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KÖNYVEK KÖZÖTT
SZENT ÁGOS'.I\ON VALLOMÁSAI

A meglepően gyér számú magyar
nyeívű Agoston-fordítások között jó né
hányat Városi István tolmácsolt, s ezért
is előzte meg fokozott várakozás a Val
lomások általa készített új magyarítá
.sát; Vállalkozása nem volt előzmények

nélküli, hiszen századunkban két jele
sebb fordítás is készült: Vass Józsefé
(két kiadásban is) és Balogh Józsefé a
Parthenon emlékezetes kétnyelvű soro
.zatában (mely egyszerre volt a Sziget
gondolat gyakorlati megvalósulása és a
német kultúrbarbárság elleni tiltakozás
szép. megnyilvánulása), Városi István
most megjelent kötete előszavában sze
rényen azzal indokolja vállalkozását,
hogya régebbi fordítások már hozzá
férhetetlenek, s ezért kellett oly kitűnő

elődök után újra megközelíthetővé ten
nie Szent Ágoston VallomáSlait. Valójá
ban eddigi Agoston-tolmácsolásaí szín
te predesztinálták őt erre a feladatra,
s hosszú, áldozatos munkájának márís
megvan a megérdemelt sikere, hisz az
Ecclesiánál megjelent könyv éppoly
hozzáférhetetlen lett néhány nap alatt,
mint elődei.

Amikór az olvasó felnyitja a Val
lomások valamelyik lapját, szinte el
sodorja a kitárulkozás szenvedélyes hi
tele és őszintesége, s az a bámulatos
nyelvi erő, mellyel e karthágói szár
mazású római megújította - és a ma
ga módján meg is rnentette - a klasz
szikus stíluseszményt. Maga írja meg
egy helyütt, mennyire Cicero hatása
alá került. Kettejük stílusa és fogal
rnazásmódia között van is hasonlóság:
Cicero lángoló fáklyák fényébernmond
ta el legdrámaibb, ma is a szónoklat
tan példatárának használt beszédeit, s
mögötte ott sötétlett az az éjszaka,
amely még hatásosabbá, még színpa
diasabbá tette fellépését. Ágoston is
telve van lávázó indulattal, de belőle

teljesen hiányzik a színészí tartás. Még
mondataít sem tudja végigmondani,
máris új gondolata támad, s maga alá
temeti az előzöt, melyet ő ugyanolyan
fontosnak érez. mint a többit, s ame
lyet szintén félbehagyat vele egv ráto
luló eszme. S mindezekbe ágyazva,
vagy mindezek fölött ott világlik az a
megtalált hit, amelyet a kereszténység
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előtti római irodalom sosem tudott
meglelni, legfeljebb cmíkusan kergetett.

Nem Szent Ágostonról, a filozófusról
szélnék. erre hivatott sem vagyok; a
kérdésnek könyvtárnyi Irodalma van, s
újabb könyvespolcokkal gyarapszik év
ről évre. A filozófus hatása benne él
ma is az európai filozófia története
ben, eszméi és gondolatai ma is meg
termékenyítik a kereszténységet. De a
saLus christianus egyedulálló művelő

jéről talán jelentőségénél kevesebb szó
esik. Pedig mily szépen írja róla Ba
bits Az európai irodalom történetében,
e szubiektív szellemű kalandkönyvben :
"Még szembetűnőbben tárul ki ez az
intimség Agoston írásaiban, aki a mo
dern gondolkodásnak első mestere, de
első mestere a modern irodalomnak is,
s Dantéig alig követi második. Az ő

o'vasása igazán megérteti a «keresz
tény stílust», A hangot, a formát, ami
új az antikkal szemben. Ami megkü
lönböztet minden azóta jöttet mínden
ókoritól, s újabb irodalmainkat mo
dernekké teszi. Valami bensősége stíl
nak és érzésnek, befelé fordítottsága
szemnek-szívnek, amit csak példával le
hetne jellemezni... DE" csak egy szó
nyi példával is elég. Mert e megha
tározhatatlan valami, a stílus christi
anus, beszivárog a nyelv pőrusaiba, át
issza a szavakat. Igy lehetne idézni
minden lapról helyet, nem is feltűnőt

ma már, de melyet még nem írt vol
na senki azelőtt, senki klasszikus, po
gány .. , Mint például ilyent: ,Amint
anyám is szokta, mert így tanulta szí
ve iskolájában'. In schola pectoris: ezt
nem írta volna le senki Agoston előtt.

Ez már Babits végérvényes képe
Ágostonról. Kísérletét. első fogalmazá
sát még 1917-ben írta egy remek esz
szében, az Agoston-ban, melyben Vass
József fordításának első kiadását mél
tatta, S ami az igazán izgalmas 
és ami Szent Agoston alakjának a mi
irodalmunkban betöltött jelentős szere
pére is figyelmeztet -. a Vallomások
ban és a szentágostoní magatartásban
Babits a maga szerepének előképét is
érezte. .,Itt érezzük meg azt is - ír
ja tanulmánya berekesztésében -, hozy
mi lehet Ágoston nekünk, a jelennek,
az Életnek is. Mennyíre szükségünk
van az Intellleencia Szentjére ma, rni
kor mínden InteJJigenciát és Logikát
valósággal lábbal tipor a világ; ma. az
ántiintellektuális rendszerek, az antiin-



tellektuális élet: a Háború korában.
Az intelligenciára, mínt szenvedélyerö
re: ma, míkor minden szenvedélyerő

az Okosság ellen 'van, A kényszerítő

Kegyelemre, a Megvilágosodásra ; Isten
Országára!". Nem a harmincas évek
végének babitsi magatartását előlegzi-e

ez a megfogalmazás? Nem Babits egész
életművére jellemző-e az "intelligencia,
mint szenvedélyerő" megvalósulása? E
kérdések elemzése természetesen mesz
szire vezetne, s nem is tartozik szoro
san ide, de annak érzékeltetésére talán
elegendő, hogy nekünk is megvan a
magunk Agostona, aki sokszor talán
érzékelhetetlen, észrevétlen hajszálgyö
kerekkel épül bele' irodalrnunkba, s vá
lik minduntalan ösztönző példává.

Ágoston fordításának hallatlan ne
hézségeire Babits is utal, hiszen elkép
zelhetjük, mit jelent egyszerre érzékel
tetni azt, hogy a Vallomások és a Ci
vitas Dei hiánytalanul megőrzött vala
mit a klasszikus antikyitásból, s ugyan
akkor kaput nyitott amodemségnek.
A régebbi fordítások, szemelvények nem
nagyon ügyeltek az efféle "finomsá
gokra" - melyek épp az ágostoni stí
lus, a stilus christianus leglényegét au
ják -, s Vass József volt az első, aki
valóban érzékeltetni akarta és néhol
tudta is, milyen őserő és szubtilitás
ötvöződik szétválaszthatatlan egységbe a
Vallomások lapjain. Balogh József for
dítása - őt, akárcsak Városi Istvánt,
szenvedélyesen izgatta Agoston egyéni
sége és műve - már lényegesen tel
jesebb, hitelesebb volt. Maga is figyel
meztetett ugyan arra, hogya közel
harminc esztendeig érlelődő, csiszolódó
fordítás "szükségszerűen kiegyenlítet
len", ugyanakkor persze páratlan" nye
reségéül szelgáltak a kutatásban eltöl
tött. évtizedek, és a magyar megfogal
mázásnak talán az is hasznára volt,
hogy levonatát Illyés Gyula is elolvas
ta. Város; István is barátok, segítő

szándékú ' ismerősök sorának mutatta
meg készülő kéziratát, mely bizonyára
ugyancsak sokat tökéletesedett az ön
ként és szívesen vállalt kontroll követ
keztében. Ideálja -. s ezt már a beve
zetés barokkos nyelve is jelzi - más,
minb Balogh Józsefé volt (bár példa
mutató szerénységgel sz61 arról. hogy
elődeinek minden jó megoldását átvet
te, vagy átalakította). Balogh József az
irodalmi hagyományba ágyázta bele
Agostonát, Városi István inkább a ma
gyar egyházi nyelv hagyományát igyek
szik megőrizni, ezt a képekben beszélő,

allegóriákkal szívesen élő nyelvet, mely
nek Pázmány munkálta ki mély zengé-

sét s amelyet Pl'ohászka röptetett né
hol túlságosan is magasra.

Hogy az új fordítás minden finom
ságára, mínden jó megoldására rámu
tassunk, arra itt természetesen nem le
het helyunk. De egy-két, ötletszerűen

kiválasztott példa segítségével talán si
kerulhet megvílágítanunk.s rmben hozott
újat elődei után VárOSI István, illetve
melyek azok az eszmények, melyekpek
érvényesítésével kapcsolatban esetleg
fenntartásaink lehetnek (ezek természe
tesen egy pillanatra sem homályosít
hatják el a megjelent mű nagyszabású
voltát, jelentőségét).

"Et quid erat, quod me delectabat
- olvassuk a II. konyv 2. caputjában
-, nisi amare et amari? Sed non te-
nebatur modus ab animo usqué ad ani
mum, quatenus est luminous limes
amititiae, sed exhalabantur nebulae et
limos,a concupiscentia carnis et scateb
ra pubertatis et obnubilabant latque ob
fuscabant cor meum, ut non discerne
re tur serenitas dile~ionis a caligine li
bidinis. Ugyanez a rész Balogh József
fordításában: "S ugyan miben leltem
örömömet? Abban, hogy szerettem s
szeréttek. 1)e nem marádtam meg a
lelket lélekkel egybeforrasztó érzésnél,
- a barátságnak e napvilágos mezs
gyéjén: a testi vágyak mocsarából, a
pubertás bugyborékaiból köd kélt és
elborította, elsötétítette szm,emet, hogy
ne tudjak különbséget a tiszta vonza
lom fénye és a bujaság sötétsége kö
Zött." - Városi István tolmácsolása:
"Miben találtam volna örömet, mint
a szerelemben? Szerettek engem és én
is szerettem. Am4e nem II lélektől lé
lekig, a barátság napfényes mezsgyéin
vezető út kötött le engem. Ingoványos
testi kívánság és a kamaszkor vadvi
zeinek párái kavarogtak fölém. Oly
annyira megfelhőzték és elhomályosí
tották a szívemet, hogy nem külön
böztettem többé a szeretet derűje és
az érzéki öröm sötétsége között;'.

Már az első gondolati egység -tolmá
cselása jelentős külöqbséget mutat, Ba
logh József megoldása ("S ugyan mi
ben lelhettem örömömet? Abban, hogy
szerettek, s szerettem") közelebb áll a
latin eredetihez. Városi István - nyil
ván a szöveg teljes érthetősége kedvé
ért - betold az eredetibe, amikor a
"szerelem" szót is használja. Ez persze
felfogás kérdése. Kosztolányit úgy em
legetjük, mint a magyar műfordítás

irodalom nagy klasszikusát, holott nem
egyszér hangsúlyozta, hogy tolmácsolá
sainak legfontosabb kritériuma nem a-
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hűség (nem véletlenül adta a Nyugat
nagyjainak műfordításaíval foglalkozó
kitűnő könyve címéül Rába György:
A szép hűtlenek), hanem hogya vers
magyarul jól hangozzék. A két Agos
ton fordítás-részlet esetében a betoldás
a tömörség szempontjából is vitatható,
hiszen a "szerettek engem" kifejezés
nyilván megint csak kissé bőbeszédű,
a személyes névmás ragozott alakja
alighanem fölösleges.

A mű.fordítói ideálra vonatkozóan ér
dekes következtetésekre adhat alkalmat
sokszor egyetlen kötőszó is. Balogh Jó
zsef a "de"-t használja, Városi -István
az ünnepélyesebben zengő ,.ámde"-t. S
ha valaki figyelmesen, szóról szélra, ár
nyalatról árnyalatra összehasonlítja az
idézett rész különbségeit, rögtön meg
érzi: kettejük eszményképe szöges en
különbözik, Mindketten azonos szöve
get fordítottak, de másként zengett fel
lelkükben az évszázadok akusztikája.
Városi Istvánban a katedrálísok vissz
hangzó áhítata kélt fordítása közben, s
ez teszi magyar szövegét sok helyütt
pompázatossá, "Has ergo voces exaudi
rem vigilantitiJr" - mondja a latin
eredeti. Balogh Józsefnél: "E' hango
kat figyelmesebben hallgattam volna".
Városi István fordításában: "Meghal
lottam volna ezeket az igéket". A
hang és az ige különbsége megint nyil
vánvaló: az utóbbi ünnepélyesebb, ben
ne él az egyház évezredes nyelvhasz
nálata; Agoston ebben az összefüggés
ben nem ilyen ünnepélyes kifejezést
használt.

Az ágostoni filozófia természetesen
még nehezebb feladat elé állítja a for
dítót, hiszen nyelvünk a filozófiai ki
fejezésekben meglehetősen szegényes,
az ilyen jellegű árnyalatok megfogal
mazására szinte alkalmatlan. E nehéz
séggel Balogh József is, Városi István
is keményen küzdött fordítás közben.
"Ergo quaecumque sunt, bona sunt.
malumque illud, quod q<LeT;ebam unde
esset, non est substantia, quia, si subs
tantia esset, .bonum esset - írja Agos
ton a Vallomások sokat idézett helyén

Vérdíj

Kétszeres vérdíjat kö'vetelsz, élet,
hatt,ányozott erőfeszítést,

hogy ne csak magamért 'éljek,
ha1j.em gyermekemért is.

276

-. Aut enim esset incorruptibilis subs
tantia, magnum utique bont~m, aut
substantia corruptibilis esset, quae nisi
bona esset, corrumpi non posset. Ba
logh József: "Igy, ami csak van:: jó, a
rossz pedig minek eredetét kerestem,
nem lehet substantia, mivel ha subs
tantia volna, jó volna. Mert vagy ro
molhatatlan substantia volna, azaz va
lami felsőbbrendű Jó, - vagy romlás
nak alávetett substantia volna, mely
nek jónak kell lennie, hiszen anélkül
nem lehetne a romlásnak alávetve".
Városi István: "Végeredményben: min
den létező jó. A rossz - eredetét én
annyira kerestem - semmiképpen sem
mondhat6 állagnak. Ha állag volna, jó
is volna. Vagy meg nem romolható ál
lag volna, és akkor bizony igen nagy
jó volna. Vagy romolható állag volna,
ámde ,ha ez nem volna jó, benne lit
romlás elő sem fordulhatna~'.

Állag vagy substantia? - ez a kér
dés vetődik fel az olvasóban, mihelyt
a két részletet összehasonlította (s me
gint megállapíthatta. hogy Városi Ist
ván szívesen told be, hisz a latin ere
detiben nincs a "jó" jelzéséül, hogy
"akkor bizony igen nagy"). Nyilvánva
ló, hogy Városi István törekvése rend
kívül rokonszenves, hiszen magyar
nyelven, magyar fogalommal igyekszik
idegen nyelvhasználattal megrögzültet
helyettesíteni. Fordításának ez olyan
pozitívuma, amely nem feledteti ugyan
a túlságosan sok átstílízálást, betol
dást. wíszont hitelesen jelzi, hogy az
új Vallomások a legszélesebb keresz
tény olvasóközönségnek készül, s az
bizonyára örömmel és tanulsággal for
gatja e páratlan erejű és hitelű mű je
les- tolmácsolását, m"ég akkor IS, ha
némelyik: olvasó - mint e sorok írója
- itt-ott talán más, tömörebb, szagga
tottabb lélegzetű, erősebb Agostont dé
delgetett szívében, Aki azonban az in
telligencia Babits által emlegetett szent
jét keresi, bizonyára nélkülözhetetlen
kútfőként forgatja majd Városi István
napok alatt elkeit fordítását.

StKI a:eZA

l II a

Ha lenne hitem,
hogy életem lehetősége bennem van,
és nem a világba rejtetten:

mennyivel könnyebb lenne terhem!
LASZLÚ RUTH



.SZÍNHÁZI KRÓNIKA

~TKOZNAPI SHAKESPEARE

Ha Shakespeare-t játszik, önmagá
nak tart tükröt a kor. De ha a szín
ház nem tisztázza önnön szellemi vi
szonyát saját korához - Shakespeare
tükrében torzkép vigyorog tükörkép
helyett.

Mintha egy rejtélyes ké:t rendezte
volna így: a budapesti színházakban
három tragédiát játsZIanak. És ha még'
./'LZ Othello és a Lear király után, az
Antonius és Cleopatra előtt íródott
Macbetl~ is színre kerülne - jókora
kronologikus szelet válna láthatóvá
abból az 1601 és 1608 közötti alkotói
korszakból, amit a Shakespeare-szak
értők a tragédiák korának néoeznek,
A Madách Szinházban az Othello, a
Nemzeti Színházban a Lear király, a
Vígszínházban az Antonius és Cleo
patra látható.

A Mq,dách Színház színpada szürkén
színes. Mintha díszletét egy borús ídő

ben exponált képeslap nyomán festet
ték vo~na ilyen lazán; foltos házcso
portok, boltívek és száradó fehérnemű,

-lL sóhajok meredek hídja és a' szár
llyas oroszlán az oszlop tetején
pontosan úgy, p01ftosan az, amit az
útikönyv megtekintesre javall. Az iga
zi, az andalitóan gondolás Velence. De
Othello Velencéje nem ez. A város,
amelynek Othello a zsoldjába szegő

dött, a testen kívül nem kereshető,

csak benn a telltben, odabenn. A szen
vedélyek mélységeiben. És elsősorban

nem is a szerelmi szenvedélyben. A
szerelmi szenvedély csak tétje annak
a kétféle, egymásnak szegülő életszen
vedélynek, ami Othello és Jago párvi
adalának tárgya lesz. Az áll szemben,
ami van és ami nincs. "A' látszat
mégse csalhat: / Ne lássék senki más
nak, mint amil" - mondja Jaqo, :pon
tosan eltalálva azt, amit Othello a vi
lágtól akar: "Úgy van, ne lássék más
nak, mint ami."

Othello: a különös, a mozdithatatlan,
a tiszta, az idegen, a szabad. Jago: a
közönséges, a képlékeny, a piszkos, az
otthonos, a rab. Othello léte a valót
akarva foszlik látszattá, s Jago léte a
fátszatokban fejezi ki a valót. Oihello
.annak az emberi !zakadéknak a szé
lén egyensúlyoz, amelyben Jago az úr.
Jago azt az emberi magasságot kíván
ja, ahová fel nem érhet. De ha ügyes,

leránthatja Othellót magához. Hiszen
Othello csak látsZJatvilágban él, még
ha a való világhoz Desdemona eleven
teste is köti. Am Othello sem naiv,
nem hiszékeny és nem is buta. Ű is
érzi kényes helyzetét. A lehetetlent
kell akarnia. "Itt kárhozzam el, / Ha
nem szeretlek! A Chaos borul rám, /
Ha nem szeretlek _Ol A ·lehetetlent
akarja, mert az élet káoszát nem
akarja.

A költői csodák közé tartozik, hogy
éppen Othello Tdsérti Desdemona sze
relmében a tisztaságot, éppen ő, aki
fekete e fehér világban, eknnek: zsol
dosként ölés a foglalkozása - de hi
szen éppe1l ezért kell megkapa!>zkod
nia! Egy egész világ ellenére! S mert
Othello egyensúlya, szenvedélye, ka
paszkodása oly bizonytalan, s mert eb
ben a világban még a tisztasáq sem
bűntelen - hiszen apját Desdemona
is becsapta -, Jagónak nyert ügye
van: "Megvagy, remek csel! Még ho
mály lep el .../ Utolsó percben hull le
a lepel." Jago biztos a dolgában, hi
szen nem az a bűn, amit elkövettek,
hanem ,az, amit· ó kigondol. A csel,
amit cselekvésre vált. Jago a 'káoszban
otthonos, nem menekül onnan s ezért
a cselekoés joga is az övé. Jago tehát
nem egyszerű intrikus. Környezete ro
konszenvét nemcsak azzal nyeri el,
hogy okos és "nyitott szemmel jár a
nagyvilágban". Iaqo igazsága ,a h·azug
ságaiban rejlik. Abban a hitben, 'Q,ogy
hazugságokkal a világ rendje megvál
toztatható. És meg is változtatható. Ja
gó a 1pagystílú hazudók fajtájából va
ló: hazugságait cselekvésre váltja; iga
zat hazudik tehát. Othello azt tudja,
amit a világról őszintén hinni szeret
nénk. De a valót Jaga ismeri.

Huszti Péter egy tökéletesen !ölépi
tett Jagö alakításban eljátssZia azt,
ahogy Oth.ello látja 'Őt: a fiút, aki "a
becsület maga"; eljátssza azt, ahoqy ó

/ látja magát: a cinikust és ellenállha
tatlant; s eljátssza azt is, amilyen: a
szenvedőt. Amikor Othallo közelébe ke
rül, minden ízével rátapad, alulról néz
fölfelé, s mintha termete is megrövi
dülne; amikor Othellónak hazudik, tes
te görcsbe rándul, arca zöldre .sáp(1d,

'ajka reszketve nyílik, nem akar csu
kód ni, s tekintete úgy tapod a levegő

ben, mintha önnön lelkének sötétjében
- erlYszerre - keresné a másik.hoz
való idomulás módozatait és saját szen
vedélyének biztosan vezető nyomát. A
módszert keresi ilyenkOT, amivel a kö-
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vetkező lépés megtehető. A módszer
újabb fordulatát, amivel a világnak
eme tisztábbik fele még biztosabban
elrohasztható. S Huszti, azokban la pil
lanatokban emelkedik alakításának C5Ú
csára, amikor e módszert megleli: ar
cán a megdicsőüLt kisfiús mosoly szd
nandóan leleplező; csak gyűlöletben

lelheti gyönyörét. De Huszti egyedül
van a színpadon. Bessenyei Ferenc
visszahozza Othello arcára - Jan Kott
szavaival élt'e - azt a "romantikus
fénymázt", amit Huszti a Jagóéról ép
pen lakapart. S ezért, e súlybéli kii
lönbség miatt, Othellónak és Jagónak
nincs is hol, nincs is miért megütköz
nie. Bessenyei fáradtan feszeng kényel
mes köntösében, arca kormos, a kön
tös ,anyaga bútorkárpitnak való mintás
velúr. Adám Ottó rendezése átengedi
a játékteret a díszletek és kosztümök
olcsón naturalista sugallatának, megen
gedi, hogy az előadás Jago felé billen
jen, s eltévedvén a munkatársai által
felidézett stiláris zűrzavarban - nem
talál a tragédiához utat. A tragédia
elmarad.

És elmarad a tragédia a Nemzeti
Színházban is. Hasonló okokból. Igaz,
nem ily látványosan. A Nemzeti Szín
ház stílusa egységesebb. 'Mintha egy
tudatos fül választaná egymás mellé a
színészhangokat: rekedt és ,?ársonyos
basszusokhoz hisztérikus és- kimért aI
tokat; s a mélYfekvésű orgánumok szép
gvü1ekezetében egy mutáló s egy okos
tenor a magasabb fekvésű $zín. Az or
gánumok klasszicitásán túl más stilá
ris kohézióról nem lehet beszélni. A
nyelvi igényesség, a hangszínek szép
elrendezése, az egyes színészek telje
sen különböző stílusa ellenére fogja
keretbe áz előadást. De az előadás ke
rek.

Talán jobb is volna, ha nem volna
ilyen kerek. Ha lenne valami zavar.
Ha megcstkordulna, 'elakadna ez az ön
magát oly biztosnak tudó színházi szer
kezet. De nem. Minden a helyén. A
színváltozásra utaló rézszínű hasábok
színpadi értelme megfejthetetlen, de
legalább nem csúnyák. A kösztümök
jellegtelenek, de nem ízléstelenül. A
színészek is teljesítik kötelességüket!
Eljátsszák a Lear királyt. Atmesélik.
Szép kerek, majdnem jóvégű mesévé.

Marton Endre rendezése legalább fél
reé3'ti Shakespeare-t. Ami azt is jelen
ti, hogy meg akarja érteni. Harmad
szor rugaszkodik" neki. S talán nem is
áll olyan messze a megoldástól, ami-
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kor a mesei alapozás felé tapint. De a
Lear király már az első pillanatban
sem mese.

Ahogy annyi más Shakespeare mú
első pillanatában, .itt is két ember be
szélget, s hamarosan csatlakozik hoz-o
zájuk egy harmadik; ám ezek, itt, nem
jelentéktelen ftgurák, funkciójuk nem
csak az, hogy különös szógból nézzék,
ami lesz, s éles mondatokkal vágja
nak abba, ami történni fog, s . aztán
eltűnjenek: nem, itt maga Kent van
jelen, akit a király igazságtalan ha
ragja már a következő percben szám
űzetésbe kerget s álruhában mozoaiia
majd az eseményeket; a becsületes
Kent; itt maga Gloster van jelen, aki
hamarosan az önsorsát még nem isme
rő Lear sorsára jut; a jószándékú. Glos
ter; itt maga Edmund van jelen, hogy
a törvénytelen születés gyűlöletével tör
jön törvényes. testvére örökére és apja
életére, Edmund, aki III. Richardtól
tanulta a politikát és Jag6tól a hazug
ság mesterfogásait; a gyilkos Edmund.
Ez az első pillanat előre mutat, a vé
res, a semmit meg nem bocsátÓ' vég
felé. S amikor maga Lear is színTe
lép, hogy országát valóban mesés gesz
tussal három lánya között ossza szét,
elkövetvén mesés bűnét: az osztozko
dásból és szeretetéből éppen CordeHát,
a mesés legkisebbiket zárva ki - a
tragédia már ebben a korai pillanat
ban a szakadék .széléhez é,t; még min
denki jelen vum, a száműzött Kent, a
kitaszított Cordelia, az útralcész Lear
s az új hata~masok, de mintha az idő

egy tablóképen merevedne ki, megmu
tatván "a viszálykodó nagyok / Fondor
világát, mely árad s apad / A hold sze
rínt".

S amikor az idő ismét járásba döc
cen, a mű végleg leveti mesés kere
tét. Innen már egyetlen sípoló kilég
zés ez az öt I felvonás. Látszattá fosz
lik a való, s a látszat valór,a válik.
Regan és Goneril apjuk bűnén lova
golnak, Edmund kinyitja a mélység ka
puját apja és testvére előtt. Az is bűn

hődik, aki vétlen, mint Gloster, s az is
bűnhődik, aki vétett, mint Lear. Nincs
különbség és nincs morál. Az uralkodó
őrület csak fokozatokban ismer különb
ségeket: a Bolond él az őrületból, Ed
gar az őrülettel védi meg magát, Leart
az őrületbe kergetik.

Gloster szemét kiszúrják. Regan fér
jét egy szolga döft le. A szolgát meg
öli" aegan. A két testvérlánv Edmun
don marakszik. És méltó kíséretké1ít
az emberi természet őrjöngéséhez, az



elflmek is elszabadulnak. "A földet a
tengerbe sújtani, / Vagy örvényző hul
lámmal a világot J Borítni el, hogy
változzék meg arca, / Vagy. véget ér:
jen" - ordítja egy névtelen nemes. De
a világ nem változik meg. És véget
sem ér. Shakespeare lélegzetéből még
futja két felvonásra. Ez a leghidegebb
idő. "Ez a hideg éj mind bolondokká
és őrültekké tesz bennünket." Mert e
7cétfelDonásnyi hideg éjben kíméleNen
lassúsággal tárul fel a pusztulás Ioqi
I~ája. Nem, a világ nem változik meg,
és véget sem ér. Csak módszeresen, las
san. mindenki mindenkit megöl. Min
denki meghal. És Cordelia? Az egyet
len, akit ez a végtelen sötét sem tu
dott homályba vonni? Neki is meg kell
halnia.

Es az Antonius és Cleopatra! Mint
ha Shakespeare átlépte volna önmagát.
Széles fennsíkra ér. Itt minden vakí
tóan fehér, de szemét a fény nem
bántja. Nem fázik. A messzeségben, la
mélyben, jól látható' az elhagyott vi
lág. Mintha mindazt maga mögött tud
na, aminek megértéséért a királydrá
mákban és a tragédiákban küszködött;
mintha nem akarná többé megoldani
az ellentmondásokat az erkölcsi rend
és a cselekvés rendje közt; mintha
megértené - ismét Jan Kott szavaival
élt'e -, "hogy a lelkiismeret nem egyez
tethető össze annak a világnak a rend
jével és törvényeivel, amelyben él, hogy
a lelkiismeret fölösleges és neve;séges
dolog, csak útjában áll". Nem, a világ
nem változik, és véget sem ér. E fenn
sík testetlen, tárgyakon nem tükröző

d6 fényében érvényét veszti a morál,
mert az emberi cselekvés, úgy tűnik,

nem mérhető vele. És ha 1f-incs morál,
megszűnik a szenvedés is.

Az Othello és a Lear király - tra
gédia, mert ami benne felvetődött, em
beri léptékkel nem megoldható. Az
Antonius és Cleopatrát is a tragédia
szóval jelöltetik, de már -nem az; Sha
kespeare lemond róla, hogy bármit ts
megoldjon. A jó és a gonosz cselek
vést nem osztja meg, bepillant a tra
gédiák mögé; a tragédián túlra lát. S
itt kezdődnek az AntQnius és Cleopatra
kietlen tájai. Ott, ahol a cselekvést
már nem az úralkodónak vélt erkölcs
méri, ahoi a való és látszat már nem
különbözik, ahol egyetlen emberi tárgy
marad: a szenvedély. Ez az analízis
vége: a csupasz erő, a hatalom és sz€'
rel~m kétarcú szenvedélye. Az Antoni
us és Cleopatrában ez a~ kétarcú szen
vedély kiiszködik. Megbékithetetlenül.

Itt nincsenek szellemek, nincsenek bo
szorkák, nincsenek véletlenek és csodák.
A fehér egyiptomi. égen nincsen Isten,
mint a királydrámák és tragédiák fe
kete egén. Itt felhő $incsen. Csak test
t,an, csak föld, csak anyag. "Por mín
den királyság! / Egyformán hizlal úgyis
e gané föld I Embert vagy barmot." A
hatalom szenoedéiue az anyaghoz nyű

gözi, a szerelem szenvedélye az anyag
tól igyekszik eloldani az emberi erőt.

Az Antonius és Cleopatra dramaturgi
ája, mintha ennek a gondolatnak a rit
musára lépne. - mindig keresztbe.

Antonius, féltve gyengülő hatalmát,
elhagyja ezereimét. A hatalmi játék
kudarcba fúl, s visszamenekül a sze
relemliez, De a hatalmában megren
.dült szerelmes már nem oly lenyűgö

ző, s ezért most Cleopatra árulná el
szerelmesét hatalomért. Antonius
meg akarja ölni az árulásért, de Cle
opatra saját halálának hírét köUve el
menekül. A hír hallatára Antonius ön
gyilkosságot követ el, de kiderül, hogy
Cleopatra él. Antonius meghal. Cleo
patra most átadhatná magát a ·hódítÓ
nak, mint ahogy az összes előbbinek

át is adta magát, de a szerelem hiá
nya erősebbnek bizonyul. Ű is megöli
magát. A dísztemetést az rendeli el,
aki semmilyen más utat nem hagyott
nekik, csak a halált; hogy egymást
gyilkolva önmagukat gyilkolják meg.

S hogy Antonius és Cleopatra szs
7'elmesek-e egyáltalán? A szó köznapi
é'l'telmében nem szerelmesek. Ez a sze
relem nem a Rómeó és Júlia tiszta
gyermekszerelme. Romlott felnőttsz€re

lem, marakodás It létért, olyan szere
lem, amiben a vágy már nem kecsegte
ti magát avval, hogy csillapodni tud.
Szerelmükben a tisztaság szólamát a
kikerülhetetlen szükség ragadja meg
ezt azonban nem értik, hiszen mindig
keresztbe lépnek. Minden felismerés
csak akkor vallja be mag'tít, amikor
már nem létezik.

A halál most nem a rossz képében
jön. A halál itt a lehető legjobb, a leg
jobb, ami az életben még történhetik.
"Öljön meg aki még szeret!" - kiáltja
Antonius. És Cleopatra a sírboltban,
mintha csak erre válaszolna: "De nagy
szerű / Megtenni azt, mi minden tett
pecsétje. / Ingó szerencsét, vaksorsot
megállít, / S elaltat és e sár fölé
emel ..."

A Vígszínház előadásáról, Vámos
László rendezéséről szólva tulajdonkép
pen nincsenek elég súlvo..s szavak.
Mintha azoknak a hagyományokna1; a

279



nyomában állította volna színpadra a
tragédiá·t, amit Czibor János "pesti ér
zelmességnek" nevez: Az előadás egyet
len eseményét Ruttkai Éva kínja szüli:
mezítláb játszik! Cipőjétől megszabadul
va szárnyra kap: repül, szökell, sebesen
lebeg, de lábbujjainak hegyét minden
lépésnéli erőszakosan a földhöz veri;
őzek futása, kopogós repülés, egy szép
asszony szörnyű tündérkedése. De ő is
egyedül van. Teljesen egyedül.

ZENEI JEGYZETEK

AZ ARS RENATA ~S A COLLEGnnw
MUSICUM KONCERTJE

Figyelemre méltó kezdeményezés a
Collegium Musicum Együ{tesé. Ha a négy
előadóművész: Kakuk Balázs, Kecskés
András, Szilvássy Gyöngyvér, Stadler
Vilmos kitartanak szándékuk mellett
(korabeli hangszereken stílushiIen meg
szólaltatni a régi muzsikát), egy idő

múlva Európa-szerte ismertekké vál
hatnak.

Mint régi hangszerek tudói "álltak
össze", a viola da gamba, violoncino,
lant, citharrone, barokk fuvola, csemba
ló hivatalos előadóművészeiként. Kecs
kés Andrást nem kell bemutatni. Mu
iikalitásá1'ól, s ahogyan hangszerét ke
zeli, mi is szót ejtettünk meir. Együt
tesben muzsikálva mindehhez járul
még alkalmazkodó készsége, az a jó
értelemben ,vett szolgálat, ahogyan a
mesterműveket megszólaltatja. Hangsze
re a lant, a basszuslant volt ezen az
estén. Mindkét instrumentum szerény
hangerejű, s inár ennél fogva sem al
kalmas a "mutatós" elóadásra. Itt a ze
ne a lényeges: lírában, virtuozitásban
és - elhallgatásokban. A bécsi udvar
egykori lantosának, F. Radoltnak Ariá
jában - a palotásra emlékeztető rít
musképleten b'elül - a díszítések sok
színűsége a néhány perces darab min
den akkordjában életre kelt. (A kora
klasszikus Albrechtsberger Hárfaverse
nyének vannak ilyen "fátyolrezdulései".)

Stadler Vilmos, a. jól ismert blockfló
tés ezúttal Corelli barokk fuvolára
transzponált híres "La Follia"-jában és
Telemann tr~ószonátájában remekelt, de
méltó párja volt három társa is. A Te-
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S végül egy önvallomás. Ez a szíp.
házi beszámoló sem más, mint túkör.
Önkéntelenül az, annak ellenére, hogy
az akart. volh.a lenni. Inkább a Sha
kespeare művek elemzésébe fut, s két
remek színész dicséretébe, azzal men
tegetve magát, hogy az előadások szű

kös horizontja a szellemi tevékenység
re nem sok lehetőséget ad. S ez, igy,
sajnos hiábavaló vállalkozás.

NADAS PÉTER

lemann-mű "újrakomponálása" külön
dicséretet érdemel. Stxuiler magas isko
lázott$ágáról az utrechti dóm egykori
orgonásának E,ychnek "Der Fluyten
Lusthoj" című blockflőte 'L-.aTiációwro
zatában győzódtünk meg. Frescobaldi
szabad felépítésű "Töccate e partite"
jában Szilvássy Gyöngyvér (csembaló)
főleg az egységes szerkesztésre töreke
dett, s talán ~miatt hiányzott játékábM
a felsrabadult zenélés. A "hochbarokk"
két csúcsa, Bach és Hiindel három mű

vel szerepelt. Ebből kettőt Kincses Ve
ronika, operaházunk fiatal művésznője

adott elő, a lipcsei mester 39. kantátá
jából egy szoprán áriát s Hiindel "Nel
dolce dell'oblio"-ját. Ez utóbbi mű

(recitativók, áriák) díszítései, hanguLati
elválasztásai élményt jelentettek. (Sze
retnénk Kincses Veronikát oratóriumok
ban gyakrabban halla.ni.) Kakuk Ba
lázs Hiindel Aiiagio-ját játszotta a C
dúr szonátából. Violoncino-ja (lá~ nél
küli cselló) bársonyos melegséggel szólt.

Igazi házimuzsikát hallottunk s kellő

összeszokotUággal, az 'akusztikai hatá
sok alaposabb kipróbálásával ritka él
ményt jelenthetnek majd ezek a hang
"ersenyek az Egyetemi Színpadon.

Ugyancsak az Eqyetemi Színpadon
lépett fel az Ars Renata Együttes is.
(Havonként egy.~zer a Nemzeti Múze
umban is muzsjkqlna"k) Programjuk
részben Mátyás király udvari zenéjéhez
fűződött, másrészt az' európai nagyre
neszánsz változatos műfajából váloga
tott Virágh László művészeti vezető,

aki a rendkívül igényes műsor (Finek,
Okeghem, Josquin, Dufay stb.) egysé
geit ísmeTetterjesitó előadás keretébe
foglalta. Tulajdonképpen nem is hang
versenyt hallgattunk, hanem bőségesen

illusztrált bemubatót az "újjászületett
zenéMl". Ha Virágh László tovább
akarja fejleszteni együttesét, feltétlenül



keresnie keil. képzett hangsze.reseket, a
vokális előadáshoz pedig legalább egy
igazi tenort. Nem mintha nem élvez
tük volna az együtthangzás gyönyörú
ségeit Josquin Tücsök címú madrigál
jában vagy a "Szólalj meg" keziletű

ben s la házi Laudában. De a színvo
nalas muzsikálás követelményeinek csak
részben felelt meg az együttes. Két
ségtelen, így is gazdagon áradt a re
neszánsz életbőség, játékosság, pajkos
ság a frottolákból, Lorenzo Medici Kar
nevál-énekéből, a melankóHa Isaac
"Innsbruck"-jából vagy a Navarrai bal
ladából. Talán a legszebben sikerült
Dufay-Petrarca "Vergina belLa"-ja kö
nyörgő imádsága csodáLatos zenei .ívé
nek felrajzolása, a belső vágy kifeje
zése.

Az .,ars nova" váltogatta egymást
ezen az estén "la régi stílussal", s vált
a kettő összefonódása minden idők ze
nei komponálásának példájává.

Az előadók közül Horváth Mária
(szoprán), Kiss Márta (mezzoszoprán)
és Blazsó Sándor (basszus) emelkedett
ki tiszta intonálással, kultúrált éneklés
sel.

*

PERTIS ZSUZSA CSEMBALÚ-ESTJE A
ZENEAKADEMIÁN

Pertis Zsuzsáról sokan írtak, sokféle
képpen, de valamennyien megegyeztek
abban, hogy ez a fiatal csembaló-mű

vész kitűnő képességekkel rendelkezik s
a zongora XVI-XVIII. századi ősének

egyik legnagyszerűbb mestere. Valóban:
ritkán h,allani előadóművészt, aki eny
nyire összenőtt hangszerével. A csem
baló minden fortélyát ismeri, s talán
az sem túlzás ha azt mondjuk: az elő

adás azért volt konzseniális, mert a
"húrok-adta" lehetőségeken túl Pertis
Zsuzsa tökéletesen ismeri la hangszer
skálájának színárnyalat,ait (Bach korá
nak csembaló.-típusa erre amúgy is el
sőrendű) és szinte orgonán regisztrálta
azokat. Igy volt egyszerre zenekari és
szólisztikus 'U9 Olasz koncert vagy "or
gonaszerű" Morley Fantáziája. Termé
szetesen ez az érzékenység az előadó

művésznő alkatából is következik. Nem
csak azáltal, hogy a reneszánsz és ba
rokk zene értője, hanem mert rendkí
vüli adottságokkal rendelkezik a két
stílus megszólaltatásához, de főleg az
utóbbinak érzi a mélységeit és esetle
gességeit, s biztos kézzel válogat. Nem

kirobbanó előadói alkat. Akkor nyilván
nem a csembalót választotta volna. A
kompozíciók interpretálásában nála, a
hangszer jellegzetességeinek megfelelő

en is, a lírai rész domborodik ki, de
nem érzelgősen-érzelmesen, amelyre a
csembaló kiválóan alkalmas, hanem
arányosan (ebből a szempontból is ér
dekes lenne egyszerre hallani Pertis
Zsuzsát és Szathmári Lillát!), amennyi
re a mű zenei fölépítése megengedi.

Pertis Zsuzsa valóban fölépíti előadási

darabjait. Különös figyelmet érdemelt
Luis Couperin a-moU szvitje. (Az egyes
tételeket a műfaj formájának meqje
lelően maga az előadó válogatta össze,
mivel a fl'lancia mester clavecin-darab
jai egyenként, összefüggések nélkül ma
rtuitak: ránk.) A nyitó-részt eredetileg
ritmusértékek nélkül jegyezte le a szer
ző, a kidolgozást az előadóra bízta. A
Gaultier-féle lant-rapszódiák előadási

stílusát konetoe Pertis Zsuzsa a Pré
lude első részében valóban "rapszodiku
san" játszott, de nem választotta el
.,feltűnően" a kontrapunktikus második
1'észtől, s a kettő így hangulatilag is
ósszefüggött a német eredetű Alleman
deval, az olasz Courante-Vial, a spa
nyol Sarabande táncformákkal. A vi
dám, tempós piemonti népi tánc (La
piemontoise) la szvit szerencsés záróté
telének: bízonyult: eleganciájával, fel
szabadult életörömével.

Morley-t nálunk jobbára madrigáljai
ról ismerik (kár, hogy templomi ének
7~araínk kevésbé figyelnek fel jelentős
egyházzenei kompozícióira). A már em
lített Fantázia, amelyben az orgona
technikát tudatosan próbálgatja a szer
ző, az eZőadóra jellemző könnyedség
től, a sokszínűséatől volt szépen meg-,
formált. Pertis Zsuzsa a toccata-szerű
kompozíció tartalmi gazdagságát hang
súlyozta azáltal, hogy nem pergette bri
liánsan a hangokat, hanem egyenként
szinte "mérlegre tette". Az olaszos "me
lódiáknak" ezált,al északi patinát adott.
Igy vált a Fantázia igen jól fölépített
szonátatétellé.

Ez (J kimért invenció jellemezte Byrd
The Maiden's Song-ját is (A szűzleány

daLa). A XVI-XVII. századi "angol Pa
lestrina" (katolikus volt, de egyenlő ko
molysággal művelte a katolikus és a
protestáns egyházzenét), az európai zon
go~muzsika egyik neves kezdeménye
zője, aki meetere volt Morley-nek, s
akit hazájában csak Purcell múlt fe
lül. Az angol népdalra írt variációkból
is kiderűl: szerette a világos, egyszeru
formákat, a karakterisztikus tételépít-
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kezést, s a variációs lehetőségek nem
csupán ritmusban, hanem színben, gon
dolatban is jelentkeznek nála. Az elő

adó elsősorban regiszterekben "rakta
fel" a variációs témát. Muzikalitása,
technikai biztóssága eredményezte, hogy
a különben nehéz zenei feladatokat
szinte észrevétlenül oldotta meg.

Külön érdekességet jelentett Hiíndel
g-moll szvitjének interpretálása, mert
Pertis Zsuzsa a hat tételből mindössze
hármat szólaltatott meg (minden bi
zonnyal időhiány miatt!). Ez a "befeje
zetlen" kompozíció azonban így is tel
jes volt. Remekművek titka ez, meluek
ben sohasem az idő érhető tetten, ha
nem az örökkévalóság: az a szüntelen
áramlás, amelynek tnrtalma az élet.
Törvényszerűsége nem a kötöttség, ha
nem a határtalanság, amely éghez és
földhöz verődik.

A két legnagyobb próba Bach Olasz
koncertje és e-moll angol szvitje volt.
A művek hallgatása közben elgondol
kodtatott Bach egyik életrajzírójának,
Forkelnek megjegyzése. Allítólag a lip
csei mester gyermekeitől származó vé
lemény alapján írta le: Bach lélekte
lennek tartotta a csembalót. A két mű
nem ezt igazolta. Már az angol szvit
sajátságos formája, az elején a nagy
méretű preludíummal sem lenne meg
oldható lélektelen hangszeren. Az elő

játék filozófiai tartalmú, ugyanakkor
sodró erejű. Még egy fontos momen
tumra ls fel kellett figyelnünk: a ke
cses má.~odik tétellel, az "ugrós" záró-

KÉPERNYŐ ELŐTT

DIENES VALEBIA

Kétszer egy-egy órát tölthettünk 'a
társaságában. Mondhatni' az egész or
szág; már akinek van tv-je, vagy oda
ülhet a rokona, barátja készüléke elé.
Ha odaült, nem bánta meg. Olyasmit
láthatott-hallhatott, amit minden túlzás
nélkül nevezhetünk kisebbfajta csodá
nak. Persze egészen természetes cso
dának (amilyen egyébként a csodák egy
tekintélyes része). Egy négy év híján
százesztendős hölgyet láttunk, egy majd
nem százesztendős ifjú, fürge szellemű,

mindenre azonnal frissen reagáló höl-
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tétellel a szigorú többszólamúságon be-
Iül Bach úgy szab határt a "parttalan
áradásnak", hogy egyetlen pillanat alatt
vet véget a műnek (Herbert von Ka
1'ajan egy alkalommal a h-moll szvit
esetében ezt érvényesítette is). Pertis
Zsuzsa nem tévesztette szem elől ezt
a zeneszerzői elgondolást, megértette és
lényegesnek tartotta. Igy aztán hosszú
ideig bennünk zengett tovább az utolsó
tétel és szerves kapcsolatot teremtett
az Olasz koncerttel. A mű, kétségtelen,
mutatós, fölépítésében, tematikájá'ban a
nagy klasszikus zongorakorszakot előzi

meg (Haydn, Mozart, Beethoven.) A ze
nei effektusok mellett azonban Pertis·
Zsuzsa előadásában megcsodálhattuk a
kompozíció tömörségét, a középső tétel
líraian gazdag emberi vallomását (fo
lyók mélyének lassú áradása ez, habjai
ban ezüst halakkal), s a kotorélt dal
lam után a pergő ritmusú zárótétel
kérdező-felelő témiivuszatérésett; ame
lyekben egy nagy zeneköltő végül is
megtalálja az egyetlen választ.

Az Olasz koncertben rejlő megnyug
vás előadói kifejezése csak a részlet
finomságok érzékeltetéséoel, hangjainak
metafizikai kibontásával érhető el,'
amelyre a "választottak" közül is csak
kevesen képesek. Pertis ZSuzsa előadó

művészetének egyszerűsége a garancia
erre. Tanúsithatják azok, akik ezen az
estén meggyőződhettek arról, hogy Bach.
megközelítése, értése az ünnepélyes pil
lanatok közé tartozik.

TÚTH SANDOR

gyet; egy pá1at14n jelenséget, aki veg~g

élt majdnem egy századot, és fiatalabb
maradt a fiataloknál. Hogyan, miért?
Ez az ő titka, ha egyáltalán titok, és
biztosan nem a füveké és a magvaké,
amelyekkel valami japán tudós javalla
tá ezerint táplálkozik, s nem is a reg
geli, tetőtől talpig való hidegvizes le
mosásoké, ami persze csak szívből

ajánlható a szervezet fölfrissítésére.
Ritka szerencsés alkat kell hozzá, hogy
valaki ilyen szálegyenesen győzzön tíz
szer tíz évtizedet. S még csak nem is
valamilyen magaslati levegőn, izmo1oot
idegeket jól konzerváló életmódban, ha
nem olyasfajta megfeszített szellemi
munkában, olyan megszdkítás nélküli és
sokfelé ágazó szellemi tevékenységben,
amire azt szokták mondani, hogy "Ő1-



lő". Ezt a csodálatos öreg hölgyet azon
ban nem őrölte föl; őt éppen ellenke
zőleg, er.ősítette, fönntartotta. S amikor
beszélgető partnere (a roppant tudásá
val példás szerénységgel háttérben 1114
radó, okos és tapintatos Vitányi Iván)
azt a bizonyos "hogyan"-t kérdezte, az
öreg hölgy ráncosan is vidáman moz
gékony arcát elöntötte egy felejthetet
lenül kedves, s egy árnyalatnyit már
már k,aján mosoly,' s úgy felelte, mintha
,a világ legtermészetesebb dolgát közöl
né: "Hát, fiatalnak kell maradni."

Pedig, mint a beszélgetésből is meg- .
,tudtuk, nem volt könnyű élete, és a
k'Oznapi élet gondjait sem utasította el
magától. Anya is volt, háziasszony is
volt; európai hírű matematikus is volt,
filozófus is volt; kezdettől barátja volt
Babitsnak, és kedves magyar tanítvá
nya, fáradhatatlan fordítója a nagyszerű,

nem egészen méltányosan lebecsült
Bergsonnak, aki azért mégiscsak egy
korsza:k "lelkének" legpregnánsabb ki
fejezője, megfogalmazója és közvetítője

volt; tartott fönn "tánciskolát", ami
azonban 'inkább életiskola volt, s meg
próbálta megalkotni ugyanennek az "or
kesztrikának" a filozófiáját, megfogal
mazni törvényszerűségeit; s abban az
-értelemben - Bergson szelleméhez mél
tón, de méltón Teilhard szelleméhez is·
-L mindig "vitalista" volt, hogy min
den távolabb állt tőle, mint a szak
barbárság, s mindent azért csinált,
hogy .egészebb, teljesebb, gazdagabb,
szebb életet éljen ő maga, s vele min
denki, aki a körébe került.

Igen, ez a "titok": fiatalnak kell ma
Tadni. A szeniezet menthetetlenül el
öregszik, tele lesz bajokkal, nyűgökkel:

ezt tudomásul kell venni. És ugyanak
kor keü megmaTadni f~atalnak: vállal·
va ezt a fizikai öTegedést, ebből a fi
zikai öregség ből varázsolva fiatalságot.
De hogyan? Hogyan? Hogyan?

Mégis lenne, amit némely Tomanti
kusok kerestek s képzeltek: valamiféle
Teítélyes, de némi pTaktikákloa1 mégis
fölkutatható, öTök ifjúságot adó élet
eljxíT? Aligha; az ilyesmi inkább len
ne (s az is mindig) "die ElixiTe des
Teufels", az Ördög bájítala. Akkor hát
foglalkozzunk szemiotikával, f~atalokon

túltevő elmésséggel, hatoljunk be a
teilhard-i tanokba, vigyük tovább őket,

egészen' egy "evolúciós logika" megal
kotásáig, ahol végül alaptörvényekként,

meglepő módon, viszontlátjuk az élet
ről, létTől való elmélkedések minden
kOTi alaptörvényeit, azokat, amelyeket
először a görögök boncolgatt,ak a ma
guk módján? (Mellesleg: mennyi rej
tett és nem is rejtett Tokonság éSzlel
hető ebben az életben, magatartásban,
gondolkodásban a göTöggelI)

Persze! - mondaná Dienes Valéria,
ismét csak azzal a friss, elbűvölő, mo
solygó fiatalsággal. Igenis foglalkozzunk
ezzel is, azzal is, mindennel. Elsősorban

természetesen az élettel. Az' életünkkel.
Ami azt is jelenti, hogy az igazsággal.
Meg' még valamivel, amiTől a dolgok
természeténél fogva nem esett szó eb
ben a két órában. Legföljebb per tan
gentem, futólagosan. A transzcendenciá
ról. Arról, hogy ez a majdnem száz
esztendő, emberi ,testbe öltözötten, attól
olyan szálegyenes és f~atal, hogy máT
igen Tégtől fogva fölfelé irányul, föl
felé néz. A Forrással és' a Céllal van
kapcsolatban, a17ban él, abból táplál
kozik. Ezért sugáTzik egész lényéből az
a varázsos boldogság.

Nagyon szép, nagyon tanulságos két
óTa volt, amivel a televízió -negaján
dékozott. Mindenekelőtt egy nagy sze
mélyiséggel való találkozás maradandó
élményével. Amihez millió kis, örven
detes ráadás járult. Egy mosoly és egy
mondat például Babits "tündéri félszeg
ségéről", ami majdnem megrázó erővel

világított rá ennek az örök gyötrelmek
ben fuldokló költő-Iángelmének a ter
mészetéTe. Eg~szen a veTsmondatai gör
csös Tángásaiig. Pár meleg, napsiitéses
emlékezetű szó Jászi Oszkárról és Sza
bó Ervinről. Mindaz, amit Bergsonról
és a bergsonizmusról hallhattunk. A je
lentős mosolyok, az elmélyedő csöndek,
a beszédben szüntelenül jetenlévő kon
templáció. Egyszóval kivételes élmény
volt.

Tegyük hozzá: kivételes tiv-teljesít
mény is. Szerény, lényegre szorítkozó, a
sajnos oly gyakran' szokásos bru?,úros
kodások, hajmeresztő kameruáltítások,
öncélú trapézmutatványok nélkül. Arcot,
gesztust, sőt gondolatot kiemelő; vagyis
- oly Titkán ebben a műfajban - jel
lemdbrázoló. Úgy, hogy tudta a fő8ze
replő mellett egy-egy jó villanással '~ú

lyához (eltitkolt súlyához, ami nagyon
szép volt) méltóan ábTázolni a beszélge
tő és beszélgetést irányító partnert is.

(R. GY.)
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RÁDIÓ MELLETT

JELENT~S BABYLONBOL*

A költő leghitelesebb tanúja: a mú,
amit létrehoz. Egyetlen sorában, egyet
len töredékében is benne van ő maga,
a széba-zárt öröm és fájdalom, a tel
jes élet egy-egy pillanata; és ez az
egy-egy pillanat, ha igazi művészről

van szó, tükrözi egyszersmind az egé
szet is, rajta van alkotójának ujjle
nyomata, -kézjegye. Ez persze nem ala
kul ki máról holnapra. A ríataíoío mö
gött ott sorakoznak a ,nagy elődök, és
mint megannyi tölgy, lombkoronájuk
széles árnyékot vet az utánuk indulók
ra. Olykor évek: kellenek hozzá, amíg
egy fiatal költő rátalál a maga útjára,
a maga egyéni hangjára. Ritka pilla
nata az irodalomnak, amikor egy első

kötetes költő eredeti; önálló hangon
szólal meg. Vasadi Péter - akinek el
ső kötete "Jelentés Babylonból" cím
mel jelent meg a Szépirodalmi Könyv
kiadónál - ilyen költő. Rónay György
írja róla, hogy "mire megszólal ... ol~an
lesz a hangja, mint senki másé. Re
kedt, mély, nyugtalanító, vagy fényes
és lobogó."

"Jónásaként cet-életemnek / arasze
lok előre / e húslabirintban... / Hom
lokomra cet kínjának / verejtéke ta
pad, ellep / méhe omló olajával / s
lassúságba veti / homályra szokott
magzatát" - mondja "Születésem" cí
mű, kötetnyitó versében. A homály, az
éjszaka, a csönd motívumai átszövik
egész költészetéti Kertjében "az éj cin
koS virágai" várnak a pirkadat jelére,
ifjúságának emlékeit "az alkony sötét
kerftése mögött" őrzi a tegnapi Vízi
város, és a csönd tárja ki szerelme ab
lakát, ahol "beárad minden ég". Vasa
di világa nem lezárt, körülhatárolt vi
lág: " ... egyetlen pontban élek / fé
nyek csontsűrűsége ez / mely forrong
va növeli / fölfele tornyát" - olvas
suk ars poetícájában, Egy másik vers
ben, a "Védőbeszéd"-ben pedig így ír:
"megmérsz, kiszabadítasz, lemetszel j
szerongásod tájfunole magja / mégis az
éjszaka kőtömbje közé / építed a fény
kapuboltozatát". A csönd látszólag le
zárt világában születik a szó, mint
kagylóban a gyöngy. Vasadi jól ismeri
a szó törvényeit és rendeltetését. Egyik

prózai írásában így vall erről: "Az em
beri szó beszédre való, s a beszéd igé
nye nem más, mint vágyódás a másik
ember után. Hogy a másikban őt ta-·
láljam meg, de benne magamat is ...
4 szó a csönd gyermeke. A csönd
nélküli embernek azonban nemcsak
csöndje nincs, de igazi szava sincs. Pe
dig az embesí szellem nagyjai míndíg
igazolják, hogy a nyelv hihetetlen vál
tozatossága magán viseli a személyes
csönd karakterét. Gondoljunk Homé
rosz, Dante, József Attila, Rimbaud,
Illyés Gyula vagy Einstein nyelvére.
Az ember szelleme a szó forrása, mű

helye, kiállító csarnoka."

I Vasadi tehát nem magányos költő.
Verseiben a magány mellett - a ma
gányon tú~ - benne van a kitárul
kozás, a többiekbe - a közösségbe 
kapcsolódás és a mindenkiért érzett 
vállalt - felelősség is: "nincstelenek,
angyalok s feketék / farkascsorda csa
páson jönnek / ám szívük úgy rejti a
törvényt / mint darócruha az édes
szentet" - írja a .,Völgykeresők"-ben.

Számára a létezés nem egyedi életszi
lánkokból, sorsok töredékeiből tevődik

össze, "örökszüló szövetség" köt egység
be míndent, az ember és a világ egye
temes, teljes egész. A kötet címadó
versében ezt így fogalmazza meg: "Az
a bűn, mí megosztja az / emberiséget
gyílkosra és jáldozatokra. Az ember /
ugyanis Egy. Háza törékeny. / Szíve
szabad. Ot illeti / élete és halála."
Vagyis az emberi lét,; az emberi cse
lekvés oka és mértéke: maga az em
ber. :8s - megint a "Jelentés Babylon
ból" sorait idézve - "nincs itt hely
lapulónak, patkányfog / elvásik a szík
lán. Feneketlen / kútba esik, ki repül
ni nehéz." Vasadi versei nem zengze
tes szónoklatok, de ugyanakkor nem is
súlytalan-könnyűek. Soha nem ír kö
tetlen formában és - noha látomásos
költő (és látomásai kozmikusak) - so
hasem ragadja el a féktelen képzelet.
Fegyelmezett költő, aki fölébe kereke
dik a líra "nyersanyagának" : a szónak
és a képnek. Talán azért is annyira
fegyelmezett, mert' a zűrzavar korában
- a negyvenes évek elején - kezdett
verset írni (amikor a megbomlott rend
és a sokféle vonzás, kényszer, buktató
közt a fegyelmezettség volt a megma
radás legbiztosabb lehetősége vagy leg
alábbis reménye). Vasadi Péter pályá
ja. alkotói életútja a feneketlen éjsza
kából indult el, amely mint óriási cet-

"Elhangzott a Kossuth rádió "Fiatalok stl1diója" müsorában, január 21-én.
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hal nyelte magába a harminc-negyven
esztendővel ezelőtti világot. "Kánaán
kertjeiben / mankók erdeje hajt ki ... /
a történet- leleneed fekszenek itt ... / a
csontszilánk nem érti már a csontszi
lánkot / a haj a bőrt, a talp a talpa
kat - / gázkék dombok közé járatlan
út vezet ... / Ó, égünk, égünk, égünk"
- írja indulása korszakáról a Rónay
Györgynek ajánlott "Égők éneke" című

versében. Ugyanezzel a címmel egy
másik verset is ír, a feleségéhez: "a
mély sebek, miket ügetve / vágyaim
rajtad .ejtenek / két szó között a hor
padások / földből kinőtt angyaIkezek."
Ez, is égés, de már nem a pusztító
megsemmisülés lángjaiban, hanem a
másikbah, a lényével egyesítő társban.
A költői látomás szerelmi Iíráiában is
kozmikus méretűvé tágul: "állok sze
med ablakában / az a nap l" vagy:
"Vakmerő a magánved. Úgy / fekszel
köveken, mint / csillagokon." "A sze
relern az én számomra - mondía egy
interjúban - a szeretettel csaknem
azonosuló fogalom: totális éTl,ényű el
ragadtatás. amely a legnagyobb, őszin

teségre késztet."

1960-ban jelentkeZett először a nyil
vánosság előtt verseível és 1967-ben,
egy közép-európai verspályázaton a
Nemzetközi Pen Club dicséretében ré
szesült. Az évek során megjelent a Je
lenkorban, az Élet; és Irodalomban a
Hídban, de legtöbbször mégis a Vigi
liában. Ez utóbbi, valamint. verseinek
biblikus képei, utalásai alapján a köz
tudatban katolíkus költőként tartják
számon. És ez - ha a szó jelentés
beli értelmét: az egyetemességet vesz
szük - így is van: Vasadi katolíkus
(egyetemes) költő, ahogyan az Rónay
György, Pilinszky János, Pierre Emma
nuel vagy René Cadou. O maga így

.roglalja össze ember-költői hitvallását:
'"Az én filozófiám a humanizmus. 'Vagy
- ha tetszik - a srzeretet. A szeréte
tet az emberek köztí hasonlóság fölfe
dezése teszi lehetővé. Igaz, annyi nyelv
van, ahány ember. Igyekszem megta
nulni mindenkinek a nyelvén beszélni
akivel az élet összehoz. Ugyanis véle~
ményem szerínt a végtelen különböző

megélése az egyetlen út a hasonlósá
gok meglátásához. A szeretet: fenntar
tások nélküli odaadás mindenkinek."

Vasadi, mint ember és költő (igazi
művészben e kettő elválaszthatatlan)
belesimul az emberi közösségbe. korá-

nak megélt jelenébe, hogy elmondja
mindazt, amit az alkotás pillanataiban
meghallott és látott, és amiről hírt ad
nia hivatás, f$dat és kötelesség.

•
Vasadi Péter verseit - Dénes István

szerkesztésében és Dániel Ferenc ren
dezésében - Kállai Ilona és Vallai
Péter mondta el.

Verset mondani nem könnyű, Szán
dékosan nem írom azt, hogy "szaval
ni", mert ez a meghatározás - és a
benne foglalt előadói mód is - ma
már a múlté. A nagy pátoszok, a szé
les gesztusok, az "egeket ostromló" ti
rádák régen kimentek a divatból. Ahogy
a kor és az ember visszatalált a ter
mészetes egyszerűséghez. úgy vetkezte
le a ráaggatott cicomákat a művészet

is.
Van azonban - éppen va pátosz nél

küli versmondásban - egy másik buk
tató: az értelem rovására menő egy
szerűség. Amikor az előadó elnyeli a
szavakat, elhadarja a sorokat, "elejti"
a sorvégeken Színpadon is, dobogón is
rossz hallgatni - hát még a rádióból!
A mikrofon érzékenyen reagál a' hang
legparányibb rezdüléseire, kísíkíásaíra
is. A mikrofont nem lehet "becsapni":

, a harsányra, a hamísra "berezonál", a
felületesség, a kapkodás vísszaüt az
előadóra.

Éppen ezért élmény hibátlan vers
mondást hallani. Kállai Ilona és Vallai
Péter ilyen élményben részesítette a
hallgatókat. Pedig ha van előadó szá-

. mára 'nehéa líra;- nem könnyen mond
ható művészi anyag - Vasadi Pétere
valóban az. De ők - olykor a szinte
már lehetetlent is megkísértve - si
kerrel oldották meg a feladatot: az
érthető, világos szövegmcndáson túl at
moszférát tudtak teremteni. És ebben
az 'atmoszférában a Urán belüli síkok
- a képek, színek, érzelmek egymásba
zuhanó, egymásból, kibomló, távolódó
és találkozó síkjai - az ihlet, a fo
gantatás erejével új életre keltek,
"íve" volt ennek a közel húszperces .
versmondásnak: nem lefelé zuhanó, ha
nem míndíg magasabbra törő íve. A
betű, a leírt szó találkozott itt ősíor

rásával : a hanggal. És a költői láto-
_más élményét megőrizve, maga is új
jászületett általa.
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