
A másik oldalon Juli világosan iátja
Mari magánéletének sívárságát, és fö
lényérzés alakul ki benne Marival szem
ben, aki viszont Julit véli segítségre
szorulónak, Segít is neki minden hely
zetben. Szabályellenesen befogadja ma
gához, elmegy helyette a fegyelmi tár
gyalásra, közvetít János és őközte, leg
végül - ugyancsak Juli helyett - meg
Iátogatja Jánost az" elvonókúrán. Segítő
önfeláldozása: szerétet. Ezt adja, s ezt
szeretné kaPl1,i is egy 'emberi kapcsolat
ban. Nem követeli, de természetesnek
tartja. Önzése' - mert hiszen arról van
szó - közvetettebb, rafináltabb,mint a
Juli nyíltan, egyoldalúan szeretetet kö
vetelő magatartása. Kapcsolatuk máso
dik színtjén a kétféle önzés ütközik
össze, Itt már a bergmaní 'szituációk
birodalmában vagyunk. Gondoljunk akár
a Personérc, de különösen a SUttogások
és sikolyok két nőalakjára. akiket hal
dokló nővérük fűz pillanatnyilag össze.

Az Ok kettenben.Jánoson keresztül
futnak ki az emberi kontaktusok kény
szerű végpontjukig. Mert a harmadik
szint: a kapcsolatteremtés lehetetlen
sége, JánOS sorsa tragikus. Adni szeret
ne és kapni, de amit Julinak ajándé
kozhat - az elvonókúra -, annak iszo
nyatos ára van, Juli számára pedig
minden ajándék természetes, tulajdon
képpen nincs viszonzási értéke. Mari
sorsa is tragikus. Jánoshoz hasonlóan,
egész lényét képes lenne adni:, hogy
szeretetet kapjon cserébe, ám senkitől

sem kap. János másnak tartogatja aján
dékát,-.JuJi eredendően nem tud adni.
Juli tragédiája annyi, hogy nem szaba
dulhat ösztönei kényszerétől. Mindnyá
juk útja a magány felé vezet.

BERLIOZ: FAUST ELKARHOZASA
ÁMENT LUKACS ORGONAESTJE

Daumier képéTől Hector Berlioz mint
a "vihar fekete démonja" tekint reánk.
A nyugtalan fausti lélek, akit az a vád
is ért, hogy zenéjében az "általa terem
tett kombináci6k és hatásók" bűvöleté

vel meghaladja a közönség befogadóké
pességét. Titokzatos ember, nagy költő,

megszállottja a romantikának s mégis,
;,legtisztább pillanataiban" az emberi
ség ősi álmait idézi. (Heine erre figyelt
fel, amikor művészetét elemezte.) Aho
gyan Beethoven, Bart6k vagy Sztra
vinszkij. .

Úgy tűnik tehát, hogy a filmben föl
vetett létprogramole közül egyik sem ve
zet valamilyen teljesebb önmegvalósítás
hoz, hogy a kapcsolatteremtési kísérle
tek zsákutcába [utnak. A, két nő kapcso
latában könnyebben megfejthető az ok.
Hiányzik világukban az igaz és szilárd
értékrend, amely egyéni létezésüknek
megszabná az irányát. Ez a hiány szülí
törvényszerűen a kapcsolatok álságai
nak láncolatát, míg legvégül Zsuzsíká
nak, a Juli gyermekének kell felkiálta
nia: nem igaz, hogy minden rendben van!
Azt azonban már nem tudjuk meg hi
telesen, míért is lett alkoholista János;
sem azt, II:1i vezette Mant éppen ahhoz

. az alig ismerős férfihoz, akinek elfo
gadtacsókját; vagy, hogyan hidegült el
Mari és férje viszonya. Túl sok fehér
folt ,egy lélektani filmhez. Végeredmény
ben a hősnők énje ,sem csak ebből a
filmből rajzolódik ki. Jtili sorsa közvet
lenül a Kilenc hónapban gyökerezik,
Marié az Örökbefogadásban.

Amint bevezetőben írtam, Mészáros
Márta szívós köyetkezetességgel építi
életművét. Bár egy-egy filmje önmagá
ban tekintve esetleg értelmetlen (nem
érthetetlen!) vagy banális, az .egésznek
mégis van íve, iránya. Gondolatmenete
mintha "férfiasodnék" kissé. Vagyis:
kezd túlemelkedni a nőkérdés XIX.
századias boncolgatásán, s az emanci
páció, mint különbejáratú női üdvösség
eszmény talán háttérbe szorul. Optikája
méIyebb szférákba hatol: az egyeteme
Sebb kapcsolatteremtési igény egy őszin
tébb emberség keresésére ösztönzi. Hét
játékfilm óriási vargabetűjével jutott el
szellemi röppályája Bergman közelébe.'
Am egyelőre nem Bergmaníg,

BALOGH TIBOR

Korának irodalmi hatásait ő maga
sem nélkülözte, de viaskodása - ,hogy
megtalálja a zene öntÖTVényét az iro
dalom-özönben - sajátságos példája a
nyugati zenek'IÍltúra megújhodásáért
vívott harcnak. A Fawst elkárhozását
(drámai legendának nevezte) 1846-ban

.mutatták be a párizsi Opéra Comique-
ban. A zenetörténet a mű hátterében
elsősorban Goethe remekét nevezi meg,
joggal: 'a weimári költófejedelem drá
mai költeményének francia prózafordí
tásáb6l (Gerald de NervaInak, a csen
des szavúpoétának a műve) egy Gau
donniere nevű költő készitett újabb
verseket. Elgondolkodtató viszont, hogy
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a többi inspirátor (Shakespeare, Byron,
Benvenuto Cellini) között senki sem

_ emliti Lenaut, akinek Faustja 1836-ban
készült el, s gondolati tartalmában sok
hasonlóságot mutat Berlioz legendájával.

Elsősorban nem a finálé érdekel, hi
szen Goethéig valamennyi ős-Faust fel
dolgozás a hős elkárhozásával végző

dik, hanem egyrészt az álom-jelenetek
re gondolunk (Lenaunál a tengeren
ringatja álomba s ejti varázshatalmába
a természet Faustot: "Csörgedezés, majd
suttogás ered, I s ntlomán re;telmes
halk csengett1fŰ kél, liÍQ'tI, akárha szél
erdő, mező felett I harangzsongásnak
hordja maradékát .••" Berlioznál az El
ba partján a Szilfek tánca, a mendels
tlohni tündérzene, s mig amott a Q'tIer
mekkort megidéző antla képe jelenik
meg, s Mária, az áldozat, emitt Mar
git), másrészt a pusztai hangutatra,
ameItI mindkét szerzónél valamiféle
alapérzés. sok vita volt már arról,
hogy Berlioz Rákóczi-indwlója miért ke
riilhétett a mííbe.'OQ'tI vélik, a 20 5e
lenetból néQ'tlet azért heltlezett a zene
költő a maQ'tlar Alföldre, hoQ'tl alkal
mat teremtsen a "musica diabolica"
elóadásána.k. Csak megkíséreljük a
problémát akként felfogni, hoQ'tl Ber
lioz fantáziáját Lenau pusztai képe ra
gadta meg, ameltl kép Faustjában tet
ten érhet6.

A romantika naQ'1I pillanata a nép
költészet felfedezése, forradalmi-eszmei
tartalmában pedig ott van a végtelen
síkság, mint a szabadság jelképe. Le
nau éppen a maQ'tlar Alföld hangula
tát vitte magával 16 éves korában, a
maQ'tlar táj és a maQ'tlar népzene is
meretét. (A népzene ekkoriban a ver
bunkot jelentette, vaQtl ahoQtlan Liszt
vélte: a cigántlzenét.) S ha arra gon
dolunk, a Rákóczi-nóta a maga útját
bejárva a múlt század derekán éppen
a XVIII. századi verbunkos-cifrázatok-,
ba "veszett" - hoQ'tl csak sejteni lehet
az eredeti dallamot - s íQ'tl élt tovább,
tüzes ritmusával mindig felUt/Újtva. a
közönséget, megértjük: a hazánkban
tartózkodó Berlioz - Erkel javaslatára
aki már ismerte a korábbi feldolgozá~
sokat (Scholl Miklós, Liszt Ferenc) 
szívesen fogadta meg a tanácsot: "Ha
meg akarja hódítani a maQtlar közön
séqet, ezt az indulót dolgozza fel zene
karra". A Rákóczi-induló ezután került
a Faust elkárhozásába. A kérdés: mi
ért? Nos, visszatérünk a fentebbi gon
dolathoz. Ha Berlioz valóban ismerte
Lenaw drámai költeményét, a maQtla-
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rázat közelebbinek látszik. A hangula
tok azonos érzést takarnak. Lenáunál
a hős táj-nosztalgiáját Mefisztó éppen
az alföldi kép felidézésével próbálja
szétrombolni" ellenvetéseit íQtl illuszt
rálja (pl. a vihar-jelenet). Ezzel az
unalom, a kiábrándultság érzését kelti.
Berlioz a stilizált népi táncmuzsika
elhangzása után szólaltatja meg a ,ki
ábrándult Faust rezignált recitativóját.
A két műben az ";,ős-sejtések" mintha
összecsendülnének.

A Faust elkárhozásában a festői és
illusztratív Rákóczi-induló mellé a
XVIII-XIX. századi hazai képzőmíívé

szet kuruc és népi témájú' . életképei
illenének (Heged'ÚS és táncoló ktwuc
- Rogy és Rein rézmetszete, Lakodal
mi kép - 6 Barabás Miklós olajképe
stb.), jóllehet a Rákóczi-indulónak sem
mi köze a kuruc világhoz. A XIX. szá
zad életérzésében azonban 011l4n valós
közelbe került a Fejedelem kora, hogy
Thaltl Kálmán dalait is mindenki ere
detinek hitte. A tüzes Induló (eztrt is
nevezték "ördögi zenének") természe
tesen mindezek után is "kilóg a sor
ból", s talán az a legszerencsésebb, ha
- mint Ferencsik János nyilatkozta a
felújítás előtt - nem vitázunk arról:
illik-e, ·vaQtl sem a Faust elkárhozásá
ba. Berlioz ha íQ'tl akarta, hát íQ'tl
akarta. S az is téves szempont. hOflll
megbontja az eQtlséget. Az alföldi kép
önálló, egész. Zenei meiTfogalmazása
egészen közel áll J. F. Lesueur (1763
1837) zeneszerzói koncepciójához: "utá
nozni kell a természetet". Beethoven
"A távoli kedves" ciklusának egyik
dallamára emlékeztető Monol6g, a né
pi tánc annak a stilizáló stílusnak pél
dái, amely talán Brahms magyar tán
caiban a legplasztikusabb.

A zeneakadémiai ifjúsági koncerten
a Rádiózenekar élén Ferencsik János
valóban nem törekedett mindenáron
eQtlségre. A 20 jelenet mégis mesterien
összeállt. A belső újrakomponáltság ál
tal, és eQ'tle, részek szerenesés elhaQtlá
sáva!. Emlékezetesek a pasztellszíne
ket is megcsillogtató zenekari hatások
(l. rész), a húsvéti kórws fénves zen
gése, az Auerbach-pincéjében elhangzó
nótázás, Brande~ triviális patkánydala

(Kovács Péter kedélygazdag előadásá

ban), s az a mozarti paródiára emlé
keztető ("Falusi muzsikusok") együgyű

ség, műveletlenség felidézése, amely a
Goethe-korabeli Lipcsében nem volt
ritka a diákok által szívesen látogatott
kocsmákban.



A Szentivánéji álom zenéj~nek va- ja-e talentumát, vagy mans "befejez-
Tázslatát keltő Szilfek tánca, a kopogó te" önmagát? Ament több talentumot
karszólam, szemben áll a katonakórus, kapott s veszélye annál nagyobb. Lát-
a diákdalok tomboló ritmusával, melyet juk benne azt az erényt, ami napja-
a zeneköltő mesterien hajlít az ellen- inkban fontos követelmény: a tudósi
pont törvényei közé (2. rész). A drá- igény, az egyszerűség, a művet tisztelő,

mai hatás legjobban a 3. részben ér- sallangmentes előadói stílus. Eddig is-
vényesül: Faust, Mefisztó, Margit pár- mert portréjához újabban azt a saját-
beszedébe beleszól az ismerősök kóru- ságos vonást kell hozzátennünk, ami a
sa, figyelmeztetve Margit anyját a ve- . művek megközelítésének mélységét je
szélyre. A neves szólisták (a már -~- lenti.' Eszköztelenségét "fokozni" tudta.
lített Kovács Péteren kívül)' Andor ]f;va Ez leginkább Kodály Praeluodiumának
(Margit), Sólyom Nagy Sándor (Me- interpretálásakor ~TÜlt ki. Nemrégiben
fisztó), Simándy József (Faust) hangbeli ugyanerről a műről szólva nemes zenei
teljesítménye a teljes mű során egyen- - anyagát említettük, amely híján van
letes, magas színvonalú volt, de külÖ-minden hatáskeltésnek. Öntörvényét
nösen a nevezett tercettben. Andor ]f;va adja a zenének, s az előadót arra kö-
eddigi szerepléseinek csúcsán járt, s telezi, hogy legyen nagyon igényes esz
zenei elmélyilltsége arra vall; pályájá- köztárának megválogatásában. Ament-
nak aranykorába lépett. nek sikeTÜlt a választás. Az utóbbi idő-

A negyedik Tész rokka-jelenete (5chu- ben a legjobb Előjáték-tolmácsolást
bert belső kopogásaival) után a. Mono- tőle hallottuk.
lóg, amelyben Faust a természethez A korai ba1'Okk mesterek között
énekel, mintha az első rész .testvére Buxtehude _ a zseniális Bach előtt _
lenne, kifejezve Berlioz művészetszem-
léletét. (Egyesek a legenda csúcsának azt az improvizatív stílust képviseli,
tekintik.) Faust a 17. részben adja el amely a formai kötöttségekben találja
lelkét a sátánnak. Dübörgő tam-tam meg a fantázia szabad szárnyalását. (A
ütés jelzi a szerződés megkötését. Ez zenetörténet Bachtól a D-dúr Praeludi:.
a motívum Cherubini c-moll Reqwiem- umat és Fúgát BWV 532 említi kiemel-
je óta (ott a Dies irae-tételben pianis- kedő példájaként a bwxtehudei hatá-
sima szólal meg, s moljára Kőröshe- soknak.) Ament Lukács avatott előadá-
gyen hallhattu1G néhány éve) jelképpé sában a Zübecki mester G-dúr Praelu-
vált. Félelmetes tabló, amelyhez a há- dium és Fúgájának elegáns zenei épít
rom utolsó jelenet szervesen társul. Fo- ményét, az áradó dallamfalyót csodál-
kozódik a démoni hangerő, mig végül hattuk. (A pedál szólóban "A kereszt-
az éteri hanghatások, a szellemkar fához megyek" népénekünk korál-dalla-
éneke szinte elszakad a szövegkönyv- mára ismertünk.)
től, s paradicsomi mezőket idéz vissza Bach két korálelőjátéka (O, Mensch
az ártatlanság korából. bewein dein Sünde gross; Ich rur zu

A szólisták mellett kül6n. kiemeljük dir, Herr Jesu Christ) közül az első
a k6rus-remekléseket: a Rádió :tnek- szimbolikus jegyeivel a szövegi tarta-
kar egységes hangzását. a Néphadsereg lom sajátságos zenei megfogalmazása:
Művészegyfi.ttesének dinamikus férfi "Ó ember. sirasd vétkedet". A tiszta
karát s a Gyermekk6rus érzékeny rea- dallamszövésben a szakadatlan tremo-
gálását az árnyalati finomságokra; A lók valóban a sírás érzetét keltik. Az
zenekar - Ferencsik János jóvoltából előadást tekintve' ez a mű sikeTÜlt
- megint kitett magáért. gazdagabban.' Af "Kiáltok hozzád. Uram

• . Jézus" korál kissé "hetyke" reaiszter-
Ament Lukács bencés GeTgely "Fe- SOTa elsziiTkítette a mondanivalót. Az

renc növendéke vplt a Zeneakadémián, . előadó pTóbaköve az a-moll preludium
maid WeimaTban tanult. Budapesten és fúga volt (BWV 543). Ez az egyet-
ritkán konéertezik. A pannonhalmi ba- len sejtből kifejló növény. Bach m:go-
zilika orgonistája, s. neve jobbáTa anaműveinek kompozitorikus Tejtelmein
dunántÚli zenei rendezvényeken tűnik kívül a zeneköltő egész életművét ma-
fel. Ezúttal mégis hallhattuk az Egye- gyarázza ez a mű. Elindul néhány
temi templomban, amelynek orgona- hang, mint havas CSÚCSTól egy aPTó
hangversenyei immár a fővárosi zenei kavics, s aztán 6riássá nő. ETTe a da-
élet eseményei. rabra illik igazán Kassák Bachról szó-

Egy-egy fiatal előadóművész mindig ló versének sora: " .•. halljuk a csírák
sugallja a kérdést: vajon kamatoztat- titkos beszédét a homályban". A fúga
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az előadás során elnéhezült. 'Briliáns
passzázsai elmosódtak, a pedál akado
zott.

Bach 147. kantátájának korál-átirata,
("Jézus az -emberi vágyódás öröme")
(I dallam köré font ha1l{/füzérek finám
ornamentikájával lepett meg. Ez a dí
szítés csak kiemelte a melódiát 8 nem
eltakarta. Messiaen orgonam-flvei nép
szerűek hazai koncertjeinken. A litwr
gikus évet zenébe komponáló mester
darabjaiba1" mindig találunk ismerős

elemet, de sajátságos színkeverésben,
egyházzenei jelleggel. (Legutólfb külön

. zenei ábécét írt a Szentháromság teo
lógiájának megfogalm-azására.) Áment
Lukács a 9 tételből álló "Jézus szü
letése"-ciklusból ~zúttal kettöt játszótt.
Az Ige - ez a 4. tétel címe, s mott6ul
Szent Pál Zsidóknak írt levelének
mondata kívánkozik, utalva a zsoltá
rosra: "Fiam vagy, kézdettől fogva".
Mintha a teremtés idópillanatát és az
örökkévalóság folytonos nyugalm-át (a
mozgásban>- ragadta volna meg a szer
Ző: a zsongó hangáramba' kemény pe
dálmenetek vegyülnek, véqiLl sz~les ív
ben megsz6lal egy kozmikus kantiléna.
A Kelet zenéjére emlékeztető ha1't(1lé-

Tájékoz6dás

A SZENT ISTVAN TARsULAT
'O.J KIADVANYAI

Cserháti József: Mindennap e~yütt az 'Orral
(elfogyott) . A népsaerü sorozat ezúttal vált
teljessé, az A-év hétköznapjaira és vasár
napjaira adott szövegekkel, elmélkedést anya
gokkal. örömmel mondhatjuk el, hogy a
kötet szerkesztője és munkatársaí évről

évre magasabb színvonalú munkát végeztek,
s az A-évre szánt kötet már valóban a
"felnc5tt keresztény" olvasmánya. lrendkivül
sajnálatos ugyanakkor, hogy a kötet nem
ösztönöz további elmélvütésre, és az itt kö
7,.Ölt szövegek alaposabb megismerésére, hi
szen bibliográfiai tájékoztatása szegényes,
olykor alig több a semminél. Cs6g1 János:
Igehirdetésünk a szentmisében. A hatvanas
évek végének legnagyobb könyvsikere volt
az "Igehirdetés és Llturgta" dma háromkö
tetes rnunka, ;imely pillanatok alatt elfo
gyott, s így nem juthatott el mindenkihez,
akinek szüksége van hasonló jellegl1 szellemi
indításokra. Az Ő igényeiket igyekezett kielé
giteni Csőgl .János, aki szerényen "homflia
váztatokv-nak nevezi" müvét, holott annál
-többet ad: az A, B és C év vasárnapjaihoz
jól használható, a modern Világ szarnos

284

pések figyelmeztetnek: bibliai térbe
időbe léptünk, ahol a testté vált Ige
vállalja földi sorsunkat. Disszonáns ak
kordok a pasSiót idézik, melyet végűl

hatalm-as 'Cisz-dúr akkord old fel. El
mondhatjuk: ezt a művet csak az érti
meg igazán, aki valamiképpen teológus.
A pap-művész ezúttal feloldható az
előítéletektől. Az akadémikus stílust el·
k€rülve a beleérzés, az, értés adta meg
a közlés hitelét.

Jean Langloís világtalan francia kom
ponista, a párizsi Szent Klotild kated
rális orgonístája nálwnk még szinte is-.
Tneretlen. Incantation cimű 'műve szó
lalt meg a koncert zár6darabjaként a
zene "ős hevével". A. Mindenszentek
litániájának gregorián könyörgései a
húsvét misztériumát ölelik -körül. Krísz
tus világossága már lobog, de a kö
nyörgés hangja egyre erŐSödik, m-ajd
hálaénekbe vált, s a szentgalleni szer
zetes húsvéti szekvenciáját asszociálja:

,,,Jézus, hűséges tanú az égben, / adj
részt minékilnk föltámadásod zsengéjé
ben, / hogy ahol Te vagy, legyünk mi
is, / ujjongva a menn1{eí glórián!"

TÓTH SÁNDOR

problémájával érintkeze'! $zövegeket kinál,
meíyek kitl1nc'l ugródeszkául szolgálhatnak a
homüta elkészftésének munkájához. A kiadó
még inkább segitette volna a szerzöt és
növelte volna a könyv használhatóságát, ha
hozzáértő nyelvi lektor közreműködésével ki
gyomláltatta volna a szöveg szürkeségeít,
pontatlanságait, s ha inkább az élő nyelvhez
közelftette volna - az amúgy is az élet
'praxisában elhangzű beszédeket.

újranyomások : t>ömyel-Gergye-Cs6gl: A
szentségek életértéke. A népszerű el
mélkedéskönyv második kiadása újból
elgondolkodtathatja az olvasót. vajon meg
teszünk-e mindent, hogy míndennapí életünk
szentségí élet legyen. Ebben a vonatkózás
ban kitűnő kaiauznak bízonyuí, Dömyel
Gergye-Cs(igl: Szentmiseáldozat és Oltári
szentség. Az Eukarisztia ünneplésének lé
nyegével foglalkoznak a szerzők, jól szol
gálva fejtegetéseikkel a zsinat útmutatását,
azt a gondolatot; hogy keresztény életünk
nek kútfeje az Oltáriszentséggel való eg
zisztenciális kapcsolatunk.

AZ ECCLESIA KÖl'lYVKIADÚ Ú.JDONSAGA.
Dr. Bánk József: Szentségimádás. Fontos
útmutató, mely elsősorban a gyakortö pap
ság munkáját könnyíti meg. Bizony, olykor
meglehetősen nehéz problémát jelent a témp-


