosa kezdetűnek 7. verse magyar szöveggel a következő:

Szent István első királyunk hogy meg-hala,
ez Országot akkor néked hadta vala,
hogy lennél gyámolít6ja,
minden-féle ellenségtől 6talmaz6ja.

Hasonlókat találunk a Cantus Catholici későbbi (1703) ún. Szelepcshényi-féle
kiadásában is, különösen a Szent Istvánról szóló énekekben.

Kiváló tisztelője és lelkes híve volt a Magyárok Nagyasszonyának Esterházy
Pál, a szentéletű nádor, birodalmi herceg, aki a Szűzanya iránti szeretetében a
töröktől való felszabadulás után, 1692-ben gyalogos zarándoklatot vezetett Kis
martonból Maria-Zellbe 11.200 résztvevőve1. Majd hálából olyan hatalmas Szűz

Mária-templom építésébe kezdett, amekkora sehol nincs a világon. Ennek szen
télye el is készült, s ma ez a Haydn-templom (Bergkirche) Kismartonban, azon a
dombon, amelyen a nádor bécsi utazásai alkalmával meg szokott állni, és a vá
roskára visszatekintve imádkozni szokott útja sikeréért. A templom építésének
folytatásában a halál akadályozta meg. - Irt több könyvet a Szűzanyáról, köz
tük a "csudálatos Boldogságos Szűz képeinek" (vagyis búcsújáró helyeinek) törté
netérő1. Az 1711-ben megjelent Harmonia Caelestts címú művében 55 egyházi kan
tátát tett közzé énekkarra, szélóra zenekari kísérettel, amelyeknek maga-szérzette
szövegeíben sokszor szól a Magyárok Nagyasszonyához.

Legismertebb azonban közkedvelt imája: "Emlékezzél meg, Istennek dicsősé

ges Anyja, Magyárok Nagyasszonya, Szentséges Szűz .Mária! emlékezzél meg örök
ségedről, amelyet hű szolgád, .első királyunk és apostolunk, Szerit István, neked
fölajánlott és végrendeletében reád hagyott ..."

Hasonló lelkesedés töltötte el többi magyar főurainkat is. Lékán a Nádasdy
család Budavár felszabadulásának (16B6) örömére egész falat betöltő stukkós, re
mekművű oltárt állított a Magyárok Nagyasszonya tiszteletére az ágostonos-temp
lomban,' amelynek festménye a Szűzanyát a magyar szent koronával és a koro
názási palástban ábrázolja.

A XVIII. századtól kezdve mind több egyházi énekünk szól a Magyárok Nagy
asszonyáról. Ekkor kűlönösképpen is előtérbe került a Regnum Marianum gondo
lata. Ebben az időben írta Lancsics Bonifác pannonhalmi bencés a Magyárok Nagy
asszonyának míndrnáíg országszerte legkedveltebb himnuszát, amelyet Szoszna De
meternek 1715-ben Pannonhalmán másolt énekeskönyve tartott fenn számunkra
875. 1.):

Bóldog Aszszony Anyánk régi nagy Pátronánk:
nagy ínségben lévén így sz611amlik ha.zánk:
Magyar országrúl, PannoniáTÚl,
ne feledkezzél el árva Magyarokrúl.
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De találunk Szoszna gyűjteményében sok más, hasonló éneket. így például
{849. 1.):

Magyar ország Ötalma Szépséges Mária:
Kegyelmességedbül halgass mi Imádságunkra.
Az Magyari Koronát a szent István királ'Y:
Testamentumban hagyott néked az' Jézussal.

A nagyszámú Szent István-énekek közül csak a legklasszikusabbat idézzük az
1763-ban írt Döri Énekeskönyvből. Az "Ah hol vagy magyarok" 7. verse így hang

.zik (340. 1.):

Heménységünk vagyon benned s Máriában,
mint Magyar Hazánknak hiv királynéjában.
Még éltedbén ennek minket. ajánlottál
és szent Koronáddal együtt föl áldoztál.

A középkori és barokk hagyományt folytatták a XIX. század egyházi énekei,
amint azt az "Egek ékessége, földnek dicsősége, Magyárok Asszonya, Királyné
ja .. :' vagy a "Szűz Mária, hazánk reménye ..." és hasonlók bizonyítják.

De a Magyárok Nagyasszonyának tisztelete nemcsak a liturgiában és a val
lásos irodalomban élt, hanem a világi életben is. Eltekintve most a különböző

korok Máriás-pénzeitől, a Nemzeti Múzeum gyűjteményének csak egy XVI. szá
zadi zománcdíszes násfaját említjük, amelyen "Patrona Hungariae" felirat látha
tó. (Lásd Kolba-Németh: Otvösművek. Bp., 1973. 15. 1.). A pozsonyrnegyei Vörös
kőn (Cerveny Kamen) a Pálffy-várkastély XVII. századi portáléja fölött ezt a fel
írást olvassuk: "Patrona Hungariae ora pro nobis", vagyis "Magyarok Nagyasz

.szonya, könyörögj érettünk".
Mindezek ellenére a Magyarok Nagyasszonyának sem külön ünnepe, sem mísé

je, sem zsolozsmája nem volt a magyar liturgiában. Nagyboldogasszonyt tartot
ták a Magyárok Nagyasszonyának, és az ő ünnepét (augusztus 15.) tekintették Nagy
asszonyunk ünnepének. Királyaink is ezen a napon tartották Szűz Mária városá
ban, Fehérváron a "fogadónapot" a magyar nép -számára.

A honfoglalás ezeréves évfordulója alkalmával a magyar püspöki kar a nem
zet háláját akarta leróni a Magyárok Nagyasszonyával szemben, amikor tiszteletére
külön ünnepet szentelt: Vaszary Kolos hercegprímás kérésére XIII. Leó pápa en'"
gedélyezte október második vasárnapját jelölve meg. (Az első vasárnap a Rózsa
füzér Királynéja volt.) Majd amikor X. Pius pápa liturgikus reformja a liturgikus
idő fokozottabb érvényesülése érdekében a vasárnapokat más ünnepektől szabad
dá akarta tenni, akkor rögzítették az ünnepet október nyolcban.

A II. vatikáni zsinat liturgikus reformja átrendezte az egyházi év ünnepeit és
azok számát jelentősen csökkentette. Igy megszűnt szeptember 12-én Szűz Mária
névünnepe. Mivel azonban Mária-tisztelő népünk különös szeretettel szokta ezen a
napon felkeresni a Szűz Mária-búcsújáró helyeket, a püspöki kar úgy látta jónak,
hogy 1971. március ll-i rendeletével a Magyarok Nagyasszonyának ünnepét szep
tember 12-re teszi. Ezáltal megmaradt a napnak Mária-tiszteleti jellege, és a bú
csújárások egybeesnek a Magyárok Nagyasszonyának ünneplésével.

Napjaink kívánalmainak megtelelően a püspöki kar űjabb csökkentést hajtott
végre a kötelező ünnepekben. és csak három parancsolt ünnepet tett kötelezővé az
év folyamán: december 25-én Urunk születésének, január l-én az Isten Anyjának
és augusztus 1,'i-én a Nagyboldogasszonynak ünneplését. 1973. március 15-én ki
adott körlevelében a Nagyboldogasszony ünneplésének kötelező megtartását a püs
pöki kar azzal indokolja, hogy "olyan ősi Mária ünnep, és olyan ősi hagyománya
van megünneplésének, hogy semmiképpen sem tartottuk illendőnek és alkalmas
nak eltörlését. Nagyboldogasszony napfához fűződik többek között Szent István fel
ajánlásának emléke is, amellyel hazánkat a Boldogasszony oltalma alá helyezte."

Magyárok Nagyasszonyának újszerű ünneplése augusztus 15-én a világegyház
zal, szeptember 12-én a Mária-tisztelő magyarság nemzeti közösségeben az idén
lép életbe.

SZIGETI KILIAN
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KÖNYVEK KÖZÖTT
Zelk Zoltánról, a költőről aligha le

het úgy írni, hogy ne szóljurtk Zelk
Zoltánról, az' emberről. És abban a sze
renesés helyzetben vagyunk, hogy ő

maga adta kezünkbe önvallomását, az
zal a gyűjteményes kötettel, melyben az
Élet és Irodalomban közölt Pénteki le
veleit foglalta össze*. Persze ezek nem
csak emberi vallomások. Költő vallo
másai is, aki megindító nosztalgiával
kalandozik a tovatűnt múltban, akinek
szíve most is megdobban, amikor em
lékezetébe idézi a régi legendás csatár
sor emlékét, amelynek közepéri Orth
rúgta felejthetetlen góljait; aki olyan
csendesen, néha esendőerr mondja el
emlékeit, hogy hajlandók vagyunk el
hinni, hogy mindez nem is érdekes, csak
azért írja ezeket a kis [egyzeteít, mert
megígérte a szerkesztőnek, s mert a
nyomdagépek is állnak, várják a kéz
iratot, s csak egy-egy levele végén döb
benünk rá, hogy játszott velünk, hogy
Zelk, akinek szeme körül mindig ott
vibrál egy kis ironikus mosoly, most
is becsapott, hiszen halk mondataiból
az -élet sűrújének üzenetét véljük kihal
lani. Azt írja meg - akárcsak versei
ben -, amit míndnyájan látunk. So
Sem vágyik arra, hogy. a hétköznapi
valóságtól elrugaszkodva egy virtuális
világot teremtsen magának, vagy hogy
ismeretlen tájakon kalandozzon. Zelk
Zoltán az a fajta költő, aki mindent
tud a mesterségről és a rnesterségből,

amit tudni lehet, nem is törekszik
többre. Amikor legelső versei megjelen
tek Kassák lapjában (akkor még Zel
kovics Zoltán néven), akkor sem az
avantgard tudatos hagyományellenessé
ge tette izgalmassá költeményeit, ha
nem az a titokzatos, halk zene, amely a
látszólag formátlan sorok mélyén meg
csendülve egy nagyon is jól körülhatá
rolható hagyomány körébe utalta őket.

S ha első köteteiben látszólag ő is
ugyanazt a hangot szólaltatta meg, mint
nemzedéktársai. a "harmadik nemze
dék" költői - mert bármily messze he
lyezik is tőlük az irodalomtörténeti szín
tézisek, nem lehet vitás, hogy ő is en
nek a generációnak a tagja -, sosem
esett a modorosság hibájába, mert már
első kísérleteiben csalhatatlan érzékkel
rátalált a saját hangjára: olyan idillt
varázsolt maga köré, melyben nem a
pásztorok és nyájak tűntek elő először,

hanem az esendő, szegényes, de sok szép-
séget rejtő hétköznapok.

A. költő Zelk Zoltán - aki most
megjelentette összes verseit** - s a
prózaíró Zelk ugyanis egyformán a hét
köznapok énekese. "... szétfolyóbb arc
- írta negyven évvel ezelőtt róla Né
meth László -, de elégikus lendülete'
néhol biztos tiszta sorokban húz el s.
az olyan versek, mint a Szomorú pász
tor, Sápad az éj már, szív mellől szól
nak, szűk skálájú, de tiszta zenéjű köl
tőt ígérnek." Ez az elégikus lendület
maradt azóta is a legsajátabb jellem
zője mind költészetének, mind prózája
nak. (S mint az igazi 'Irónál: nála is
elválaszthatatlan a kettő, legfeljebb ma
gyarázza, motiválja egyik a másikat.)
De ahhoz, hogy valaki hibátlan tökéle
tességgel rátaláljon az igazán hiteles
elégikus hangra, nagyon jó érzékű, be
felé gondolkodó, önmagát mindenestől

vállalni és adni tudó művésznek kell
lennie. Zelk Zoltán nem véletlenül az
egyik legszubjektívebb írónk. "Szubjek
tív író vagyok - írja a Visszhang CÍ
mű ,levélben'-ben menthetetlenül
szubjektív. Hagyján, hogy versben nem
tudok modernné válni, hogy a személy
telen líra divatja nem fog az én exhi
bicionista lelkemen, de emlékszem, né
hány esztendős színikritikusi pályafutá
som végső buktatója is a szubiektíví
tás volt, pedig ha valaha, akkor igazán
szerény voltam: azért mondtam el egy'
napilap színházi rovatában is egy néző,

csak egy néző véleményét, mert retteg
tem magam az ítélkező, a csalhatatlan; a
.tudományos módszerű' - hadd mond
jam ki: a nagyképű objektivítástól."
Nagy bátorság kell hozzá, hogy valaki
ilyen magától értetődő természetesség
gel mondja el ars poeticáját, vállalva
ráadásul a korszerűtlenség, a maradiság,
vádját is. Persze ebben is van némi iró
nia: mert Zelk Zoltán nagyon is kor
szerű író, még akkor is, ha verseiben
és cikkeiben a hagyomány szígorú őré

nek mutatkozik. Mert miért ne lehetne
igazán modern az, aki nem metszí el a

. hagyományhoz fűző szálakat? Aki nem
akar mindenáron divatok szolgája len
ni, hanem megpróbálja érintetlenül
megőrizni mindazt, ami egy nemzet íro
dalmában értékes, nemes' volt? Zelk
Zoltán épp abban a pillanatban lett
igazán jelentős költő, amikor rátalált er
re a hagyományra, amikor természetes'
eleganciával a maga nyelvén kezdett.

*Zelk Zoltán: Féktávolságon belül .(Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973)

**Zelk Zoltán: Sirály (Szépirodalmi KönYvkiadó, 1973)
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szólni, de szavaiban ott búgott a ma
gyar költészet évszázados üzenete is. Ű
is ugyanazt az "egyszeríí anyagot" for
málta költészetté, amit például Arany
János. Mégis, az Este egy munkásvona
ton szinte prózába oldódó képe mögött
ki ne érezné az igazán nagy líra szarny
suhogását: "Füst s lámpafény ... csak
ennyi. .. így fonódik, / íly egyszerű

anyagból a varázs: / fut a vonat volt,
régi évek partján, / amennyi emlék,
annyi állomás ..." Csak egy pillanat,
egy rebbenésnyi felszökellés az egész.
De a valóságos munkásvonat helyett, "hol
csattog a lap, mint madarak szárnya",
szinte észrevétlenül átsiklottunk arra a
másikra, amely már nem a valóságban
robog előre, hanem mindazt aszépséget
és igazságot jelképezi, amit a költészet
képvisel. Ki ne érezné a romantikus
hagyományt a Cigány-bi;ztató nagyon is
tudatosan Vörösmartyra visszautaló mo
dorában? Ki ne hallaná ki a Sírály ra
finált egyszerűségű soraiból az öregedő

Arany János hangját? (Amelyet csak
erősít egy remekül megpendített szó, az
alábbi két sor "itten"-je: "Hallod, rám
szólnak: Kire vár? / Már ezer éve itten
áll!".) S ugyanebben a versben néme
lyik kép, vagy egy önkéntelenül meg
csendített rímpár (mínt az "ősz" és a
"vén dizőz" valósággal közhelyszerű rí
meltetése) nem Heltai Jenőt idézi-e?
Gyökereivel a múltban, de lombkoroná
jával a jelenben, a mában áll ez a líra.

Hol kezdődik. az igazi költészet? Er
ről alighanem könyvek és értekezések
sokaságát lehetne írni, de még mindig
csak' "körüljárnánk" a témát, anélkül,
hogy bármi érdemlegeset mondtunk vol
.na róla. A mi ifjúságunkban - amikor
a középiskolaí tananyagban oly sok kö
zépszerű költemény képviselte az élő íro
dalmat - Zelk Alkonyi halászatának
két sora volt az, ami azt sejtette, hogy
egészen egyszerű szavakkal lehetne ma
is sejtelmeset, nagyot mondaní. Emlék
szem, kinyitottam a vékony kis kötetet
- a borító furcsa kék színe is megma
radt emlékezetemben -, s a következő

két sort olvastam: "Szélfútta levél a vi
lág. / De hol az ág? de Ki az ág?". Nem
ezt kérdezzük-e mindnyájan? Nem azt
a csodálatos, szüntelenül virágzó ágat

keressük-e egész életünkben? Otl; vi
rágzik ez az ág Tündérországban, aho
vá a mesék hősei indulnak, ott az antik
vitásmondáiban, s e felé az ág felé ti;i
rekszik Zelk Zoltán egész költészete. Mi
talán másképp nevezzük, Más fogal
maink vannak róla. De nem ez a lé
nyeg. Hisz mindannyiunk lelkében ott
vibrál azért ugyanez a síkoltásszerű kér
dés, amit talán azért nem merünk ki
mondani, mert nem tudjuk mégfogal
mazni ilyen egyszerűen, ilyen döbbene
tesen.

Sokat tanult a gyermekektől. Egysze
rűséget, póztalanságot, azt a bátorságot;
hogy minden gondolatát és érzését ki
meri mondani. Nem véletlenül írt ki
tűnő gyermekverseket. Persze ez a kap
csolódás sokkal bonyolultabb, hiszen
egész költészetében tetten érhetjük az:
örök gyermekség végtelenűl egy-szerú,
mégis végtelenűl bonyolult világképét.

Ha pontosabban ki akarnánk tűzni a
hagyománynak azokat a jelzőpóznáit,

ahonnan a legjobban rá lehetne látni
e kései örökös művészetére, bizonyára
Arany Jánost kellene legelőször említeni.
A jelenben azonban - és itt már a
kötet utolsó ciklusára gondolunk -fel
búg egy új hang, amely azt mutatja,
hogya változatlannak és változhatatlan
nak hitt költészet meglepő alakváltoza
tokra is képes. Hadd idézzem ennek
bizonyságául egyik utolsó versét, a Fe
hér-t: "Csukott szájnál némább váro
SQk. / Robaj nélkül beomló hegyek. /
Vinnyog a szél, szűköl az eső: - / ázott
szernű, látod az eget, / látod csontváz
varjak fehér vonulását?" ...... öt sor, de
ebben az öt sorban szinte hiánytalanul
ott él az emberi egzisztencia, úgy, ab
ban a magányban, elesettségben, ahogy
Becket vagy Ionesco ábrázolja. Ez a
rémült, emlékező hang erősödik fel né
hol szinte sebző erejűvé Zelk Zoltán
utolsó verseiben. A tél közeledtét jelez
nék ezek a hangok? Úgy hisszük, inkább
egy új irányba tájékozódó, s annak nyel
vét is hibátlanul beszélő lírikus kísér
letei, aki mint míndig, ezúttal is az
ember és a legnagyobb emberi kérdé
sek közelében akar élni, alkotni.

RÚNAY LAsZLÚ'

Az lsten nem a;zokkal tart, akik állnak, hanem azokkal, akik az élet útján
minduntalan előre lépnek.

Newman.

561



SZfNHÁZI.KRÓNIKA
UTÓPIA

Hernádi 'Gyula Utópia címen iJssze
vont két drámáját, a Falansztert és az
Antikrisztust - újszerű eszmei-drama
turgiai megközelítéssel -, a Pécsi Nem-

.zeti Színház után - Szigeti Károly ren
dezésében - a 25. Színház is bemutat
ta. A Falanszter - egy múlt századi
amerikai utópisztikus közösség modelljét
vé~)e alapul -, az utópista kísérlet tár
.sadalmi, pszíchológiai, morális törvény
szerűségeinek vizsgálatáveU •mai problé
mákra is keresi a választ. Az elvont ~ér

ben, időben - valahol egy elmaradott
dél-amerikai országban - játszódó An
tikrisztus egy mai forradalmi helyzet
.drámaiságából indul ki, ezt a forradal
milehetőséget szembesUi egy képzelet
beli, de mai tudományos hipotézisekkel
felvázolt, fejlettebb társadalom eszmény
képével. A Falanszter zártabb, klasszi
kusabb épitkezésű dráma, mai kisugár
zású gondolatisága egy - atmoszfériku
san is izgalmasan megjelenített - kö
zösségi élet feszítő belső ellentmondásai
ból és az ellenséges környezettel vívo~t

élet-halál harcból integrálódik nagy drá
mai erővel. Az Antikrisztus dramatur
,giailag. korántsem ilyen ef1!Jséges dráma,
a forradalom érlelődésének és a kirob
banó forradalomnak drámai' képei kö:zé
Hernádi - egy újszerűen bonyolult gon
dolatiságú - ironikus játékot illeszt; a
.darab eszmei képletének megfelelően a
feszültségteremtés. egészen sajátos, - ak
tivitás és passzivitás bonyolult dialekti
káján alapuló - drámaiságát, a kathar
.zis összetett gondolati pá7.yákon áramló
hatását teremtve meg evvel.

A Falanszter utópista szocialista kö
zösségmodelljéhez Hernádi történetileg
felhasználja az I820-as és 40-,es évek,
elsősorban Francis Wright és Albert
Brisbane nevéhez kapcsolódó amerikai
falanszter-kísérleteit; a dráma világa 
a Tennessee államban létrejött mezőgaz
dasági telep - mégsem azonosítható
-egyikkel sem, gazdag belső problemati
kájával, a külvilággal kiéleződő kon
fliktusának morális-politikai vetületei
vel, mintegy kvintesszenciáját jelenti
ezeknek a kísérleteknek. A dráma az
öt évig, a farmerek gyűlölködésénekfoj
togató gyűrűjében fennálló falanszter
széthullását vetíti elénk; az író abban
az indulati térben exponálja a közös
ség életének belső problémáit, amelyben
az eddigi kohéziós erők hirtelen fella
zulása megy végbe. A közösség éppen
oa falanszter fennállásának ötödik évfor-
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dulóját ünnepli (Szigeti Károly rendezé
se nemcsak az atmoszféráját adja meg
ennek a közösségi életnek, hanem a ko
reoqráfikus mozdulatok, a tánc és az
ének gondolati-érzelmi elemeivel ennek
a forradalmi életformának a magasabb
retuiűséqét is megteremti vizuálisan), s
ebben az egyáltalán nem patetikus, in
kábbjátékos hangvételű ünneplésben
lobbannak fel az eddig felszín alatt pa
rázsló ellentétek. A vállalkozás heroikus
lendülete, az egyéni szabadságot sok
al'cúan kibontakoztató közösségi élet bel
ső békéje összetartották eddig a falansz
ter tagságát; a más-más tudati szinttel,
céllal belépő tagok saját magukkal kö
tött kompromisszumait, a be nem val
lott vágyak' elfojtásait feledtették az
eredmények. Mert sokkal bonyolultabb
problémáról van itt sző annál, hogy a
falansz~er ellen felerősödik a külvilág
harca es hogy ez a munkaszervezés 
az alapító, Francis Wright pénze fogyó
ban - nem teszi már lehetővé a közös
ség eltartását. A falanszter gazdasági
irányítójának, Ríchardsonnak kíméletlen
helyzetfeltárása önmagában véve még
nem ingatná meg a vállalt forradalmi
életformába vetett hitet, de a falansz
terrel szoros kapcsolatot tartó Peterson
atya meggyilkolását az államhatalom
azért tudja ellenük kijátszani mert ér
tesülése van arról, hogy a falanszter
ben, egyesekben, már fel lehet szítani a
faji ellenszenvet, szembe lehet ezeket
fordítani a vezetőséggel. S a feszült hely
zet ellenére, Considerant az egész kö
zösség előtt vállálja tettét - a négerek
érdekében elkövetett bizonyítás-célú
gyilkosságot -, evvel szándéka ellené
re, véglegesen megpecsételi a falansz
ter sorsát. A felgyorsult tragikus esemé
nyek így nem a véletlen kiszámított
dramaturgiai játékai; a közösség egé
szében és szinte minden egyes tagjában
hordozza azt az elmélyült válságot,
amely robbanásszerűen szétveti az ed
dig szilárdnak hitt életformát.

A falanszter létrejötte egy nemes
kompromisszum eredménye volt tulaj
donképpen: amit nem lehet megvalósí
tani társadalmi méretekben azt létre
hozni addíg is bátor izoldcióban ki
csinyben. De a közösségbe úgy lép~tt be
szinte mindenki, hogy magával hozta,
nem felejtett,e el nagyobb. távolabbi
céljai~, vagy pedig úgy, hogy nem tud
ta igazán legyőzni, meghaladni régi ret
rográd beidegződéseit. Richardson hig
gadt gondolkodó, kiváló szakember na
gyon sok igazság van abban, amit 
egy magasfokú tudati-morális szintet
egészében még el nem ért közösséggel



\kapcsolatban - a gyenge produktivitás
'miatt kiélezetten exponál: "Félelem nél
küt nincs fegyelem, fegyelem nélkül
nincs munka, munka nélkül nincs jó
élet". De a munkát ellenőrző "rendőr

ség" megszervezésének gondolata mö
gött már ott van az embert, a humánu
mot, az egész falanszter végső célját
1eljesen elfelejtő bürokrata típusa. Az
lLzember, aki csak a gazdasági ered
ményességet látja maga előtt, s amikor
ezt végleg nem érzi biztosítva, maga
irányit ja a falanszter feloszlatását. A
külvilág falanszter elleni gyűlöletét 
az abszolút más törvények szerint élő

közösség puszta létezésén kívül -, leg
inkább a négerek segítése váltja ki; a
falanszter szocialisztikus céljaiból evi
densen következik a négerfelszabadítá
sért vívott harc, de ugyanezen célok
miatt az is nyilvánvaló, hogy eJ,ső lé
pésként meg kell maradni,meg kell
,erősödni az ellenséges környezetben.
Richardson ezt ugyanavval a könyörte
len logikával így fogalmazza meg: "Le
het falansztert csinálni négerek nélkül,
és lehet rabszolgafelszabadíM mozgal
mat csinálni falanszter nélkül". Con si
derant nem képes elfogadni ezt a bru
tális igazságot, nem elégszik meg a fa
,lanszter négerfelszabadító gazdasági ak
ciójával, mint jogász is menteni próbál
ja - a megfélemlítésként és a bűnös

ség faji igazolásaként - ártatlanul el
ítélt néaereket. Kétségbeesett, őrült tet
tével azt akarja bizonyítani, hogy ha
megöl egy embert, nem is próbálják a
tettest kideríteni, 1J1agától értetődően egy
négert ítélnek haZáIra. Arra azonban
nem számitott, hogya hatóság nemcsak
a szokásos négergyilkosságot hajtja vég
re - ezt akarta nyilvánvalóvá tenni ön
leleplezésével Considerant a közösség
előtt -, hanem a falanszter által felsza
badított négerek "fenyegető üzenetét"
hozva, felhasználja ezt az esetet a fa
lanszter felbomlasztásához. "Te tanítot
tál, hogy jó célt nem lehet aljas eszkö
zökkel szolgálni" - vágja a dráma egyik
szereplője Considerant arcába. De a ren
dőrtiszt jól számított, hogy a közössé
get már ez a konstruált "fenyegetés"
is felkorbácsolja. Nemcsak a falanszter
vezetői nem tudják átlépni saját árnyé
kukat, az egyszerű tagok még kevésbé
képesek erre. Van aki a teljes - pusz
,ta létezésért vívott harcban lényegében
az irányitást lehetetlenné tevő - "de
mokráciát" hiányolja, van aki a szexuál
erkölcsi vonatkozásban való radikális to
vábblépést sürgeti; a rendőrség azonban
elsősorban azoknak a bujkáló előítéle-'

;teir,e számít, akik a négereket a lelkük

mélyén nemcsak megvetik mint a fehér
embertől különböző fajt, hanem - nem
érezve jól magukat az olyan szabadság
ban, amelyben minden embernek egy
forma jogai vannak, tehát maguknak
is csak annyi, mint másoknak -, hié
rarchikus szemléletükben maguk alatt el
sősorban a négereket képzelik el.

A tragédiában, a falansz.ter összeom
lásakor; még az egyéni szemléletét, in
dulatait fegyelmezetten a közösség lété
nek érdekéhez igazító anarchista for
radalmár, Brisbane sem képes megta
gadni .régi lényét, régi önmagát; ketten'
újrakezdhetnék a harcot a, tiszta, csodá
latos asszonnyal, FrancisWrighttal, de
ő hagyja, hogy indulatai a halálát je
lentő gyilkosságba korbácsolják.

A forradalom végső céljainak és ak
tuális feladatainak, taktikájának dialek
tikája feszíti az Antikrisztus intellektu
ális látványt kibontó képsorait is; a
dráma evvel a gondolati vizsgálódással
kapcsolódik a Falanszter eszmeiségéhez.
Solar - a dráma tézisrendszerének
kulcsalakja - egy távoli égitest maga
sabb szintű kultúráját, fejlettebb tár
sadalomszemléletét plántálja át a dél
amerikai bányászfalu robbanásra kész
forradalmi helyzetébe -, az emberek
azonban semmit sem tudnak kezdeni
magasabb rendű igázságaival, a forra
dalom nélküle robban ki a dráma végén.
Solar racionalizmusa - a mindenségben
való magára-utaltságát vállaló ember
magatartása -, nem képes átformálni a
tömegeket, racionális tanai, tettei irra
cionalitásba ködösülnek az emberek tu
datában. Ennek ellenére az An~ikrisztus
nem pesszimisztikus kisugárzású mű. So
larnak látnia. kell ugyan, hogy a tö
megek saját maguk ellen fordítják a ke
zükbe adott fegyvert, és hogya világ
racíonalista magyarázatát a régi rend
erőszakszervezetének képviselője, Fal
kon őrnagy. a tömegbódítás "liturgiájá
vá" avatja; ő, .aki egy magasabb rendű

gondolkodással szeretné az embereket
végtelen lehetőségeikre eszméltetni, cse
lekvésre késztetni, passzivitásra kénysze
rül, de éppen ez a passzivitás adja meg
a dráma sajátos gondolati feszültségét.
Solar ugyanis megérti, hogy "nem le
het átugrani történelmi korszakokat", "az
embereket nem lehet kívülről, megvál
toztatni. Az emberek csak önmagukat
változtathatják meg." Önkéntes halálával
a racionalizmus - "földi szemléletű", a
jelenlegi tudomány színvonalán álló -,
cselekvéshez szükséges alapjait akarja
visszaállítani, az utat megnyitni a forra-
dalom számára. .
. Nagyon izgalmas gondolati sZférája a

drámának a kereszténllség értékeinek és
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a tO..rsadalmi haladásnak, forrada1.pmnak
összefüggéseit vizsg4ló moralis elemzés.
Aldana, a falu papja, nemcsak szereteté
vel; hitével 4U ott a megnyomoritot
tak, elnyomQttak mellett, hanem együtt
akar harcolni a forradalom vezérével,
Maria Wilarral;. mert tudja, "hogy a ke
reszténységősiértékeinek jegyében részt
kell vennünk ebben a harcban", Egé
szen mas istenkép él Zea Fariasnak, a
rendhtiz főnöknőjének tudataban. Az
Ötestamentumból rajzolódik ki ez a kép,
de eltorzulva, az ótestamentumi szelle
met meghamisítva; Zea Farias csak a
bosszúálló Isten képét véli kiolvasni
ezekböl a sorokból, s ezt a képet a ma
ga embergyiJ,lQletének torz vágyaihoz
igazítja. A btinyászok kivégzésekor Zea
Farias még Falkon őrnagy mellett alI
atkozódó gyűlöletével; a "racionalista li
turgiát" celebráló, a forradalomhoz "at
allt" Falkonnal azonban élesen szem
befordul, hogy aztán testét mégis mohó
szenvedéllyel kiszolgáltassa az őrnagy

nak, tulajdonképpen annak, aminek qű

völetében élt egész életében, az erőszak

nak.
Szigeti Karoly rendezése - a Falansz

ter megoldasához hasonlóan. - tudta,
hogy az Antikrisztus szinrevitelekor mi
lyen mértékben lehet élni a látvány' ele
meivel: a tömeg mozgatásával, a képi
szimbolikával - az előadás nagyszerű

gondolati-érzelmi egyensúlyát teremtette
meg.

Az összehangolt, állandóan fejlődő

együttesjátékon belül egyre eredetibb

KÉPZŐMŰVÉSZET

EMLÉKKIALLfTAs KONDOR BÉLA
MŰVEIBÖL. A tihanyi múzeum Kondor
Béla-emlékkiállításán - amelyet június
17-én Nagy László költő nyitott meg
az 1972 decemberében elhunyt művész

kilencvenhat olajfestménye, pasztellképe,
rnonotípiája, rézkarca és egyéb grafikai
eljárással készült munkája került bemu
tatásra; e műveket 'a mintegy 1600 al
kotást tartalmazó - ez év tavaszán ka
talogízált és védetté nyilvánított - ha
gyatékból válogatta ki a tárlatot rendező

David Katalin művészettörténész, Kon
dor munkásságának kiváló ismerője.

A kiállításon szereplő festmények
("Csokonai", ,;Pléh-Krisztus", "Virág",
"Az öreg király", Liberius", "Jeruzsálem
pusztulása" stb.) és grafikai lapok
("Szent Antal megkísértése", "Cirkusz",
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karaktert. m.utatnak az egyes színészek_
Iglódi István - Considerant és Sol,ar
szerepeiben; - vívódó, moralis. ihletésú.
intellektualitásával első számú megte
remtője volt mindkét gondolati dráma;
feszültségének. Jobba Gabi közös voná
sokkal, mégis a fajdaz'om és a markáns:
meghatározottsag eltérő jegyeivel építet
te fel a két forradalmár, Francis Wright
és . Maria WHar alakját. A szerepjor
málásnak ugyanez a gazdag érzelmi-ér
telmi kettőssége jellemezte - a Bris'
bane-t és Aldanát alakító - Zala Már1c
játékát. Jeney István most is kitűnő

alakításs{J,1 hívta· fel magára a figyelmet;
higgadt, racionális Richardsonja a job
bítás és a megfutamodás között ingado
zóembert is kirajzolta a hideg igaz
ságokba burkolódzó hatarozottság mö
gött. Kristóf Tibor - az erőszak szeren
szinonimáinak megteremtésein belül 
egyre karakterisztikusabb, sokoldalúb~

egyéniséget mutat; a Don Quijote csen
dőre, a Falanszter Danája mellett az'
Antikrisztus Falkon őrnagyaként, az erő

szak metamorfózisait, izgalmas szerep
játszásait is kidolgozta. A nagyon tehet
séges Bajcsay Mária is most találkozott
legjobb szereplehetőségeivel; Kate-je és·
méginkább Teresa Aterja az ösztönvi
lágmélységeiből hozta. fel a szenvedély
képeit. Nagyon határozott, egyéni tehet
séget mutató alakítás volt· a főiskolás'

Lázár Kataliné is Zea Farias szerepé
ben.

CZÉRE BÉLA

"Trójai faló", "Golgotha", "A mennyor-
szág meghódítása", "Veronika kendője";

stb.) azt a - nem újkeletű - vélemé
nyünket Igazoltak, hogy annak a képző

művész-nemzecléknek, amely a második
világháború után '[elent meg a magyar
szellemi életben, Kondor Béla volt a
legnagyobb kapacitású, képességek és.
teljesítmények tekintetében legkiemelke
dőbb egyénisége.

"Sokféle hangszeren tudok játszani"
- mondotta egy ízben Picasso. Kondor
is sokféle hangszeren játszott; mennyí
ségileg is igen terjedelmes életművére a
műfaíok, a témakörök, a festői (és gra
fika) technikák roppant változatossága
a jellemző. Kerubokat és démonokat,
szenteket és építómunkásokat, űrhajóso

kat és tüntető nőket, matrózokat és pró
fétákat, mártírokat és artistákat, szerel
mespárokat és régi repülőgépeket, nőj;.



.aktokat és tűnődő tekintetű férfiakat,
betlehemeseket és happeningeket jelení
tett meg ecsetével, tollával, karcolótű":

jével; illusztrálta Blake-et, Rimbaud-t,
Madáchot és Jékelyt; megrajzolta Au

.schwitznak és a müncheni olírnpíán le
zajlott gyilkosságsorozatnak iszonyát;
felidézte Arpádhází Szent Margit, Sa
vonarola, Dózsa, II. Lajos király, a köl
tő Zrinyi és Csokonai alakját (leggyak
rabban azonban Krisztusét) ... Erdekelte
őt a történelem és a jelen; a zene, az
irodalom (maga is jelentős lírikus
volt ...), az új találmányok, a szociális
és politikai folyamatok, a művészeti élet
vitái, korunk piktúrájának stiláris fej
Ieményei, kollégáinak tevékenysége, s
szüntelenül foglalkoztatták-izgatták őt a
metafízíka végső kérdései is.,.

Mesterségbeli felkészültség, a színek,
a rajz, a komponálás titkainak ismerete
terén kevesen versenyezhettek vele, ő

azonban sosem a virtuozitást, az artíszti
kumot, a formai kivitelezés tökéletessé
gét tekintette a művészet lényegének ...
Munkái - amelyekben olyan ellentétes
vonások forrottak össze szerves egység
gé, mint monumentalitás és intimitás,
háborgó indulatok és szelíd Iecsrllapo-.
dottság, bonyolult szimbólumok és kris-
tálvos rend, szkepszis és pátosz, elemen
táris erő és törékeny finomság - mín
dig súlyos gondolatokat hordoztak, sar
kalatos mondanivalókat közvetítettek;
természetesen olyan mondanivalókat és

.gondolatokat, amelyek egyesegyedül a
festészet és a rajzművészet nyelvén vol-
tak kifejezhetők.

"A művészet nélkülözhetetlen, de hogy
rnire való, nem tudom ..." Cocteau

_gyakran idézett, szellemes aforízmáiá
nak első részével feltétlenül, második
felével azonban aligha értett egyet Kon
dor. Ö jól tudta, hogy mire való a mű

vészet: arra, hogy az embereket köze
lebb vigye az igazsághoz, hogy önisme
retre ébressze őket, hogy tolmácsolja,
tükrözze zaklatott korunk örvényeit és
reményeit. Felfogása szerínt a műalko

tásnak - a szem gyönyörködtetese mel
lett - a lélekhez is szólnia kell...
Akárcsak Goya, Daumier, Van Gogh,
Picasso, Rouault vagy Derkovits, ő is
szenvedélyesen moralista művész volt,
- azonban nemcsak az emberi méltó
ságba vetett hite, a korproblémák irán
ti éber fIgyelme, a művészi tevékeny
ség felelősségét valló ars poeticája he
lyezi az említett mesterek mellé, de 
mint ezt a tihanyi emlékkiállítás meg
győzően dokumentálta - fényes talen
tuma, hatalmas alkotói formátuma, mű

vészetének hófoka, világképének totali-

tása, a szemlélőt vasmarokkal megraga- ,
dó vízióinak lenyűgöző volta is.

KOVAcs MARGIT-MÚZEUM SZENT
ENDRÉN. Kovács Margit Kossuth-díjas
kerárníkus a közelmúltban Szeritendre
városának adományozta alkotásainak
zömét, négy évtizedes iparművészi és
szobrászí munkálkodásának többszáz da
rabból álló válogatott kollekcióját. A
magyar művészet történetében nagy sze
repet játsztott (és játszó ...) városka és
Pest megye vezetői a művésznő gesz
tusát avval viszonozták, hogy .megvásá
rolták Szeritendre egy tágas, patinás pat
ríciusházát, amelyben a modern magyar
keramika élő klasszikusának munkáiból
múzeumot rendeztek be.

A termekben - Petényi Katalin mű

vészettörténész rendezésében -'ott sora
koznak a, művésznő chef d'oeuvre-jeí,
amelyek között igen sok a bibliai tár
gyú, keresztény szellemiségű,kerámia
szobor ("Gótikus madonna", "Titkot le
ső angyal", "Kiűzetés a Paradicsomból",
"Angyali üdvözlet", ",Hagymatornyok
patrónája" stb.) ; a vallásos íhletésű kom
pozíciókat az antik mitológía, a közép
kori történelem, a régi magyar népélet
és a magyar népművészet által inspi
rált művek ("Odüsszeusz és a szirének",
"Varázsló", " Királyi kézfogó", "A jó és
a rossz tündér", "Betegápolás" stb.) ve
szik körül.

A megbűvölt látogatók ezreit mág
nesként vonzó Kovács Margit-kerámiák
- amelyek avval a megnyugtató tanul
sággal szolgálnak, hogy a jó művészet és
a nagyközönség egymásra találása a XX.
század divergens szellemi tendenelál és
ízlésbeli megosztottsága közepette .. sem
lehetetlen - telítve vannak poézissel,
naivitással, áhítattal, lelki tisztasággal,
mélyről fakadó derűvel, népi ízekkel, s
mindegyikükön rajta van a kiapadhatat
lan fantáziának, a művészi megoldások
rendkívüli gazdagságának, az alkotói
eredetiségnek bélyege.

A Szeritendrének ajándékozott - s
márís a város egyik fő művészeti neve
zetességévé vált - Kovács Margit-élet
mű Végvári Lajos műtörténész szavainak
igazát erősíti meg: "A művésznő úgy al
kotja műveit, mint ahogyan egy csokor
virágot nyújtunk át annak, akit szere
tünk ... Kovács Margit azt adja nekünk
múnkáiban, amit a művészettől várunk:
békét, harmóniát, boldogsá,got... Talán
azért maradt mindvégig fiatal, mert
olyan állhatatosan hisz' a szépségben,
mint a gyermek vagy mint az ókor gö
rög művészeí, akik a szépség és a jóság
elválaszthatatlan egységét vallották."
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NAGY ELOD Derkovits-díjas fiatal festő
első budapesti kiállítására június első'
felében került sor a Fiatal Művészek

Stúdiójának galérlájában ; a tárlaton ti
zenhat-trzenhét olajfestmény szerepelt,
túlnyomó részük emberi alakot ábrázol;
a művek keletkezésének dátuma 1972 és
1973.

Nagy Előd elhivatottsága, festői kvalí
tásai nyilvánvalóak; munkáit - mint
dr. Rozványi Márta műtörténész találóan
írja a képes katalógus előszavában 
"bővérű kolorizmus, a színek tobzódá
sának féktelen öröme, vehemens ecset
kezelés" jellemzi. (Egyetlen kivétel a
grafikus eszközökkel előadott, színben
ösztövér "Orosz kolostor", amely - raj
zi és szerkezeti szépségei ellenére
kirí a többi festmény közül.)

ZENEI JEGYZETEK

AZ EG YHÁZZENÉROL

Az elmúlt évben jelent meg Varga
Bálint András: Zenészekkel-zenéről cí
mű könyve, amelynek egyik fejezetében
a neves komponista és zenei író, Pierre
Boulez korunk zenéjéről többek között
ezeket mondja: "A történelemben min
dig vannak olyan korszakok, amikor a
művészet új szókíncsét kell kialakítani,
amikor állandó a változás. Ez nemcsak
a mi korunkra jellemző. Gondoljunk
csak a XVIII. század színhází vitáira,
vagy akár a XV. század. színházi vilá-
gának éles vélemény-összeütközéseire.
Manapság szintén a nyelvezet alapjai
val foglalkozunk elsősorban: a nyelvezet
értelmével, s azokkal az okokkal, ame
lyek a nyelv változásaira vezetnek." Az
elgondolkodtató sorok nemcsak a zene
szerzés "hogyanjára" vonatkoznak, ha
nem a művek értékére is; vajon leg
többször a hagyományosra még csak
nem is emlékeztető új kompozíciók ma-,
radandók lesznek-e, vagy csupán. kísér
letnek nevezhetjük azokat? A legböl
csebb válasz az, amelyik az igazi zenei
kísérletekről úgy nyilatkozik, hogy azok
"mélyebbre hatolnak a felületnél." (A
kísérlet szó helytelen értelmezése ad
okot a sok félreértésre.) "Mindig a jö
vő dönti el, mennyírs maradandó egy
mű - vallja Boulez -, s ami a maga
korában kevésbé hatott közvetlenül, az
később hatalmas befolyást gyakorol
hat .. "
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A muvesz távol tartja magát a non
figuratív irányzatoktól ; inkább a szá
zad eleji avantgarde művészek, főleg

az expresszionísták (Rouault, Soutine,
Kokoschka) és a magyar "fauve"-ok
(Holló László, Frank Frigyes) körében
kell keresnünk szellemi őseit.

A kiállított anyag összhatása (a már
említett "Orosz kolostor"-t leszámítva)
egységes, a kis tárlat színvonala magas.
Hangjának önállósága, dús, zamatos,
pasztózus színfoltjai, a festészeti diva
tokkal szembeni ellenállóképessége, né
hány - maradéktalan esztétikai élményt
adó - munkája (elsősorban a "Bengáliai
asszony", a "Fekvő női akt" és az
"Önarckép") a fiatal festőgeneráció él
vonalában jelöli ki Nagy Előd helyét.

D.1.

Mindezt elmondhatjuk az egyházzenei
művekkel kapcsolatban is, hiszen közü
lük nem egy a zenetörténet "nyitó feje
zetét" jelenti. Természetesen századunk
zenéjének egyházi kompozícíóí is mara
dandoságra törekednek, hiszen az ősi

tartalmat a kor emberének nyelvén
igyekeznek kifejezni. És itt "folytathat
nók" azt a beszélgetést, amit legutóbb
Hegyi Béla Kósa Ferenccel, az Országos
Magyar Cecília Társulat központi igaz
gatójával, sok más között erről a témá
ról is elkezdett.

Ezúttal Tardy László, a budavári Má
tyás templom karnagya. valamint Jáki
Sándor Teodóz bencés zenetanár, kar
nagy foglalják össze mondanivalóikat
az egyházizeneszerzésről, és néhány na
gyon aktuális egyházzenei kérdésről.

- Boulez megállapítását helyesnek
tartom - mondja Tardy László. Én ma
gam is fáradozom az új művek kedvelt
té tételéért, megértetéséért. A legna
gyobb probléma az, hogy kevés korsze
rű egyházi zenemű születik. Miért? A
zeneszerzők húzódozásának fő oka talán
az a bénító konzervativizmus, amelyik
egyházzenei közízlésünket áthatja. Most
nem a világi zene gyakorlatával vetem
össze az egyházi zene gyakorlatát, hanem
arra a kérdésre keresek választ; megfe
lel-e a mai kor egyházi zenéje a mai
kor emberének: teológiai, hitbeli, lelki
igényeinek? Machaut. Dufay, Josquin,
Palestrina muzsikája szinkronban volt a
kor teológiai műveltségével, a hozzáértő

hallgató, aki ismerte a kor vallási prob
lémáit, ennek teológiai, filozófiai és mű

vészeti megfogalmazásával időszerűnek



és megfelelőnek érezhette. Ez a párhu
zarnosság a történelem folyamán egyre
kevésbé figyelhető meg, főleg azoknak
a körében, akiknek fő hivatásuk az egy
házzene gondozása volt. így érthető Liszt
egyházzenei reformtörekvéseinek meg
hiúsulása, s hogy Sztravinszkij a XX.
század egyik legnagyobb egyházi zene
szerzője lehetett volna, ha azt az egy
ház idejében észreveszi. S hogy nem
vette észre: megint csak a közízlést
kell okolnunk. A zsinat, nagyon helye
sen, "mintának" a gregoríánt említi.
Nem stílust akart ezzel kifejezni, ha
nem valóban "mintát". Ahogyan ez a
muzsika a maga korában megfelelt a
zene és a szöveg, a zene és a liturgia,
a zene és a kultúra, valamint a teoló
gia kapcsolatának, így kellene a mai
egyházi zenének is ezekre b. kérdések
re egyenértékű, pozitív választ adnia.

- A zenetörténet folyamán az egy
házi zene mindig föl tudta mutatni a
világi zenével egyenrangú alkotásait 
veszi át a szót Jáki Sándor Teodóz. -

. Hogy mílyen követelményeket támaszt
a mai világi zene például a "tömegda
lokkal" szemben? Érdemes elolvasni Ka
dosa Pál, Kossuth-díjas zeneszerzőnk

nek egy interjú keretében adott nyilat
kozatát: "Jó tömegdalt csak az tud kom
ponáiní, aki jó szimfon,ikus zenét ír.
Gondoljunk csak Beethoven vagy Mo
zart .tömegdalaira'.'

- Az egyházi "tömegdalt" az ordíná
ríumok jelentik. S ha folytatni akarom
az egybevetést, ismételten Kadosa Pál
ra hivatkozva el kell mondanom, hogy
ha a világi "tömegdal" megalkotása
nem történhet a zenei nyelv leegysze
rűsítésével, mert az hiábavaló erőfeszí

tés .Ienne, akkor nem jelenhet meg az
egyházzenében sem a szimplifikált nyel
vezetű magyar ordinárium. Megvallorn,
számomra elrettentő a százon felüli or
dináriumok száma. Mintha azok meg
komponálása nem lenne olyan felelős

ségteljes munka, mint egy vonósnégyesé
vagy egy motettáé. A liturgikus ének
hangja megköveteli, hogy zeneileg kifo
gástalan legyen!

A témához szólva megjegyezném: a
Muzsika 1972 októberi számában a Ze
neszerzés és a kóruskultúra című tanul
mányban olvashattuk, hogy az új mon
danivaló újszerű kifejezésének keresése
helyett "valamiféle kényelmes epigoniz
mus terjedt el, melynek rövid távon
ugyan számtalan előnye van (népszerű

ség stb.), a zenetörténet mégis azt mu
tatja, hogya' kompozitórikus téren tett
engedmények később mindig megbosz
szulják magukat."

- Ugyanez a megállapítás az egyház
zene területére is érvényes - fűzi hoz
zá Jáki Sándor Teodóz -, nemcsak az:
ordináriumok, hanem a korral lépést
tartó kórusművek esetében is. Az új
kompozícíós technikával megírt egyházi
művek fogadtatása nem maradhat el a'
hasonlóan alkotott egyéb zeneműveké
mögött. .

Rajeczky ,Benjamin legutóbb a "né
pi éneklésmódról" szólva a Szent vagy,
Uram zenei anyagát említette, amely a:
"teljes egység jóindulatú gondolatából
akaratlanul is a XVIII-XIX. századi ra
cionalizmus és romantika vágányára vál
tott át." Mi erről a véleménye Tardy
Lászlónak?

- Valóban súlyponti kérdés, s hogy
teljes legyen, amit az imént a zene és a
teológia adekvát kapcsolatáról mondtam,
meg .kell említenem. hogy éneklésünk
ben általánossá, a liturgikus gyakor
latban pedig kizárólagossá vált német
korálstílus. ami a XVII-XVIII. század
ban megfelelt a tartalom és a korsze
rü forma egyenértékű követelményének;
de mint "minta" nem állítható példa
képnek a mai egyházzenei törekvések
elé: sem elméletileg, (zeneszerzés), sem
gyakorlatilag (liturgia). A zsinat a litur
giát nemcsak népnyelvűvé tette, hanem
megkívánja a stiláris értelemben vett
nemzeti jellegének kibontakozását is úgy,
hogy a "minta" továbbra is egyetemes
érvényű legyen. Stilárisan értelmezett
nemzeti nyelvű liturgiánk a magyar nép
zene vallásos örökségére támaszkodhat;
a népénekre, a vallásos népdalra. A
sok ezer énekből a liturgiába az kerül
het bele, amelyik megfelel a "minta" és
stílus követelményeinek, még ha "táj
jellegű" is. Különös szerencsénk, hogy a
magyar népének gazdag tárházában akad
jó néhány, az eredeti minta stílusának
is megfelelő darab (recitatív, melizmatí
kus, parlandó formák).

Jáki Sándor Teodóz, hivatkozva Ko
dály _sokszor idézett híres tanulmányára
(Néprajz és zenetörténet), a "tájjellegű

dallamokkal" kapcsolatban a követke-tő

ket mondta: - Néha úgy tűnik, míntha
két nyelven beszélnénk. A hívek (pl.
búcsújáráskor) tudnak tömegesen együtt
énekelni, olykor "bfrázva" a dallamo
kat. Faragó Laura vagy Buday Ilona
bebizonyították: a gazdagon díszített
népdalok kongeniálisan megtanulhatók,
Tehát az egyházi népének is. Az OMCET
1972-es novemberi közgyűlésén az ún.
"tájjellegű dallamokról" tnégdicsérete
sen szóltak. Oszintén kívánom: bárcsak
ott tartanánk, hogy ezeknek a népéne
keknek csodálatos szépsége, mély, val-
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.lásos érzülete minden hivő lelkét megra
:gadná. Ott, ahol. tudják, kincsként őriz

zék, énekeljék, ahol még nem ismerik,
szerezzék meg és gazdagodjanak velük.

Schram Ferenc: Bevezető népéneke
inkhez című munkája alapján tudjuk,
hogy az SZVU nép ajkáról gyűjtött

.anyaga meglehetősen szegény. (Kodály
többezer összegyűjtött népdalból mérte le
népünk "éneklő kedvét !") Az a kérdés:
.a Iegújabb Hozsanna B-jelzésű kiadvá
nyunk tartalmaz-e új népi anyagot? Já-
.ki Sándor Teodóz véleménye: míndössze
hármat (67/B; 172/B; 184/B). A negye
dik (180/B): fél dallam. Pedig ma már
közismert, hogy népünk énekes gyakor
latában vannak a Szent vagy, Uram éne
keivel egyenrangú, sőt előadási stílusban,
hangvételben kiválóbb darabok is. Ezért
nyugodtan elmondhatom: a Konstitúció
szellemében járunk el, ha az SZVU-ban
Iévő míseénekeket olykor az énektárban
nem szereplőnépi értékekkel helyette
sítjük. A Szent vagy, Uram tekintélyén
ezáltal nem esik csorba. A solesmes-i
bencések talán neheztelhetnek a Litur
gikus Konstitúció 117. pontjára, amely
előírja, hogy "gondoskodni kell a X.
Szent Pius kezdeményezésére kiadott
könyvek nagyobb krítikaí vtzsgálatá
ról". Gondolom, már készen állnak ve
le: volt hozzá hetven évük. Korántsem
akarom ezzel a "biztatást" megadni: az
SZVU is ráér hetven évig.

Népzene, népének, gregorián: mín
-degyík zenei örökségünk, amely "ősi

dallamok útján sűríti' élménnyé és ~a
kítja bensőséges írnádsággá hitünk ősi

tartalmát". Tudtunkkal az új híttan
könyvek már ebben a szellemben íród
tak, s ennél fogva "korszaknyitók" egy
házzenénkben.

- Azt hiszem, végül is erről van szó
- feleli Jáki S. Teodóz -, értékeink
fölfedezéséről (zenetudományílag ls rop
pant fontos), amely értékek a híttan
könyvekben már jelen vannak. Az uj'
könyveket a Püspöki Hitoktatási Bizott
.ság zenepedagógiai szakbizottságának ze
netudós-népzenetudós és középískőlaí

énektanári diplomával rendelkező tagjai
nagy. örömmel fogadták, és bennük a
magyar egyházzene gazdagságának be
mutatását látják ...... még kezdeti fo-o
kon, de a folytatás reményében.

TOTH SANDűR

(LEMEZFIGYELÚ) Meglehetősen ké
sedelmesen jelennek meg a Bartók-össz
kiadás nagy érdeklődéssel várt darab
jai. Az op. l-es Rapszódia zongorára és

.zenekarra, valamint az op. 3. I. nagyzene-
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kari szvitet tartalmazó lemez' is csaló
ka tündér móajára élő-eZőbukkant a le
mez boltok kirakatában, de a vásárló
mindig döbbenten vette tudomásul, hogy
amit lát, még csak a tok. Most végre
hallhatjuk ezt a minden vonatkozásban
kitűnő felvételt, melyen a szerző életmű

vében oly fontos szerepet játszó két
alkotás hallható. A Rapszódia az akkor
országos hírű fiatalember nagy - és si
kertelen - próbatétele volt: 1905 nyarán
ezzel pályázott a párizsi Rubinstein-dij
-ra. Csak öt évvel elkészülte után ismer
hette meg a nagyközönség Hubay Jenő

vezényletét'el, Bartók szólójátékával. S
milyen paradox fintora a sorsnak: ami
kor Bartók, noha akkor már a zene
forradalmárai között tartották számon,
megkomponálta 1. zonqoraoersenuét,
mégís a Rapszódiát kellett bemutatnia
az Egyesül't Allamokban, mert a Men
gelberg vezette New York-i Filharmo
nikusok nem tudták megtanulni a ver
senymű kíséretét.

A Bartók-összkiadásnak az az egyik
legnagyobb érdekessége, hogy az előadó

művészek kicsit "retrospektíven" szólal
tatják meg a romantikus Bartókot. A
Rapszódia ugyanis ízig-vérig a romanti
ka üzenete még. Benne ott zúgnak Liszt
fékezhetetlen erejű hangjai is. Tusa Er
zsébet azonban inkább leszűrten,objektí
vebb tartással közelíti meg a művet: mint
ha a III. fongoraverseny csodálatos termé
szetzenéjét is belecsend.ítené ebbe a ko
rai és más világot tükröző alkotásba.
De talán épp így és épp ezért válik
játéka hallatlanul feszültté, és vitatható
mozzanataiban is egy jelentős egyéniség
vallomásává. (A Budapesti Szimfonikus
Zenekart Németh Gyula vezényli.)

Az I. nagyzenekari szvitet, me ly a
magyar zene történetének egyik határ
köve, Ferencsik János vezényli az AI
lami Hangversenyzenekar élén. Hallat
lanul nehéz dolga van, hisz azt is érzé
keltetnie kell, hogy ez a mű végelem
zésben egy fiatalember első próbálko
zása a számára akkor még új világ
meghódítására, ugyanakkor azonban eb
ben az alkotásban sejlik fel az a zenei
pillanat, amikor a magyar zene, kilép
ve a romantikus sablonok szorításából,
európai mértékkei kezdte mérni önma
gát. Ezt a zenetörténeti jelentőségű mű

vet zenetörténeti hitelű és ihletettségű

felvételben csodálhat juk meg. A tolmá
csolás a kitelj,esedő magyar Bartók-ha
gyomány egyik nagyszerű teljesítménye.
(Hadd szóljunk elismerő méltatással Bó
nis Ferenc ismertető szövegéről és a szép
kivitelezésű tasakot díszítő reprodukció
ról. LPX 11480)



A "Zenét mindenkinek!" - fordítsuk
;így e művelődéstörténeti jelentőségí! so
rozat címét - új kiadványán Pécsi Se
bestyén Bach-felvételeiből hallhatunk. A
"nagy" Bach-művek, az orgonista tehet
.ség-próbájának kivételes alkalmai!
Emeljük ki az ezerszer hallott d-moll
toccata és fuga ragyogó tolmácsolását.
A méreteiben is hatalmas C-dúr toccata,
adagio és fúga első részletét Pécsi Se
bestyén talán ma másképp játszaná, de
a fúga bensőséges és fenséges nyugal
ma mindenért kárpótolja ahallgatót.
Nagyszerűen sikerült a hangzás "sztereo
.sítása": csodálatosan zeng az orgona
hang (HLX 90007).

Az Eterna cég Beethoven-összkiadása
:szinte' párhuzamosan futott a Deutscne
Gramofon-Gesellschaftéval, s ha az
utóbbiban több nagy előadómí!vész neve
szerepeit is, az Eterna sorozata. jórészt
egységesebb színvonalú volt néhány
olyan kiemelkedő ponttal, mint a C-dúr
mise remeklése, vagy az Amadeus vo
nósnégyes lemezei. A hazánkban riwst
forgalomba került kiadvány, melyen
Günther Kootz Beethoven zongorada
rabjaiból tolmácsol néhányat, feltétlenül
a jobbak közé sorolható. Olyan jelentős

műveket játszik, mint például a Rondo
a capriccio, s olyan népszerű darabokat,
mint a kezdők által agyon nyaggatott
Fűr Elise. Mértéktartó, pedáns előadó

művészt ismerhett'Ünk meg Kootz sze-

FILMEK VILÁGÁBÓL
SZABAD LELEGZET. trta és rend.: Mészáros
Márta; kép: Koltai L.; zene: Szörényi L.;
fősz.: Kútvölgyi E .• Nagy G., Moór M., Má
rláss M.

Mészáros Márta első filmjét (Eltávo
zott nap, 1968) a dísztelen, tényszerű

realizmus jellemezte; szerenesés kézzel
még olyan főszereplőt is választott Ko
vács Kati személyében, akinek eszköz
telen játéka tovább erősítette ezeket a
vonásokat. Lényegében a dokumentum
volt az, ami megtermékenyítően hatott
a háttérben. Ám a szocíográfus ihle
tettség képviselőjére a gyanútlanság
csapdái várhatnak, ha a dokumentum
megbízható támasztékától a koncepci
ók irracionális világába rugaszkodik el,
ahol a "míikészítés" bevált fogásai mel
lett - mint a konflíktusteremtés, a ti
pizálás - elsősorban okos megérzésre
és elkötelezetlen ártatlanságra van szük-

mélyében, akinek vannak váratlan fel
lángolásai, olyan pillanatai is, melyek a
legnagyobbakat idézik, s a sorozat "rej
tett tartalékaira" is figyelmeztetnek
(Eterna 8 26 047).

(ZENEI KÖNYVEK) A Zeneműkiadó

egyik legokosabb, legnépszerűbb vállal
kozása a fürgénmegjelená "A hét ze
neműve" sorozat, melynek ,első két kö

.tetét a mostanihoz hasonló örömmel fo-
gadtuk. Ezt a harmadikat éZőszóban

megismerhette már a nagyközönség is,
hiszen az egyik "Ki nyer ma?" adás
ban hallhattunk belőle érdekes részle
teket, s a műsor lS a könyvben közölt
z,eneművekhez igazodott.

Már a múltkori kötettel kapcsolat
ban jeleztük, hogya kiadó a jövő ze
netörténészei, a fiatalabbak mellett, a
jelen nagyjait, a zenei ismeretterjesz
tés legjobbjait is mozgosította. [gy az
tán ebben a műben is olyan kitűnő is
mertetéseket olvashatunk, mint Molnár
Antalét - őt mindig először kell emlí
tenünk, mert egyszerűen elbűvöli olva
sóját szellemes, okos csevegésével 
Beethoven d-moll zongoraszonátájáról,
Új/alussy Józse/ét Hiindel Concerto
grossóiról, 1XLgy Tallián Tiborét Berlioz
Requiemjéről.

R. L.

ség a mélység megteremtése érdekében.
A dokumentum-filmezéshez talán elég

az éles szem és .valamilyen - jófor
mán bármilyen - indíttatású probléma
érzékenység. De amint elhagyja a va
lóság konkrét tényeit, nyomban kiderül,
hogy Mészárosnak nem erős oldala a
fogalmi többrétűség, amitől az elvont
gondolat a valóság végtelen változatos
ságához hasonló és élvezhető lesz. Első

filmjét az óvatosság mentette meg: amit
a valóságból .ellesett, azt tartózkodóan
táplálta vissza az esztétikai leképzés vi
lágába. Legfeljebb a bőségesen adagolt,
fiatalos és neoromantikus ízű magyar
beatzenei háttér árulta el, hogy a köl
tői képzelet hézagait ez a külső érzelmi
dopping hivatott áthidalni. Második
filmjében (Holdudvar, 1969) már mesz
szebb ragadtatta magát a hétköznapok
tól, és a magas beosztású férj özve
gyének vergődését ábrázolva belekeve
redett a fehér-telefonos exkluzivitás lát
ványosan "társadalmasított" világába.
Harmadik filmjére (Szép lányok, ne sír-
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jatok, 1971) is jellemző ez a dokumen
tumból induló és elképzelt társadalmi
összeütközések megformálásába torkolló
törekvés, mely egyébként a mai magyar
film egyik jelentős, Bacsó Péter és Ko
vács András nevével fémjelzett irányá
val esik egybe.

Akárhonnan nézzük is ezeket a fil
meket, minduntalan belebotlunk a mö
göttűk rejlő kritikai problémaérzékeny
ség és a bennük megvalósított papírízű

koncepció ellentétébe. Jól fésült pilla
natnyiság nyilvánul meg bennük, ami
től nem érezzük se réginek, se újnak
őket, akár a 20-30 évvel ezelőtt forma
tervezett műtárgyakat, melyek kimentek
ugyan a divatból, de még jól használ
hatók. A Szabad lélegzet tárgya a tár
sadalmi ellentét: aki gyárban dolgozik,
nem találja meg a hangot vele egykorú,
továbbtanuIó társaival, vagy ha megta
lálja, előbb-utóbb elveszíti. Ami a tár
gyat illeti, erről nemcsak a társadalom
tudomány mondott többet, magvasab
bat a' filmnél, de maga a rnűvészet is.
Talán ez a "hányszor megmondták már"
okozná Mészáros filmjének fáradtságát,
amit legfeljebb a slágerzenei betétek
változtatnak andalítóvá? Ha így is vol
na, aligha ez lenne a legfontosabb ok,
hiszen Bacsóra például épp ellentétes
hatással van, harsogva tiltakozik, kon
fliktust konfliktusra halmoz, Kovács pe
dik - azt kell már hinni, tudatosan 
még az esztétikai rendet és szervességet
is föláldozza, hogy élesebb és sarkosabb
legyen a filmjeiben megbúvó gondolat-,
mégis annyira érezni a rutinos drama
turgizáltság celluloidszagát. Nem is a
koncepció általában véve, hisz a szoci
ális indíttatásnak nem egy páratlan re
mekmű köszönhette születését. Elsősor

ban ugyanis nem a kitűzött célon, a
mi-n - mert az míndíg a "jó" -, ha
nem a hogyanon múlik ... A Szabad lé
legzet a dokumentatív alap (a társadal
mi antagonizmus) puszta illusztrációja
lett. A minden realisztikus külső jegye
ik ellenére jellegtelen - rosszabb eset
ben nem igaz - egyetemisták és mun
káslányok rómeó- és júliai vergődése

rnögül hiába halljuk ki az ismerősen

lappangó kérdéseket (megalkudní ? lá
zadni? utat vesztettünk, vagy új kor
ba jutottunk?), hiányzik belőlük a sze
mélyes, átélt hitelesség meggyőző vará
zsa, amely már önmagában esztétikum.
Mivel Mészáros, akárcsak Bacsó vagy Ko
vács, más utat nem választ (ilyen lehet
ne aSzerelmem Hirosimáé, az Ilyen
hosszú távollété, a Tavaly Marlenbad
bané, hogy csak néhány, egymástól is
eltérő példát említsünk), az intellektuá-
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lis, az elvont, vagy akár a metafízíkus
megközelítésről (melyből életmódjuk és
tapasztalataik alapján esetleg több hitelt
merithetnének) eleve nincs szó, hát leg
feljebb felülről konstruálhatják meg az.
olyan valóságot, melyet maguk nem él
nek meg, de amellyel mégis foglal
kozni akarnak. Kirándulás ez, a műal

kotás-készítés.. exkluzív kiváltsága, Ha
run al Rasid szerep, ahogya költőké a.
romantika idején a népdalírás volt. A
film alakjai is ilyen egyetemista és
munkáslányruhát öltött színészek, akik
a rendezővel együtt alászállnak az "élet
sűrűjébe". Az egyetemisták mintha ön
magukat reklámoznák, olyan rokonszen
vesen fölszabadultak és közvetlenek. Ha
aztán munkáslányokkal találkoznak,
semmi sem indokolja, hogy ne tudjanak
egymással beszélgetni, ha csak a kon
cepció nem, rnelyet egyszerűen el kell
hinni.

A mindennapí élet tapasztalatai alap
ján ez ugyan nem nehéz, csak éppen a
film maradt adós az ábrázolás hiteles
ségével ; legfeljebb a tényt, a kapcso
lat hiányát illusztrálja, de erről egy
egyszerű dokumentumfelvétel, amilyet.
Mészáros készített is egy krtűnő kisfilm
formájában, többet nyújt. A film sar
kítva, kiélezetten mutatja be. az ellen
tétet, emiatt .az egyes dramaturgiai- és
jellemrétegek elválnak egymástól, és a
réseket csupán a szereplők cselekmény
telen hallgatása hidalja át. A szülők ve
getatív nyárspolgáríságát és a fiatalok
fölszabadult viselkedését semmi sem
kapcsolja össze, holott a valóságban mín
den összefonódik, és az elmosódott, fel
szín alatti összefüggések megközelítésé
re legalábbis árnyaltabb eszközök kelle
nének.

A hit, a meggyőződés sok míndent,
pótolhat a műalkotásban, de ellentéte, a
racionalitás is lehet eleven esztétikai
rendteremtó erő. A Szabad lélegzetben
is megvan valamiképpen mind a kettő,

és talán éppen ez az, aminek a hiány
érzet köszönhető: ez a hit nem döngeti
Góg és Magógként a kapukat (hogy eset
leges ésszerűtlenségét a lendületével fe
ledtesse); ez a racionalitás pedig nem
olyan könyörtelen, hogy akár az egyik,
akár a másik miatt legalábbis megren
dülhessünk, még ha nem is értenénk
egyet. Igyaművészinek savát-borsát,
azt az irracionálisat nélkülözi a film,
melyet olykor a szépség vagy a mély
ség jelzőjével illethetünk. Ami mínd
ebben érdekes - mert már tragikomi
kus -, hogy azt, ami ezek után a film
ből megmaradt, az egyetlen jellemvo
nást, amely benne természetesen meg-



nyilvánult, a konzervativizmust, a ren
-dezőnek eszébe se jut vállalni. Pedig a
magáratalálás és ezen keresztül a meg
újulás eszköze csak az lehet, ami belül
ről ered, paradox módon még az is, ami
konzervál. Mészáros esetében talán ez
lehetett volna a hitelesség forrása, de
lemondott arról, hogy önmaga indítékai
val következetesen azonosuljon.

UNGVARY RUDOLF

•
Filmekről' röviden

A megalkuvó a gyávaság kórrajza. A
belső és külső körülmények között fo
kozódó, majd az emberen elhatalmaso
dó gyávaságé. Bernardo Bertolucci film
je - meiyet Moravia regényéből ké
szített - Mussolini Olaszországában ját
szódik, Az előretörő fasizmus megte
remti a "külső körülményeket" és meg
találja a maga embereit. A félelem
fojtogató légkörében meginduló szétosz
tályozódás során összetömörülnek azok

.az emberek, akikben adottak a "belső

feltételek". Clerici belép a fasiszta tit
kosszolgálatba (a "felforgatókat üldöző

..szervezetbe"). A hatalom oldalához si-
mulva a kötelességteljesítés jegyében
feloldást remél egyéni felelősségvállalá

.saí alól. Totális cselekvésképtelensége 
mely csak részben származtatható örök
lött patológíájából - képtelenné teszi
életének megoldására. Normális élet utá-
ni vágya az elszemélytelenedést, a szu
verénitástól való jóleső megszabadulást

. jelenti. így rajzolódik ki a gyáva em
ber arca, aki lelkiismeretéből kivetkőz

ve rémes tettét a kötelességgel azono
sítja. A megalkuvó legelőször önmagát
árulta el és hagyta cserben - s aztán
mindenki mást: szerelmét, barátját, meg
bízóit (bár kérdéses: képes volt-e egyál
talán mélyebb érzésekre, barátságra és
szerelemre), A tompa fények és furcsán
szűrt színek érzékeltetik a kor fojtó at
moszféráját. melyet a megalkuvó elme
beteg apjának szavai jellemeznek leghí
vebben: mészárlás és rrielankólía, Az

.adott kor (kérdés, mennyire adott, mí
vel az egyén és.a környezete között köl-
csönhatás van - legalábbis lehet) és a
gyermekkori, nehezen meghatározható
súlyosságú lelki sérülés, ha enyhítő kö
rülmény is, akkor sem menti fel Cle
ricit. Bűnösnek találtatik, s bűne már
már megbocsáthatatlan, hiszen a lelki
ismeretén erőszakot tett ember önerőből

bűnbánatra sem képes. Menthetetlen.
Bartleby, a szerény kistisztviselő ki

-vonul a társadalomból, az őt körülvevő

világból. Anthony Friedmann új angol
filmjében eit a különös kivonulást mu
tatja be - kérdőjelet illesztve a törté
net végére: ki lehet-e vonulni?

Bizonyára nem. Az ember társadalmi
lény, egyéni élete megszámlálhatatlan
szállal kapcsolódik közösségéhez, mely
ilyen összefüggéseiben zárt rendszert al
kot. De felvetődik egy megelőző kérdés.
Miért akar kivonulni Bartleby? A sze
rény, jómodorú fiatalember kitűnő köny
velő. Hasznos, jól működő csavarnak
bizonyul. De egy idő után olykor megta
gadja a munkát és az engedelmességet.
Szelíden csak annyit mondva: most in
kább nem... Talán a csavar-lét ellen
lázad? De. hiszen mindannyian egy-egy
(kisebb vagy nagyobb) csavar vagyunk
a nagy gépben. És az a fontos, hogy a
gép menjen! Bartleby magában tovább
kérdez: de miért menjen a gép? Jó az
a csavarnak, ha megy a gép? Nem jó!
A csavar kopik, s ha elkopott, beol
vasztják, s új csavar lesz belőle. A gép
nem a csavarért van. Akkor pedig rossz
az analógia ...

Mégis, miért akar kivonulni Bartleby?
Mert nem tudja elviselni, hogy csavar
nak mínősítették, Mert nem látja, mit
termel, és rentábilisan termel-e a gép.
Úgy érzi, nem társadalomban, hanem
kétes értékű biológiai-gazdasági szimbi
ózisban él. A társadalom, a közösség
több kell hogy legyen, mint az azt al
kotó egyedek összessége. Ezt a többle
tet keresve vonul ki szelíd, de totális
tagadásával az őt körülvevő világból.

Bartleby meghal. Úgy látjuk, az egyé
ni és közösségí élet zárt rendszeréből

csak egyetlen résen át lehet kijutni;
de egyszerűen kivonulni lehetetlen.
Bartleby azon az "egyetlen résen át"
távozott. Bukás-e Bartleby halála?
Számtalan kérdés és gondolat merülhet
még fel a film kapcsán. Többek között
az is, hogy az én életem az enyém, de
nem csak az enyém. Meglophatok-e va
lakit is?

Teoréma - tantétel, hirdeti Pier Pa
olo Pasolini filmjének címe. A szere
tetről szóló tétel akar lenni - ellent
mondásaival együtt is. A szeretet evan
géliumi mértékét kéri számon: "úgy sze
ressétek egymást, ahogy én szerettelek
titeket". A filmben a Fiú alakjában lát
juk viszont ezt a szeretetet, aki egy gaz
dag olasz család otthonába érkezve kap
csolatba kerül a család tagjaival, szerel
met-szeretetet juttatva nekik. Nem ta
gadva meg tőlük semmit. A testét sem.
Szereti őket. Van-e valami, amit a sze-
retet megtagadhat? .
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Nem szabad félreértenünk, nem a
parttalan szexualitást propagálja film
jében Pasolini. A tökéletes szeretetet.
Mely nem ezt,' teszi, hanem még ezt
sem tagadja meg. Pasolini - ha lehet
így mondani - a szeretet "végtelenben
vett határértékét" mutatta be filmjében,
mely képes levetközní előítéleteit, gát
lásaít, egész önmagát - másokért.

Filmje csak annyira provokáció,
amennyire a szeretet törvénye az: szem
beállít önmagammal. Könnyu valakin
úgy segíteni, ahogy én tudok és én aka
rok, nehezebb úgy segíteni, ahogy neki
szüksége van rá.

A Fiú szeretete megváltoztatta a csa
lád életét. De csak egy impulzust tu
dott adni, s a kapott szeretet-mennyi-
séget ki-ki megpróbálta beépíteni ku-
sza, ellentmondásokkal terhes életébe..
A Fiú nem váltotta meg őket, de fel·,
villantott előttük valamit. E felvilla
nás után indulnak el nyomorúságukban'
botorkálva. Magukra maradva, ki, hogy-'
tud. Van, aki újra kezd mindent, van,
aki összeroppan. S hogy melyiküké az
igazi út kiút? Ezt nem tud
hatjuk biztosan. Mert az utakat nem
látjuk be végig. És nem is mi vagyunk
hivatva ezt megítélni.

KIPKE TAMAS-

Tájékozódás

Az idei könyvhéten ismét
gazdag és értékes választék
került az olvasók elé. Jó
néhány olyan mü is, ame
lyek nemcsak örömet és él
vezetet szereznek, hanem
komoly és maradandó ta
nulságokat is adhatnak,
Hadd emeljük ki minde
nekelőtt mves Gyula össze
gyűjtött verseinek második
kötetét, mely Teremteni
címmel jelent meg a szép
irodalmi Könyvkiadónál. Az
előző kötetben, amely a
Haza a magasban címet vi
selte, 1945-ig követhettük
nyomon a költői pálya ala
kulását, most pedig már
1968-ig bontakoznak ki e
méreteiben is', szándékában
is, .esztéttkaí súlyában is ki
vételes életút csúcsai.

Ortutay Gyula Fényes,
tiszta árnyak címü tanul
mánykötetét ugyancsak a
Szépjrodalmí Könyvkiadó
adta ki. A kitünő tudós
Sík Sándor szegedi tanítvá
nyai közül talán az egyet
len, aki tudatosan ébreszti
tiz esztendeje elhunyt pro
fesszora emlékezetét. E vá
logatásban két szép tanul
mányt is szentel Sík Sán
dornak. Ezek közül kivált a
A jó párbeszéd példája
című írásban sikerült meg
ragadnia e valóban jelentős

életmű leglényegesebb
rnondanívalóját. Hogy mít
jelentett Sík Sándor a ma
gyar irodalomtörténetírás
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és az irodalom fejlődésé
ben, azt jól példázza Rad
nóti Miklóshoz fűződő kap
csolata, mely még rengeteg
feltáratlan motívurnot rej
teget. De Radnóti mellett
egy egész nemzedék nőtt
fel, metynek tagjait ő indí
totta, ő nevelte. Ortutay
Gyulát köszönet íllethetí,
hogy e tanításról nem fe
ledkezett meg ••.

Lengyel József Argoni
dész hajói (Magvető) círnű

könyvében egy csokorra va
ló mesét gyűjtött össze, s
ha nagyon méíyen belefi
gyelünk ezekbe a látszólag
könnyü kézzel felvázolt tör
ténetekbe, korunk fontos
emberi kérdései s felelős,
komoly válasz kísérletei
körvonalazódnak bennük.
"Félmúltunkat" és jelenün
ket tarja elénk Örkény Ist
ván Arcképek, korképek
című, főkéht az ötvenes
évekből való riportokat tar
talmazó kötetében (Magve
tő kiadása). Van ebben sok
heroikus nekilendülés, ön
maga ellenébe fordult szán
dék, félreértés és félreér
telmezés, az egész kötet
azonban - épp nagyon is
emberi arculata miatt
tanulságos kordokumen-
tum.

Sokszor elgondolkodunk a
jelen és jövő Viszonyáról,
hisz a feljődés vitathatat
lan tényei mellett akadnak
aggasztó jelek is. rrielyek
azt mutatják, hogy az em
beri civilizáció jövője sok
nyitott kérdést rejteget.

Ezekkel néz szembe h allat-«
Ianul izgalmas, érdekes,
szellemes könyvében, a Na
pok hordalékában Déry Ti
bor. Az író többször is fel
veti a kérdést, rnílyen lesz"
egyén és társadalom viszo-
nya egy majdani struktúr-á
ban. S ha válaszai terrné-'
szetesen nem is íródhattaK
a végérvényesség igényé
vel, a könyv míriden lapja
szolgálnt és használni aka
ró jelentős egyéniség val
lomása (Szépirodalmi'
Könyvkiadó).

Végül felhívjuk a figyel
met a Gondolat Könyvki
adó három értékes kíadvá
nyara, Richard Friedenthal
Luther élete és kora c.
könyve nagy történelmi és
tárgyismerettel igyekszik
hiteles, objektív és egyút
tal modern képet adni a re
formáció koráról és Luther
fellépéséről. Burrhus F.
Skinner A tanítás technoló
giájában az általa kidolgo
zott tanulási elmélet gya
korlati megoldásaira keresi
a megfelelő és hasznosítha
tó választ. A tanítás mód
szereinek kialakításában és
az oktatás lehetőségeinek

feltérképezésében elért
eredményei szinte új ala
pokra helyezik a korszerü
tanítási és nevelési erőfeszí

téseinket. Tőkei Ferenc ki
tűnő tanulmánya vezeti be a
fordításában és szerkeszté
sében megjelent A szépség
szive c. kötetet, mely régi
klnal esztétlkai írásokat, el
mélkedéseket tartalmaz. Bl
vezetes, frissítő olvasmány.


