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AZ AZO NOS SÁG KÖ TÉL HÍD JA
A me se mint az azo nos ság katharszisza 
Hen rik Ib sen Peer Gyntjében

Légy ha son ló az égen szál ló ma dár hoz, aki a tö ré keny
gallyon meg pi hen ve át éli az alat ta tá ton gó mély sé get,

még is ví gan éne kel, mert bí zik szár nyai ere jé ben.
VICTOR HUGO

Ha a sza ka dék fe lett át íve lõ kö tél hí don ál lunk, egy szer smind sors kö zös ség be is ke rü lünk
an nak ma gá ba rán tó mély sé gé vel. A mély ség be va ló ef fé le be le ke rü lés egy ben a „mi is eb ben
a sza ka dék ban va gyunk” azo nos sá gát is je len ti. A fel is me rés, a meg is me rés azo nos sá gát.

Ib sen Peer Gyntje az iden ti tás ke re sés drá má ja, de egy ben a „sa ját ko rá ról szó ló tár sa dal -
mi drá ma, bár nem szá mít ják a tár sa dal mi drá mák sorába”.1 Az in di vi duum ön meg ta lá lá sá -
nak az örök ér vé nyû, szim bo li kus ki fe je zõ dé sét szok ták em le get ni ve le kap cso lat ban, ahol
fan tá zia vi lág és va ló ság re a li tá sa fe szül egy más nak, mint egy az álom vi lág ban el ve szõ
individuummnak az alul ma ra dá sát az élet tény vi lá gá val szem ben, Peer Gynt fan tá zi á lás ból,
ál mok ból épí tett bi ro dal mát ve szé lyes, ki út ta lan mély ség ként lát tat va. Helge Rønning Ib sen -
rõl írt mo nog rá fi á já ban meg jegy zi, és több ször vissza tér e gon do lat hoz, mint egy ezt gon do -
la tot je löl ve meg a Peer Gynt alap ol va sa ta ként is, hogy „az em ber nem él het ál mok és fan tá -
zi á lás nél kül, de ki zá ró lag az álom- és fan tá zia vi lág ban sem. A Peer Gynt éle té rõl szó ló drá -
ma ezt a ki bír ha tat lan konf lik tust tematizálja. A fan tá zia a sze mé lyi ség fej lõ dés so rán szét vá -
laszt ja az öröm el vet és a va ló ság el vet. Ez a mo dern egyén szo ci a li zá ci ó já nak egyik köz pon -
ti konf lik tu sa és a Peer Gynt te ma ti kai alapköve.”2 A Peer Gynt pszi cho ana li ti kus ol va sa ta
Rønningnál az egész elem zé sen vé gig vo nul, mint egy ér zé kel tet ve, hogy a fan tá zia- és álom -
vi lág kont ra re a li tás di men zió har mo ni zá lá sa el ma rad, Åsehez és Solvejghez va ló vi szo nyát
le szá mít va Peer ka mé le on sze mé lyi ség csupán.3 Rønning erõ sen épít ar ra a luk ácsi vo nal ve -
ze tés re, ami ben „ez a har cos in di vi du a liz mus ad hat csak célt az em ber éle té nek; aki be bur -
ko ló zik szép ál ma i ba, hogy ne lás son so ha ve lük el len té te set, el len ke zõ jét éri el an nak, amit
akart. Az ál mo kat csak ne héz küz del mek közt, kí nos le mon dá sok árán le het iga zán vé gig ál -
mod ni, csak a küz de lem ad hat re a li tást ne kik. A Peer Gyntben szá mol le Ib sen vég képp fi a -
tal ko ra le mon dó ro man ti ká já val. A szép ál mok ból itt csú nya ha zug sá gok lesz nek. A csak ál -
mo dó em ber bel sõ leg el zül lik; csak ego is ta lesz, és nem egyé ni ség, s csak az egyé ni ség ben
egyen lí tõd he tik ki köl té szet és valóság.”4

A Peer Gynt-értelmezésekben csak az in di vi duum meg ta lá lá sá nak a két ség beej tõ en si ker -
te len vol ta csa pó dik le – el fe led kez ve ar ról és fi gyel men kí vül hagy va azt (vagy csak zá ró je -
les es he tõ sé gét en ged ve meg an nak, mint ha egyéb ként az nem is len ne el vár ha tó a fõ hõs tõl),
hogy Peer fan tá zi á lá sai, ál mo do zá sai an nak a vi lág nak az épí tõ kö vei, amely bõl mint ér tel met
adó, ko he rens egé szet a me sét épí ti fel. Azt a me sét, amely Peernek éle té ben jó val töb bet je -
lent, mint az álom és re a li tás kétosztatúságának meg ha la dá sa. 

Peer me séi, a me sék bõl ki nõ ni nem aka rá sa az azo nos ság meg le lé sé re tett kí sér le tet je -
len tik. Mert a Peer Gyntben a me se is jó val több en nél, az azo nos ság ban fel is mert/az azo nos -
ság ál tal szü le tõ katharsziszé.5 A Peer Gyntben a me se mint egy a nagy egész drá mán be lü li
me se drá má ja ként ka ta li zá tor ként, mint sa já tos mû vé sze ti for ma se gí ti a rá is me rést/fel is me -
rést. Mert a me sé nek, „mint min den nagy mû vé szet nek, kü lön-kü lön mon da ni va ló ja van
min den em ber szá má ra, de a kü lön bö zõ élet kor ok ban mást és mást je lent het ugyan an nak az
em ber nek is. Pil la nat nyi ér dek lõ dé sé nek és szük ség le té nek meg fe le lõ en a gyer mek egy azon
me sé ben sok fé le ér tel met ta lál hat. Ha le he tõ sé ge van rá, vissza-vissza tér egy-egy me sé hez,
és újabb je len tés sel egé szít he ti ki vagy he lyet te sít he ti a régieket.”6 A me se vi lá gá nak és hús-
vér vi lá gá nak az azo nos sá ga az, amely mint lát ni fog juk, el ve zet het Peer ér te lem ta lá lá sá -
hoz/ér te lem fel is me ré sé hez is. 92
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A kö tél híd mint a sza ka dék-mély ész le lé sé nek a he lye
A me se ere den dõ en nem gyer mek iro dal mi mû faj. Ezt szin te au to ma ti ku san el fe lejt jük.

Eb bõl ere dez tet he tõ szá mos, már-már hi e de lem szám ba me nõ fél re ér tés és a me sé vel szem -
be ni meg annyi ir re á lis el vá rás. Leg fõ képp a me sé nek az igaz ság tar tal ma az, amit össz né pi -
hez fog ha tó tá ma dás ér.

A Peer Gynt leg el sõ sza va Åse szá já ból Peernek: „Hazudsz!”7 Min den túl zás nél kül: alap -
tó nus. A Peer me se vi lá gá hoz/me se szö vés éhez va ló hoz zá ál lás alap tó nu sa. Tû pon tos be mé -
ré se an nak, hogy az tán a drá ma egész fo lya mán vé gig érõ és azt tel je sen át szö võ peeri vi lág -
hoz mi kép pen is vi szo nyul junk. A drá mai szi tu á ció meg ala po zá sá hoz és fe szí tett sé gé nek a
meg tar tá sá hoz Ib sen nek ez a vá lasz tá sa tö ké le tes volt. Egy ben per sze ez zel a fel ki ál tás sal a
tö ké le tes fél re ér tés nek/el ér tés nek az alap kõ le té te le is meg tör tént. A me se mint ir re a li tás, kó -
ros és ve sze del mes ter ri tó ri um je le nik meg. Csep pet sem meg le põ, hisz a Peer Gynt ta nul -
mány ele jén idé zett meg ha tá ro zá sa – tár sa dal mi drá ma – ment sé get is ad er re. A modernitás
nem tûr meg sem mi út já ba ál lót, fan tá zi á ba bu gyo lált, a fej lõ dés el len lá ba sá nak te kin tett
idillikusat. Vagy me se, vagy mo dern ség. Vi szont a mo dern ség e kény sze rí tés foly tán mint egy
táp ta lajt is te remt a fan tá zia vi lá gok bur ján zá sá nak, pon to san úgy, mint az im mun rend szer
vé de ke zé sét be in dí tó kórokózók je len lé te. Egy ben te hát be is me ré se is an nak ez a be so ro lás,
hogy a me se sze re pé vel nem tu dunk a Peer Gyntben mit kez de ni, mert azt va la mi füg ge lék -
nek, in teg rál ha tat lan nyúl vány nak te kint jük, ami csak a drá ma ho má lyos sá gát, ku sza sá gát
ké pes nö vel ni. Za va ros, nem oda il lõ. Kel le met len, mert az ér tel münk szét tárt ka rok kal és
bam bán áll elõt te. Rö vi den, tö mö ren: Ha zudsz! 

Piaget ír ja, hogy egy nem egé szen négy éves kis lány egy szer meg kér dez te tõ le, hogy mi -
lyen az ele fánt szár nya. Õ er re azt fe lel te, hogy az ele fánt nem tud re pül ni. De a kis lány nem
tá gí tott: „De tud, én lát tam.” Mi re Piaget azt mond ta ne ki, hogy bi zo nyá ra tréfál.8 „Ez a pél -
da jól mu tat ja a gyer me ki fan tá zia ha tá ra it. A kis lány nyil ván va ló an va la mi lyen prob lé má -
val küsz kö dött, és a tény sze rû ma gya rá zat tal nem tu dott mit kez de ni, mert az nem ar ra a
prob lé má ra vo nat ko zott. Ha Piaget be le ment vol na a játsz má ba, és ar ról kez dett vol na be -
szél get ni, hogy ho vá kel lett az ele fánt nak olyan gyor san el re pül nie, vagy hogy mi fé le ve szé -
lyek elõl pró bál me ne kül ni, va ló szí nû leg fel szín re ke rül tek vol na a gyer me ket iz ga tó kér dé -
sek, mert Piaget haj lan dó nak mu tat ko zott vol na ar ra, hogy õ is a gye rek mód sze ré vel kö ze -
lít se meg a prob lé mát. Piaget azon ban a sa ját ra ci o ná lis gon do lat rend sze ré bõl ki in dul va
akar ta meg ér te ni a gyer mek gon dol ko dá sá nak a mû kö dé sét, míg a kis lány a vi lá got pró bál ta
meg ér te ni a ma ga mód ján: va gyis a fan tá zi á já ban fel dol goz va a va ló sá got, még pe dig az ál ta -
la lá tott valóságot.”9

Ib sen se árul cso dát. A má so dik fel vo nás ele jén, mi kor Åse a haegstadi ud var ból a meny -
asszony Ing ri det meg szök te tõ Peer fi át ke re si, köz ben a tör tén te ken ke se reg ve a he gyi ös vé -
nyen ön val lo más sze rû en ki sza kad be lõ le:

„Nem hi he tet len, hogy ilyet csi nált?
Épp õ, aki nek csak a szá ja járt!
Örök ké hõs kö dött, ha zu do zott,
ren de sen egy na pot se dol go zott.
Azt se tu dom, hogy sír jak vagy nevessek…
Min ket min dig a ba jok tar tot tak össze…
Az uram… tu dod, el it ta az eszét:
ha ré szeg volt, he tet-ha vat össze be szélt,
csak eh hez ér tett: min dent el her dál ni.
Mi meg ül tünk ott hon, én és a kis Peer,
leg jobb volt nem tö rõd ni az egésszel…
Én so se bír tam a sar kam ra áll ni.
Ki néz ne a sors sal far kas sze met,
jobb sze ret jük hes se get ni, hi á ba,
a kí nos gon do la to kat, ki pá lin ká ba,
ki ha zug sá gok ba me ne kül – ahogy le het.
Mi meg… a mi me ne dé künk a me se volt:
volt azok ban ki rály fi, meg ál la tok, ma nók,
még meny asszony rab lás is… Is te nem, de
ki hit te vol na, hogy úgy meg ma rad ben ne? (meg re meg ve)
Huhh, mi si kol tott így? A viziszörny volt?
Peer! Peer! Sehol… Ta lán fönt rõl, a dombról…
(fel sza lad egy kis ma gas lat ra, és a ta vat kém le li, Solvejg csa lád ja kö ze lebb jön)
A nyo mát se lá tom.”

mû és világa
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E so ro kat ja va részt Solvejgnek mond ja, de köz ben ér tel me zi azt a vi szonyt, ami köz te,
Peer és a me se kö zött van. Jól kontúrozható kü lönb sé get tesz az ital ál ta li he tet-ha vat össze -
be szé lés, a ha zug sá gok ba me ne ke dés és a me se me ne dé ke kö zé. Ki nek-ki nek, ahogy le het –
mond ja. Az az: sem mi kép pen sem egy mér leg ser pe nyõ be he lyez he tõ e há rom. Sõt in kább a
„mi me ne dé künk” a me se a ma ga ele me i vel, egy faj ta vi lág ér tel me zés. 

Åse itt a lel ke mé lyén még is Piaget. Az olyan so rok kal, mint: „Is te nem, de ki hit te vol -
na, hogy úgy meg ma rad ben ne?” vagy az „Én so sem bír tam a sar kam ra áll ni” kez de tû vel
mint egy ön ma gá nak is bi zony gat ja, hogy a me se is csak amo lyan bó dí tó fé le, még ha tel je sen
más ként bó dít is, mint a pá lin ka. A ra ci o na li tás gon do lat me ne té vel kí ván ja sa ját ma gát meg -
mér ni – bár a „Huhh, mi si kol tott így? A viziszörny volt?” iga zi gyöngy sze me a fre u di el szó -
lás nak – és köz ben Peer fia fan tá zi á já ban fel dol go zott, majd az tán a va ló ság ban is meg cse le -
ke dett meny asszony rab lá sa elõtt ér tet le nül áll. Gon dol hat nánk, hogy lám-lám, már Åse is a
Rønning és Luk ács ál tal em lí tett fan tá zia kont ra va ló ság vi szony har mo ni zá lá sá ra va ló kép -
te len sé get ké ri itt szá mon Peeren. Ám ne si es sünk, jus son eszünk be Piaget ese te a re pü lõ ele -
fánt ról kér de zõs kö dõ kis lánnyal. Mert itt most nem az a fon tos ez eset ben, hogy va la mi kí -
vül rõl szem lél ve in fan ti lis-e vagy sem. Ha nem az, hogy ami ként a kis lány ese té ben is fon -
tos, hogy a prob lé má hoz az õ mód sze ré vel kö ze lít sünk, ugyan úgy a meny asszony szök te tést
is Peer mód sze ré vel kel le ne vizs gál nunk. Va gyis Peer az ál ta la lá tott vi lá got a me se mód sze -
re i vel igye ke zett fel dol goz ni. Mind ez in fan ti liz mus nak hat-e vagy sem? Jo gos is le het ne akár
az így fel tett kér dés. Azon ban az elõbb em lí tett fre u di el szó lás is ön kén te le nül ér zé kel te ti,
hogy a me se nem gyer mek ded ség vs. érett fel nõtt ség, ha nem min de nek elõtt vi lág ér tel me -
zés/vi lág ér tés kér dé se, amely ben az iga zi dön tõ bí ró nem le het sem Ib sen ko rá nak, sem a mi
ko runk nak a modernitásmércéje. Mert ez eset ben nem a ho gyan il lik re a gál ni a prob lé má ra
kér dé se a fon tos, ha nem a ho gyan ér tünk meg és mi ként vi szo nyu lunk az adott prob lé má -
hoz kér dé se az, ami nek a fel is me ré se/meg élé se a hang sú lyos. „Ar ra a kér dés re, hogy a me se
iga zat mond-e, nem a tény sze rû igaz ság tar ta lom szem pont já ból kell vá la szol ni, ha nem ar ra
kell te kin tet tel len ni, ami a gyer me ket pil la nat nyi lag leg job ban fog lal koz tat ja, le gyen az akár
az el va rázs lás tól va ló fé le lem, akár az ödipális rivalizáció.”10 Meg gyõ zõ dé sem, hogy az ef faj -
ta me sé nek tu laj do ní tott sze rep épp oly re le váns ol va sa tá ra vi lá gít hat rá a Peer Gyntnek, mint
az ed di gi ek.

A me se min dig a kép ze let szü löt te. Egy kép al ko tá si fo lya mat ré sze ként, a fan tá zi á ból
nyer éle tet. Ez a meg ele ve ne dé si, bel sõ kép al ko tói fo lya ma ta a fan tá zi á nak az elaboráció,
amely mind a me sé lõ ben, mind a me sét hall ga tó ban fon tos sze re pet ját szik, mond hat ni,
hogy az ilyen bel sõ kép al ko tá si fo lya mat a me se sa ját ja, de az elaboráció ké pes sé ge nél kül
más ese tek ben is gond ban len nénk. Hisz akár az ol va sot tak nak a meg ér té se is gond ba üt köz -
ne, egész egy sze rû en azért, mert kép te le nek len nénk a meg ér tés hez el en ged he tet le nül szük -
sé ges „ma gunk elé kép ze lés re”. Az elaboráció nem csu pán vi zu a li zá ci ós fo lya mat, ha nem
„az em lé ke ze tünk ben vagy a tu dat alat tink ban tá rolt in for má ci ók, ér zel mi fe szült sé gek egész -
sé ges és ered mé nyes feldolgozása”.11 Te hát egy olyan po zi tív el há rí tó me cha niz mus, amely -
nek ré vén ké pe sek le szünk a min ket ért tra u má kat ered mé nye sen hasz no sí ta ni, ma gunk ba
emel ni. A kép ze let nem azo nos a bel sõ kép al ko tás já té kos fan tá zi á lá sá val, mert az csu pán
kép zel gés. A kép ze let sok kal in kább imagináció. A la tin szó ban ott van a kép más, arc kép,
ha son más, árny, és ben ne van a kép al ko tó és a lét re hí vott kép is, utal va a meg al ko tott kép
va ló ság alap já ra és egy ben az il lú zió jel le gé re is. Weöres frap páns meg fo gal ma zá sá val: „más
a kép ze let és más a kép ze lõ dés, ahogy más a be széd és más a fe cse gés. A kép ze lõ dés az élet
tör vé nye sze rint mû kö dik, és az éhen ma radt vá gya kat köd del ete ti; a kép ze let a lét tör vé nye
sze rint mû kö dik, és amit meg te remt, mû al ko tást, tet tet, gon do la tot: va ló di és igaz.”12 A kép -
ze let az „olyan, mint ha” vi lá gát te rem ti a me se mon dó ban/me se hall ga tó ban, ez a meg ket tõ -
zött vi lág egy ben meg ket tõ zött tu dat is, ér te lem sze rû en. Mert a me se egy passzív, nem cse -
lek võ já ték, ahol „tér ben és idõ ben vég te le nek a le he tõ sé gek, min den bár mi kor új ra kezd he -
tõ, és bár mi lyen él mény a já ték ki in du ló pont já vá vál hat. Já ték köz ben a gyer mek ön ma gá val
lép te rem tõ kap cso lat ban: új ra al kot ja önmagát”.13

A kép ze let szül te me se vi lág ér tel me zés/ön ér tel me zés. Peer az iden ti tá sát ke re si, de ezt
az önmagakeresést csak ak kor tud ja vég hez vin ni, ha ké pes meg ér te ni azt a vi lá got, ami õt kö -
rül ve szi. A ne gye dik fel vo nás ha jó út ján Peer, aki csá szár rá len ni vá gyik, és a csá szár sá got 
dé del ge ti ma gá ban, ak kor nem több re vá gyik, mint: 

„Ab ból, amennyim van, leg fel jebb egy-két 
na pig Lippe-Detmold csá szá ra le het nék. 
De ne kem egy ben kell az egész! 
Hogy a vi lá got be tölt se énem! 
Sir Gynt a csú cso kon, Sir Gynt a mély ben!”94
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Az az a szá má ra most még ide gen és ért he tet len vi lág meg is me ré se, il let ve meg is mer he -
tõ sé gé nek a prob lé más vol ta je len ti a ne héz sé get. Peer szá má ra a csá szár ság: a kör nye zõ vi -
lág, a ma ga be ve he tet len lé té vel. Csá szár rá len ni: a tá vol sá got le gyõz ni, vagy ha úgy tet szik,
a Peer és a vi lág kö zött tá ton gó mély ség fö lé be ke rül ni. Peer csá szár rá vá lá sá nak a ter ve, ne -
héz sé ge egy gye rek ko ri me sé ben köl tõ dik meg, és en nek a me sé nek a vi lá gá ban re a li zá ló dik.

„Tud já tok, ezt a ter ve met
már rég hor dom ma gam ban. Volt egy ál mom
gye rek ko rom ban: az, hogy ma ga san
szál lok egy fel hõn a ten ger fe lett.
Pa lást a vál la mon, ol da la mon arany kard –
csak éb re dés kor min dig lepottyantam.
De a cé lom mind vé gig ez ma radt.
Tud ják, ba rá ta im, meg van ír va, vagy
va la hol hal lot tam, az is le het:
az egész vi lá got el nyer he ted,
de ha köz ben el vesz ted ön ma gad, annyit ér
mind ez, mint be vert ko bak ra a ba bér.
Így hang zik ez a mon dás, vagy így va la ho gyan,
és az két ség te len, hogy mé lyebb ér tel me van…”
Az a mo men tum len ne itt a fel tét le nül fon tos és árul ko dó, hogy csak éb re dés kor min dig

lepottyantam? Az ér tel me zést ma ga Peer ad ja, érez tet ve, hogy a cél ja mind vé gig ez ma radt.
A me sei ket tõs tu dat jól mû kö dik Peernél. Mert tud ja, hogy a gye rek ko ri me sé jé nek a vé gén
és az óta is min dig a hús-vér vi lág ban éb red, s hogy eb ben a hús-vér ség ben az ál mok nak 
az egy az egybeni kon ti nu i tá sa meg sza kad. Peer ér tel met ke res a me se ál tal, az ál mai meg -
tes te sü lé sé rõl be szél, a fel hõn szál ló pa lás tos, arany kar dos ön ma gá ról. Peer szá má ra a me se
a sa ját ön meg ta lá lá sá hoz se gí tõ út. Itt van a Peer lel ké ben és ér tel mé ben egy szer re zaj ló 
drá má nak a kul csa. 

A me se sze re pe: az ön ma ga ér té ke lé sé ben nyúj tott kulcs sze rep. Az éb ren is a cél ját kö -
ve tõ Peernek a me se az ön ma ga lé nye gét je len tõ vi lág nak a meg élé se (ami a me se szim bó lu -
ma i ban je lent meg szá má ra, és amely nek a ha tá rát az éb re dés ko ri le pottya ná sok je lez ték), és
egy ben a sa ját ön ma ga sá gá val va ló azo nos ság hor do zó ja is.

Ke re set len be val lá sa ez Peer ré szé rõl an nak, hogy a me se a szá má ra le küzd he tet len nek
tar tott vi lág le küz dé sé re tett kí sér let. Te hát nem a re a li tás elõl va ló me ne kü lés in fan ti lis meg -
nyil vá nu lá sa. A me se Peernek a vi lág meg ér té se ér de ké ben tett fel fe de zõ út. Az ön mag ság el -
vesz té se vagy meg nye ré se te hát nem az érett és fel nõtt vi lág re a li tá sa i nak az elõny ben ré sze -
sí té se a me sé vel szem ben.

Ez a me se kont ra re a li tás harc az, ami egyéb ként ki sik lat ja az ön ma ga ság kér dé sé nek
moz do nyát. Eb ben a ket tõ sség ben va ló ver gõ dés az, ami mi att rossz hely re ke rül a Peer Gynt
meg ér té sé nek és ér tel me zé sé nek a hang sú lyát adó sín pár ja. A ma nó li get Dove Pa pá ja vi lá go -
san sum máz za ezt: 

„Dove Pa pa: Mi a kü lönb ség em ber és ma nó kö zött?
Peer Gynt: A Kü lönb ség? Úgy lá tom, sem mi sem.

A kis ma nó ha rap na, a nagy meg fõz ne meg,
ha len ne mer sze hozzá… akár az em be rek.

Dove Pa pa: Van ha son ló ság, ez két ség te len.
De a reg gel nem es te, és az es te nem reg gel,
va la mi kü lönb ség nek len nie még is csak kell!
Van is, és mind járt meg hal lod, mi ben:
Ott kinn a nap fé nyes ég alatt
úgy szok ták mon da ni: »Ember, légy önmagad!«
Itt, ná lunk más kép pen be szél a nép:
itt úgy mondják:: »Manó, légy ma gad nak elég!«”

Helge Rønning sze rint a nor vég pa rasz ti tár sa da lom szét esé sé nek tan me sé je Dove Pa pa
e trón ter mi epi zód ja, ki csi nyí tett má sa mint egy an nak a harc nak, amit a ha gyo má nyos nor -
vég pa rasz ti (a tu laj don kép pe ni egész nor vég) tár sa da lom és Ib sen ko rá nak mo dern sé ge vív
egy más sal. Egy faj ta le ké pe zés, ahol „az egész nem ze ti ro man ti kus ide o ló gi át valóságide-
gennek és ön elé gült nek mu tat ja be, amely nek nincs iga zán mag ja, és nem ké pes a sa ját ko -
rát adek vát mó don ér tel mez ni. A trollok ide o ló gi á ja – »Légy ön ma gad nak min dig elég!« – és
az ide á lis el vá rás – »Ember, légy önmagad!« – kö zöt ti te ma ti kai el len tét az al kal maz ko dó li -
be ra liz mus ál lás pont já nak a lá za dó li be ra liz mus lá to má sá val va ló szem be ál lás ra utal, ahol
az utób bi az ide á ját mind vé gig kö ve tõ tel jes és sza bad egyén rõl szól.”14
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Bár ér ve lé sét meg ér tem, de Rønning hang súly el he lye zé sét nem tu dom el fo gad ni, mert
az iden ti tás ke re sés, ön meg ha tá ro zás nem ki zá ró lag a mo dern ség ko ra ál tal lét re hí vott prob -
lé ma, még ak kor sem, ha ez a pe ri ó du sa a tör té ne lem nek kü lö nös fel fo ko zott sá got tá masz -
tott is ef fé le meg ke rül he tet len kö ve te lé sek ben az egyé nek kel szem ben. 

Az iden ti tás ke re sés a me se re lá ci ó já ban sok kal in kább el nye ri a ma ga sze re pét. Gon dol -
junk az ötö dik fel vo nás ban Dove Pa pa fel buk ka ná sá ra, ami kor Peer a Gomb ön tõ szá má ra 
ke res két ség beeset ten iga zo lást.

„Dove Pa pa: Ami kor te Rondéból el men tél, én
a fü led mö gé vés tem föl a jel sza va mat!

Peer Gynt: Mi fé le jel szót?
Dove Pa pa: Hát azt a bi zo nyo sat, azt a sú lyos szót…
Peer Gynt: Szót?
Dove Pa pa: …amely el dön ti em ber vagy, vagy

ma nó, ame lyik így szól: „Légy elég ön ma gad nak!”
Peer Gynt: (meg tán to ro dik) Elég!
Dove Pa pa: És te ma ga dé vá is tet ted

a jel szót! Bár hol él tél, min dig csak ezt kö vet ted!
Peer Gynt: Én? Peer Gynt?
Dove Pa pa: (sír) Ez a há lát lan ság, ez fáj ne kem, lá tod!

Ma nó ként él tél, de ah hoz, hogy vál lald is,
nem volt bá tor sá god!
Pe dig min dent a mi jel mon da tunk nak kö szön het tél:
hogy föl vit te a dol god Is ten, hogy gaz dag let tél –
er re be ál lí tasz ide, és még van bõr a ké pe den
le ta gad ni, hogy mit kö szön het tél a jel szó nak, én ne kem!”

A me se vi lág lét jo go sult sá gá nak ez az el fo ga dá sa Peer szá má ra meg ha tá ro zó. An nak 
a me se ál tal szü le tõ vi lág nak az el fo ga dá sáé, amely ál tal a cél ját – mint a fel hõn szál ló, pa -
lás tos, arany kar dos, az élet ne héz sé ge ket le küz dõ hõs – el éri. Mert ez a küz de lem az, ami lé -
nyét meg ha tá roz za. En nek a va ló ság gal ví vott küz de lem nek és a me sék ben tes tet öl tõ küz -
del mek nek mint azo nos ság nak az el fo ga dá sa a peeri ön ma ga ság tit ka. 

Mind er rõl az azo nos ság ról, ami a me se és a me se fe lõl ki be tû zött hús-vér va ló ság egye -
zõ sé gét ad ja, ar ról Peernek csak ösz tö nös sej té sei van nak. Mert „a me sék csak ak kor fej tik ki
jó té kony externalizáló ha tá su kat, ha a gyer mek nem éb red rá, hogy mi lyen tu dat ta lan fe -
szült sé gek ösz tön zé sé re te szi ma gá é vá a me se meg ol dá sa it. A me se ott kez dõ dik, ahol a gye -
rek épp tart a fej lõ dés ben, és ahon nan, ha el ha nya gol ják, el uta sít ják vagy le be csü lik, a me -
se se gít sé ge nél kül nem tud na to vább lép ni. Ilyen kor, ha sa ját gon dol ko dá sá ra tá masz ko dik,
– ami nem azo nos a fel nõtt ra ci o na li tás sal –, a me se pom pás táv la to kat nyit meg elõt te, és
le he tõ vé te szi szá má ra, hogy le gyõz ze a tel jes re mény te len ség pil la nat nyi ér zé sét. […] 
A gyer mek meg ér zi, hogy bel sõ prob lé mái szem pont já ból (me lyek kel egye dül nem bír meg -
bir kóz ni) a sok me se kö zül pil la nat nyi lag me lyik az »igazi«, és azt is ér zi, hogy a prob lé ma
meg ol dá sá ban mi lyen se gít sé get nyújt ne ki a me se. Ezt azon ban so ha sem azon nal, a me se
el sõ meg hall ga tá sa kor is me ri fel. Eh hez a me se ele mei túl sá go san kü lö nö sek – hi szen kü lö -
nös nek is kell len ni ük, ha egy szer mé lyen el rej tett ér zel mek hez akar nak szólni.”15 Mert tu -
laj don kép pen az externalizáció egy faj ta be gya kor lás nak a já té ka. An nak be gya kor lá sa az 
el kép zelt vi lág ke re tei kö zött, ami vel nem len nénk ké pe sek – ef fé le externalizáció nél kül –
meg bir kóz ni vagy akár bár mi kép pen vi szo nyul ni hoz zá. Vég sõ so ron te hát ez a be gya kor lás
já té ka a me se ál tal az ön meg ér tés já té ká vá lesz. Mind ez azért tör té nik, hogy a köz vet len élet -
meg nyil vá nu lás ok nak ki tett sze mé lyi sé günk az ilyen externalizáció so rán te hes sen szert 
a ma ga im mu ni tá sá ra. Ez az externalizáló ha tás Åse ha lá la kap csán jut kiemekedõen fon tos
sze rep hez, mint majd lát juk is.

Peer me sé ben élé sé nek nem a mo dern re a li tá sok kal szem be ni élet ké pes sé ge az el sõd le -
ge sen dön tõ te hát most itt. Sok kal ta in kább a me se ál tal ér tel me zett vi lág ered mé nye képp le -
vont konk lú zi ók hoz va ló tán to rít ha tat lan ra gasz ko dás. Mert a me se be li fel hõ lo vas pa lást ban,
ol da lán az arany kard dal nem egyéb, mint a peeri ön ma ga ság meg élé sé nek a kez de te. 

A sza ka dék mé lye, egy ben a ben nünk lé võ mély sza ka dék
Peter Szon di fi a tal ko ri drá ma el mé let ében az Ib sen-hõ sök rõl meg jegy zi: „Ib sen alak jai

csu pán ön ma guk ban el ás va, az »élethazugságokból« ten gõd ve tud nak élni.”16 A hang súlyt
most ez egy szer ne az élet ha zug sá gok mi nõ sí tés re te gyük, ha nem a ho gyan élés he lyett, csu -
pán a sze rep lõk mi nõ sí tés nél kü li él ni aka rá sá ra. Mert ez az él ni aka rás ke res ma gá nak csa -
tor nát a me se ré vén Peerben. Azt már vi lá go san lát juk, hogy Peer bel sõ út ke re sé se i ben, az96
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ön ma ga szá má ra is ne he zen kö rül ír ha tó ön ma ga-vál la lás fe szí tõ di lem má i ban a me sét mint
az ir ra ci o na li tás ta la já ból ki nö võ szi tu á ci ók szö ve tét hasz nál ja eh hez se gí tõ ként. 

Azon ban e me sék ele mei, mo tí vu mai vissza-vissza tér nek, mint ha Peer tu da to san épít -
kez ne a me sék ele me i bõl így, mint egy mi to ló gi át gyû rûz tet ve. A har ma dik fel vo nás vé gén
Peer ölé ben hal meg Åse, és a hal dok lást/bú csú zást Peer szin tén egy me sé be kom po nál ja be le.
Azért, mert ez az élet hely zet szá má ra ed dig so ha sem lá tott ne héz ség elé ál lít ja. A ha lot ti ágy
és Peer gye rek ko ri ágyá nak a tár gyi azo nos sá ga a me se alap. Egy al kal mas le he tõ ség ar ra,
hogy ön ma ga szá má ra hoz zá fér he tõ vé/ke zel he tõ vé te gye ezt a szá má ra meg ren dí tõ hely ze -
tet. Az az externalizálja. A for mai ke re tek egye zõ sé gét hasz nál ja fel ar ra, hogy ön ma gán 
kí vül re he lyez ze a szi tu á ci ót, mely ben érint ve van, hogy ké pes le gyen az tán ve le kez de ni 
va la mit.

„Peer Gynt: Nem, ma ma, most in kább fe cseg jünk,
csak ahogy épp eszünk be jut,
ami rossz volt, azt most fe led jük,
min den sér tést és bá na tot.
Nem vagy szom jas? Hoz zak vi zet?
Jól fek szel te? Egy ilyen rö vid ágy ban?
Hadd néz zem csak… na hát, hisz ez,
ez az én gye rek ko ri ágyam!
Jaj, em lék szel még, ma ma, hogy
a szé lén mennyit ül dö gél tél?
Föl húz tad rám a ta ka rót,
és éne kel tél és meséltél…

Åse: Bizony… Em lék szel, mennyit ját szot tunk, ha
apád ép pen úton volt?
Ez volt a szán, a ta ka ró a bun da,
a pad ló a be fa gyott fjord.

Peer Gynt: Igen, és ar ra em lék szel, anya,
hogy mi húz ta a szánt?
Mi cso da pom pás pa ri pa?

Åse: Méghogy em lék szem-e? Az ám!
Ez volt a pa ri pánk itt, ez a macs ka!
Ak kor is min dig a zsá mo lyon ült…

Peer Gynt: Men tünk a vár ba! A hold tól nyu gat ra,
a nap tól ke let re fe küdt!
Az ám, a mi Soria-Moria vá runk!
Men tünk hegy nek föl, völgy nek le!
Egy bot, a pad lá son ta lál tuk,
az volt az os to runk nyele…

Åse: Én ül tem a ba kon, te meg mögöttem…
Peer Gynt: Bi zony! Men tünk, mint a ve szett fe ne!

Te hát ra-hát ra néz tél vág ta köz ben,
hogy meg kér dezd, nem fá zom-e.
Te há zsár tos vén csont… szid tál so kat,
de ne ked jó szí ved volt legalább…
Mi van, mi ért nyögsz?”

Peer a hal dok ló Åse mel lett ön nön te he tet len sé gét éli meg. Va la mi olyat, ami re nin csen
elõ re be gya ko rolt meg ol dó me cha niz mu sa. És itt nem a fel nõtt Peer in fan ti lis nak mi nõ sít he -
tõ re ak ci ó ján van a hang súly, ahogy a ko ráb ban em lí tet tek ese té ben sem. Peer szá má ra ez
most egy „va la mit kez de ni kell/valamiként ke zel ni kell” hely zet. Peer az zal, hogy az ágy ad -
ta azo nos ság ból (gye rek kor, szü le tés és el mú lás köz ti uta zás, ke re sõ úton le vés) kon ti nu i tást
te remt, egy ben a me sét me se ként ke ze li. „A me se azért gyó gyí tó ha tá sú, mert a be teg a tör -
té ne tet ön ma gá ra és épp meg lé võ bel sõ konf lik tu sa i ra vo nat koz tat va, meg ta lál ja a sa ját prob -
lé má i nak sa ját meg ol dá sát. A ki vá lasz tott me se tar tal má nak ál ta lá ban nincs sem mi kö ze 
a be teg hét köz na pi éle té hez, vi szont an nál több kö ze van bel sõ prob lé má i hoz, me lyek meg -
fog ha tat lan nak és ezért meg old ha tat lan nak lát sza nak. A me se, no ha re a lisz ti ku san kez dõ dik,
és át- meg át szö vik a min den na pi élet ele mei, egy ér tel mû en nem a va ló sá gos kül sõ vi lág ról
szól. Ir re a li tá sá nak (amit a szûk lá tó kö rû ra ci o na lis ták annyi szor ki fo gá sol nak) fon tos sze re -
pe van, mert nyil ván va ló vá te szi, hogy a me sék nem a kül vi lág ról akar nak hasz nos is me re -
te ket kö zöl ni, ha nem az em ber ben le ját szó dó bel sõ folyamatokról.”17 mû és világa
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A maj da ni, per ce ken be lül re a li tás sá vá ló vesz te ség nem csak az el mú lás ban kéz zel fog -
ha tó hi ányt na gyít ja szo ron ga tó mé re tû vé, ha nem a Peerben ott lé võ, ön ma ga szá má ra is el -
ér he tet len sa ját ma gá nak a hi á nyát is tük röz te ti. Mert ez a hi ány ér zet fel is mer te ti ve le an nak
a ben ne már ott lé võ sze mé lyi ség nek a le he tõ sé gét, amit gye rek ko ra óta ön ma gá ban épít ge -
tett már ed dig is. Amely hez ez zel az Åsénak el mon dott me sé vel is kö ze lebb ke rült. Az az
meg lát tat ja ve le és egy ben ki is zök ken ti õt. A hi ány tól va ló szo ron gás me sét in du kál, hogy
az tán ez a me se épp a hi ány okoz ta sok kal hi dat és bá tor sá got nyújt son ön ma gá tól ön ma gá -
ig. Mert „a kez de ti hi ány vagy nél kü lö zés vol ta kép pen va la mi lyen hely zet. Fel té te lez he tõ,
hogy a cse lek mény meg in du lá sa elõtt ez az ál la pot már évek óta tar tott. De el kö vet ke zik egy
pil la nat, ami kor az út nak in dí tó vagy ke re sõ hõs egy sze ri ben tu da tá ra éb red, hogy va la mi hi -
ány zik ne ki, ez a moz za nat mo ti vál ha tó, és majd ez ve zet az út nak in du lás hoz vagy köz vet -
le nül a ke re sõ út hoz.”18

Peer te hát a hal dok ló Åsenak ugyan azt a me sét szö vi to vább/új ra, amit egy ko ron Åse
mon dott Peernek, hogy ez ál tal meg ért sen va la mit ab ból szo ron ga tott hely zet bõl, amellyel
kez de nie kell majd a ké sõb bi ek so rán va la mit. Mert eb ben a me se mon dás ban ben ne rej lik az
az azo nos ság, ami fel is mer te ti Peerrel a kon ti nu i tást a gyer mek ko ri és a mos ta ni ön ma ga kö -
zött. Egy ben azt a hi ányt is tu da to sít ja eb ben a me sé ben, ami sa ját sze mé lyi sé gé nek is de fi -
cit je. Az az en nek a kon ti nu i tás nak a két ség beesett ke re sé se. Me sé je iga zi me sé vé, az élet-ha -
lál gyer me ki ko moly sá gú me sé jé vé vá lik itt:

„Åse: (nyug ta la nul) Nem, Peer, men ni aka rok!
Peer Gynt: Men ni?
Åse: Igen, igen, mennem kell!
Peer Gynt: Ugyan ho vá men nél? Bu ta be széd!

Most én ülök ide, aho gyan ré gen te,
csak ta ka rózz be jól! Most én mon dok me sét
ne ked, hogy gyor sab ban tel jék az es te!

Åse: In kább az ima köny ve met add ide, kér lek!
A lel kem nem bír meg nyug vást találni…

Peer Gynt: A Soria-Moria vár ban ma fé nyes
es télyt ad a ki rály s ki rály fi!
Dõlj csak hát ra! Elég pu ha a pár na?
En gedd, hogy re pít sen a szán!

Åse: De Peer, biz tos, hogy en gem oda vár nak?
Peer Gynt: Igen, sõt en gem is, az ám!
(Zsi nórt dob a zsá moly ra, ahol a macs ka fek szik, fog egy bo tot, és le ül elõ re, az ágy vé gé be.)  

Gyí, pej pa ri pám, vág tass, so se félj!
Ta ka rózz be jól, ma mács ka!
Csak úgy sü vít fü lünk be a szél,
ha Grane be le dõl a hám ba! […]

Åse: Hát az a fény meg mi le het,
ami ott csil log-vil log tá vol?

Peer Gynt: Nicsak, ma ga Szent Pé ter áll ott,
a ka pu nál, s be fe lé in vi tál.

Åse: Kö szön?
Peer Gynt: Meg hi szem azt! Még meg is ha jol, lá tod,

és a leg jobb bo rá ból meg kí nál.
Åse: És mondd, ka lács is van a bor hoz?
Peer Gynt: Egy egész tál cá val! De fi nom a sza ga! […]
Åse: Te, Peer… biz tos jófele tar tunk?
Peer Gynt: (is mét pat tint) Nézd, itt a kõ út.
Åse: Ki csit fá raszt 
Peer Gynt: Nézd csak , a vár már ott ma ga so dik,

az út nak mind járt vé ge van.
Åse: Le fek szem, be hu nyom a sze mem is,

és rád bí zom ma gam.
Peer Gynt: Haj rá, gye rünk, de rék lo vam!

Hogy itt mi cso da nyüzs gés van ma!
To lon ga nak a ka pu ban.
Na, itt jön Peer Gynt meg az any ja!
Ni ni, Szent Pé ter! Mit mon dasz, öreg?
Hogy anyám nem me het be?98
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Sze ret ném tud ni, még egy ilyen be csü le tes
lé lek re hol akadsz te?
Ró lam jobb nem is be szél ni, tu dom,
ha el kül desz, nem le het egy szavam…
Ha töl tesz ne kem, azt el fo ga dom,
ha nem, úgy is jó, el hor dom ma gam.
Én annyit össze ha zud tam,
mint az ör dög, ami kor pré di kált;
szid tam anyám, tyúk nak csú fol tam,
mert foly ton csak ká rált meg prézsmitált…  
De õt be csül jé tek meg, és
bán ja tok ve le jól,
mert mond ha tom, ná la kü lönb ke vés
jön ide a fa lu ból!
Ha hó, ma ga az Atya is ten jön most!  
Na, Pé ter, amit most kapsz, nem iri gye lem! (mély han gon)
»Péter fi am, ne hordd így fenn az or rod!
Åse ma mát szí ve sen lá tom itt benn!«
(föl ne vet és hát ra for dul az anyjá hoz)
Én meg mond tam, hogy így lesz, vagy nem? 
Mind járt hogy haj bó kol nak! (szo rong va)
Mi ért né zel így? A fény meg tö rik a sze med ben.
Anya! El ájult vol na? (az ágy fe jé hez megy)
Ne fe küdj így itt, ne me redj rám!
Be szélj hoz zám, ma ma! Én va gyok az!
(Óva to san meg érin ti Åse hom lo kát és ke zét, az tán a zsi nórt a
zsá moly ra dob ja, és foj tott han gon mond ja)
Hát így! Grane, meg pi hen hetsz már.
Meg tet tük az utat.
(Le zár ja Åse sze mét és fö lé be ha jol)
Kö szö nöm, min den per ce det,
a vi gasz ta lást, a verést…
De ne kem is jár köszönet…
(ar cát Åse szá já hoz nyom ja)
Így, ez a csók még járt a fu va rért.”
Peer szá má ra ez a hal dok lás me sé je és a me se hal dok lá sa. Eb ben a me se hal dok lás ban

azon ban ma ga a me se lesz az, ami meg ta lál ja így a ma ga iga zi lét jo go sult sá gát. Va gyis ab ban,
hogy most nem Peernek me sél nek, ami be el me rül het kép ze le te, ha nem Peer me sél, az az Peer
kép ze le te te rem ti és foly tat ja az Åse ál tal egy kor el kez dett me sét, így fel dol goz ha tó vá vá lik
Peernek az agó nia de lí ri u ma és az õt élet re ho zó anyá nak az élet bõl va ló tá vo zá sa.

Eb ben a me sé ben anya és fia együtt ját szik. A ha lál elõt ti utol só per cek de lí ri u má nak ví -
zi ói a me se ele me i ként – mert más ként fel dol goz ha tat la nul nagy sokk ha tást je len te né nek –
utá noz ha tat la nul fi nom sze mé lyes sé get te rem te nek. Mert Peer nem csak Åsénak se gít el tá -
voz ni ez zel a me sé vel, ha nem ön ma gá nak is se gít él ni. Eb ben az együtt ját szás ban Peernek
az ön ma gá ra/ön nön én jé re va ló is me ré se rej lik. Ez a faj ta énfogalom, Alasdair MacIntyre sze -
rint, „amely nek egy sé ge egy nar ra tív egy ség ben van, mely a szü le tést, az éle tet és a ha lált
mint egy el be szé lés kez de tét, kö ze pét és vé gét kap csol ja össze egymással”.19 Peer eb ben 
a szo ron ga tó szi tu á ci ó ban a me sét vá lasz tot ta ön kén te le nül is, foly to nos sá got te remt ve a
gye rek ko ri ágy, gye rek ko ri me sék és a hal dok ló ágya és a bú csúz ta tá sa kö zött. Mert „a szo -
ron gás sa já to san kel le met len ér zé se ilyen kor át ad ja he lyét a szo ron gás vál la lá sa és le gyõ zé -
se fe lett ér zett óri á si örömnek”.20 A gyász fáj dal ma Peer me sé jé ben egy faj ta „öröm mé” lesz,
a meg könnyeb bü lés és meg könnyeb bí tés „örö mé vé”. („De ne kem is jár köszönet… / (ar cát
Åse szá já hoz nyom ja) / Így, ez a csók még járt a fu va rért.”) Ez a csók itt is és a da rab el sõ je -
le ne té ben (ak kor Åse föl eme lé se és egy pa ta kon tör té nõ át vi vé se után cse ré be kér te a csó kot)
a há lás kö szö net és a ját szó tár sak egy más nak ki já ró csók ja s egy ben az öröm te li egy más ra 
ta lá lá sé is.

Peer te hát az zal, hogy me sél ve se gí tett Åsénak el tá voz ni, tö ké le tes min tá za tát ad ta 
a rezilienciájának. En nek a ki fe je zés nek a leg meg fe le lõbb for dí tá sa ru gal mas el len ál ló ké pes -
ség. „A szó a la tin salire (ug ra ni) igé bõl ered, hát ra ug rást, hát ra hõ kö lést je lent, a fe szü lés-ol -
dás egyen sú lyát. Ar ra a ru gal mas ság ra, kép lé keny ség re vo nat ko zik, amely meg óv ja a tár gyat
a tö rés tõl, és ar ra az em be ri ké pes ség re, hogy az erõ tel jes kül sõ ha tá sok hoz al kal maz kod ni
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tudjunk.”21 Szá má ra ez a me se a ne héz ség gel/prob lé má val va ló azo nos ság meg te rem té sé nek
és az ön ma ga meg ér té sé nek a le he tõ sé ge. Egy ben erõs mo ti vá ció is az út ra ke lés hez és az 
út ke re sés hez. 

Peernek ez az út ra ke lé se az elõbb em lí tet ru gal mas el len ál ló ké pes ség nek, a rezilien-
ciának a leg fej let tebb fo ka ként, a szerendipitás kepességeként is fel fog ha tó. „A szerendipitás
nem más, mint egy pal ló, amely át hi dal ja az ál ma ink és a va ló ság kö zött tá ton gó sza ka dé kot.
Ez a pal ló lát ha tat lan – csak az fog ja érez ni, hogy ott van, aki rá mer lépni.”22

Mind az, hogy Peer a me sé vel te rem tett azo nos sá ga ál tal ön ma ga sá gát is meg te rem ti, csak
az ötö dik fel vo nás utol só je le ne té ben nye ri el az ér tel mét. Ad dig Peernek csu pán a ver gõ dés
ma rad a me sék vi lá ga és re a li tás hús-vér vi lá ga kö zött. Peer ha za té ré se kor Solvejg egy ne he -
zen ér tel mez he tõ, már-már la ko ni kus, epig ram ma sze rû mon da tá ban kí ván fe le le tet ad ni
Peernek, azu tán, hogy egy más sal kérdezz-feleletet ját sza nak:

„Solvejg: Egyet len dal lá tet ted az éle te met!
Ál dott le gyél, hogy vissza tér tél! Ál dott le gyen
a pün kösd reg gel, ami kor ta lál koz tam ve led!

Peer Gynt: Ak kor én el vesz tem!
Solvejg: Van, aki meg ment.
Peer Gynt: (ne vet) El vesz tem! Ha csak a tit kot te meg nem fejted…
Solvejg: Kér dezz!
Peer Gynt: Kér dez zek? Jól van, te kívántad…

Fe lelj, hol volt Peer Gynt, ami ó ta nem lát tad?
Solvejg: Hol volt?
Peer Gynt: Igen, hol? Ahogy Is ten agyá ban meg szü let tem,

hom lo ko mon Is ten ter vé nek bé lye gé vel?
Meg tu dod mon da ni? Ha nem, én ne kem vé gem.
A vég te len köd és sö tét ség el nyel en gem.

Solvejg: (mo so lyog) Er re iga zán nem ne héz felelnem…
Peer Gynt: Mondd hát: hol vol tam én, va ló di ön ma gam,

hol, Is ten bé lye gét hord va hom lo ko mon? 
Solvejg: Az én hi tem ben és sze re te tem ben.
Peer Gynt: Mit mondasz?... Szé dü let bor zon gat a sza vad ra:

ott be lül, a fi ú nak te ma gad vagy az anya!
Solvejg: Igen, az va gyok! S va jon ki az ap ja?

Õ, aki az anya imá ját meg hall gat ja.
Peer Gynt: (fény su gár fut raj ta vé gig, fel ki ált)

Anyám! Hit ve sem! Asszony, te ár tat lan!
Rejts el, rejts el en gem ma gad ban!
(Be le ka pasz ko dik Solvejgbe, és az asszony ölé be te me ti a fe jét.
Hosszú csend. A nap fel ra gyog.)   

Solvejg: (hal kan éne kel)
Aludj, én drá ga, egyet len fi am!
Én el rin gat lak, s vir rasz tok fö löt ted.
A gyer mek itt ül az ölem ben,
együtt ját szot tunk tel jes éle tünk ben.
A gyer mek itt pi hent a mel le men
egy él ten át. Légy ál dott, én egyet le nem!
A gyer mek itt élt a szí vem me le gén
egy él ten át. Most el fá radt szegény…
Aludj, én drá ga, egyet len fi am!
Én el rin gat lak, s vir rasz tok fö löt ted.

A Gomb ön tõ Hang ja: (a ház mö gül) 
Peer, az utol só ke reszt út nál vár lak! Ott 
majd meglátjuk… Töb bet nem mond ha tok.

Solvejg: (han go sab ban éne kel az emel ke dõ nap fé nyé nél)
El rin gat lak és vir rasz tok fö löt ted,
aludj és ál modj, egyet len fi am!”

Szán dé ko san idéz tem ilyen hosszan, szin te tel jes egé szé ben a leg utol só je le ne tét a drá -
má nak. Mert an nak a me sé nek, mely ben Peer Åset en ge di el tá voz ni, eb ben a zá ró je le net ben
van a be fe je zé se. Rønning sze rint Peer a da rab vé gé re nem elõ re lép, ha nem az ál ma i ba és az
ödipalitás fe lé lé pett csu pán vissza. Bár hoz zá te szi, hogy ez az ötö dik fel vo nás egy ben
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„szem be sí ti Peert a múlt já val, meg vi lá go sít ja je le né rõl, ez ál tal eset leg ar ra is ké pes sé te szi,
hogy ön ma gát meg va ló sít sa – már ha eb ben az irány ban ke res sük a be fe je zés értelmezését”.23

Azon ban az ötö dik fel vo nás utol só je le ne te pon to san a peeri me se vi lág ko he rens egy sé -
gét, zárt ér te lem kö rét erõ sí ti meg tel jes mér ték ben. Em lé kez zünk, az a me se egy szer re volt
bú csú zás az anyá tól és a hal dok lás tra u má já nak a meg ér té sé re/fel dol go zá sá ra tett vég te le nül
sze mé lyes pró bál ko zás. A Peer és Åse kö zött meg lé võ szo ros ka pocs nak a me se te rem tet te já -
ték ál ta li meg élé se. 

Peer bú csúz ta tó me sé je a ren dít he tet len hit bõl és sze re tet bõl a kép ze let ké pei ál tal föl -
épí tett me se ka ted rá lis. En nek a me se ka ted rá lis nak az alap kö ve it – mely ka ted rá lis ban az
élet tör té né sek nek a me sé be va ló be le ágya zá sát nem a fel nõ ni nem tu dás in fan ti lis sá ga ösz -
tön zi – a hit és sze re tet lét mi nõ sé gei te rem tik meg. Ezt tük rö zi vissza Solvejg a hi tem ben és
sze re te tem ben epig ram ma ti kus vá la szá val.  

Ám e két mi nõ ség sem mi kép pen sem va la mi kö dös vagy zeng ze tes er köl csi nor ma ként
ér ten dõ. Ta lán csak szi no ni má i ként és kör be da do gá sok ként je lez ve ke re te it e két mi nõ ség -
gel: hit és sze re tet, an nak a gynti én nek, ami rõl Peer mond ja:

„Ezen a ren ge teg
vá gyat, kí ván sá got és ger je del me ket
ér tem, fu tó gon do la to kat és
ter vet, szán dé kot és kö ve te lést,
rö vi den, mind azt, ami tõl épp az én szí vem ver,
ami tõl én én va gyok, és nem egy má sik em ber.”
Peer Gynt me sé lé sé ben és me sé lé sei kö zött épp ezért jut fon tos sze rep en nek az Åsét bú -

csúz ta tó me sé nek. Eb ben a me sé jé ben Peer ele mi erõ vel és ön tu dat la nul ér ti/ért he ti meg ön -
ma ga sá gát és azt az anyai min tát, ami/aki, a hal dok lás fáj dal mas sá gá ban a me se ké pei ál tal – 
a drá ma egyet len más pont já hoz sem mér he tõ mó don –, vá lik Peer szá má ra a leg ele ve neb bé.

Peer eb ben a me sé jé ben ke rül leg kö ze lebb ah hoz az én jé hez, amely szá má ra nem csak 
a fáj dal mat, az el tá vo zást te szi ért he tõb bé, ha nem azt az „örök sé get” is a leg sze mé lye seb ben
ki fe je zi, ami egy ben az iga zi, a min dig ke re sett gynti. Per sze er re az azo nos ság ra, ami re Åse
ha lá los ágyán a me sén ke resz tül éb red rá, tel jes ség gel csak a ha za té ré se kor Solvejg nyit ja rá
a sze mét. 

A kez de te még is ott, ab ban rej lik, amit a me sé lés köz ben a hal dok ló Åse ágyán érez, ab -
ban, „hogy ha kü lön le ges ese tek ben elõ for dul, hogy a va ló ság ban egy ér te lem-össze füg gés
úgy zá rul össze és úgy tel je sül, hogy az ér te lem vo na lak nak ez az üres ség be vég zõ dé se el ma -
rad, ak kor ez a va ló ság ma ga is olyan, mint va la mi szín já ték. S ha son ló képp, aki a va ló ság
egé szét zárt ér te lem kör ként tud ja lát ni, mely ben min den tel je sül, az ma gá nak az élet nek 
a ko mé di á já ról és tra gé di á já ról fog be szél ni. […] Min den ki fel is me ri raj ta: így van ez.”24

A Peer Gyntnek a me se és va ló ság ér te lem kö re i bõl, a me sé ben és épp a me se ál tal zárt
ér te lem kör ré össze ál ló azo nos sá gá ban rej lik a katharszisza, fel is me ré se. Amely ben nem 
a fel nõtt kont ra in fan ti lis lét csa tá já nak a tér nye ré se a dön tõ. Sok kal inkább Peernek a me -
sé ben/a me se ál tal lét re hí vott azo nos ság ból meg szü le tõ gynti ön ma ga sá gá nak a fel is me ré se.
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IS TEN ZE NÉ JE
Ko lozs vá ri or go na hang ver se nyek 1989 után

Az or go nát a „hang sze rek ki rály nõ je ként”
szok ták em le get ni, amely egy ma gá ban egy
egész ze ne kart kép vi sel. A me ta fo rát nem csak
ha tal mas mé re té nek, ha nem a temp lo mi
csend ben ma gasz tos sá got, fen sé ges sé get, áhí -
ta tot árasz tó hang szín-kom bi ná ci ó i nak is kö -
szön he ti. „Az or go na az egyet len olyan hang -
szer – ír ja Lõrincz György Lát ni az Is tent cí mû
me di tá ci ó já ban – , amellyel a fa lu si gyer mek
is szin te el sõ nek is mer ke dik meg az éle te so -
rán […]. Az or go na temp lo mi hang szer, s az
or go na mu zsi ka az Is ten zenéje.”1

A „sok ol da lú an fej lett” szo ci a lis ta Ro má -
ni á ban cen zú ra alá ke rült a ze nei élet min den
olyan te rü le te, amely nek kö ze le he tett a val -
lás hoz vagy a ma gyar nem ze ti ér zés hez. Így
éve ken ke resz tül nem hogy az or go na kon cert,
de még a temp lom ba já rás is tilt va volt. Az
ate is ta kom mu nis ta párt ide o ló gia pro pa gá ló it
ta lán ép pen „az Is ten ze né jé tõl” va ló fé le lem
ve zet te, ami kor az 1970-1989 kö zöt ti pe ri ó -
dus ban „hi va ta lo san” szám ûz ték a fõ is ko lai
or go na szak ok ta tást, a temp lo mi or go na hang -
ver se nye ket pe dig csak idõn ként to le rál ták. A
„hang sze rek ki rály nõ je” nem le he tett a
totalitarista tár sa da lom ál tal „meg tûrt” hang -
szer, már csak ab ból a meg fon to lás ból sem,
mi vel az or go na kon cer tek re ki zá ró lag „Is ten
há zá ban”, a temp lo mok ban ke rül he tett sor.

Így a ko moly ze nét ked ve lõ kö zön ség szá -
má ra az or go na – hang ver se nyek ke re té ben –
leg in kább egy há zi szer ve zés ben, hi va ta los
plakátolás nél kül szó lal ha tott meg. Eze ket az
„or go na já té ko kat” Tóth Guttman Eme se em lé -
kei sze rint a ko lozs vá ri elõ adók egy más kö -
zött „gya kor lás nak” ne vez ték, a ko lozs vá ri or -
go na mu zsi kát ked ve lõk pe dig új ság hir de té -
sek nél kül is tud ták, hogy a Far kas ut cai re for -
má tus temp lom ban szer da es tén ként Be ne -
dek Kál mán, a Kurt Mild-tanítvány Dá vid Ist -
ván és olyan ze ne fõ is ko lás di á kok or go nál -
nak, akik ma gán úton ta nul tak. 

Ti bo ri Sza bó Zol tán Nagy asszony a Far -
kas ut cá ban cí mû írá sá ban Lász ló Dezsõné-
nek (sz. Vidovszky Éva) ál lít em lé ket, aki a
ko lozs vá ri re for má tus egy há zi élet ben – és az
egy ház ber ke in be lü li or go na ta ní tás ban – év -
ti ze de kig  fel be csül he tet len ér té kû ön kén tes
(mû vé szi) mun kát vég zett, és vált min den ki
tisz telt és sze re te tett Éva né ni jé vé. „Egy há zi
ál lást Éva né ni tu laj don kép pen ak kor ka pott –
ír ja Ti bo ri –, ami kor fér jé nek két éves Du na-
csa tor nai el hur co lá sa ide jén (1952–1954) a
Far kas ut cai temp lom kán to ra lett. Or go nis ta,
kar ve ze tõ, val lás ta ní tó és temp lo mi ide gen ve -
ze tõ volt, és emel lett kán to ro kat ké pe zett a fa -
lu si gyü le ke ze tek szá má ra. Ek kor már õ volt a
csa lád fenn tar tó ja. Az or go ná lás mel lett
temp lo mi or go na- és ze ne ka ri hang ver se nye -
ket szer ve zett. Kurt Mild, Be ne dek Kál mán és
a szász if jú sá gi kó rus, Erich Bergel ve ze té sé -
vel, több ször is tol má csol ta a nagy klasszi ku -
sok egy há zi ze né jét a temp lom kar za tá ról. Az
or go na kar ban tar tá sa szív ügye volt. Ti zen öt
évet fel öle lõ kán tor kép zé se ide jén a ke ze alól
mint egy har minc ének ve zér ke rült Er dély kü -
lön bö zõ gyü le ke ze te i be. A bel vá ro si Kál vin
Da lár dát sok ér té kes hang gal gya ra pít va si ke -
rült ma gas szín vo nal ra emel nie, és ha kel lett,
a temp lo mi hang ver se nyek re kép zett mu zsi -
ku sok be se gí té sét is megszervezte.”2

Dá vid Ist ván or go na mû vész 1990-ben a
Ko runk szá má ra írt ta nul má nyá ban fel em le -
ge ti az ál lan dó or go na kon cer tek hi á nyát, de 
a po zi tív em lé kek rõl sem fe led ke zik meg: 
„A Kolozsvár–Belvárosi Re for má tus Gyü le ke -
zet Is ten se gít sé gé vel temp lo ma ala pí tá sá nak
öt szá za dik év for du ló ját ün nep li. […] Temp lo -
munk nak a nem ze ti sé gi kul túr po li ti ká ban is
sú lya van (len ne!), még pe dig nem is akár mi -
lyen: szim bó lum vol tán túl az er dé lyi re for -
má tus egy há zi ze ne köz pont ja ez, s mint egy -
há zi va gyon és mû em lék Er dély leg na gyobb
egy ha jós gó ti kus temp lo ma, rend kí vü li



akusz ti kai adott sá gok kal. Ilye tén ki hasz nált -
sá ga azon ban messze nem te kint he tõ ide á lis -
nak, és ezer irá nyú le he tõ sé ge ik rõl is rit kán
esik szó. Mi e lõtt az oko kat vizs gál nám, nem
árt rö vid vissza te kin tést vé gez ni. A temp lom
gyak ran volt or go na kon cer tek és vokál-szim-
fonikus elõ adá sok szín he lye, be kap cso lód va
ez ál tal a nem zet kö zi ze nei élet vér ke rin gé sé -
be. 1969–1971 kö zött min den hé ten »Orgo-
najátékok«-at tar tot tak, ze ne fõ is ko lás ok vagy
ne ves ha zai mû vé szek köz re mû kö dé sé vel.
Eze ken az »audíciókon« min den szer dán du.
5 órá tól, majd 1970 ok tó be ré tõl csü tör tö kön -
ként es te 7 órá tól az or go na iro da lom re me ke -
i vel is mer ked he tett a szép szá mú hall ga tó ság
(akár csak más ha zai or go na köz pon tok ban:
Bras só ban, Szebenben vagy Medgyesen, az
evan gé li kus test vér egy ház tempolmaiban). E
há zi szer ve zé sû hang ver se nyek mel lett már
1967-tõl si ker rel mû kö dött egy má sik – hi va -
ta los ke ret ben el he lye zett – kon cert for ma,
me lyet a fil har mó nia és az ARIA tá mo ga tott.
En nek kö szön he tõ en csak nem két év ti ze den
ke resz tül eu ró pai ran gú és vi lág hí rû mû vé -
sze ket hall gat ha tott itt rend sze re sen a ko lozs -
vá ri kö zön ség. A nem zet kö zi or go na élet nagy
ne vei je len tek meg a pla ká to kon, akik a Bel vá -
ro si temp lom or go ná ján is hang ver se nyez tek!
A vokál-szimfonikus iro da lom több nagy re -
mek mû ve is el hang zott, pél dá ul: J. S. Bach
tel jes Já nos- és Má té pas si ó ja, a vi lág hí rû
drez dai »Kreuz-chor«, il let ve a Bu ka res ti 
Rá dió ének ka rá nak elõ adá sá ban. Kár, hogy 
a foly ta tás, »óvatossági« szem pont ok mi att,
el ma radt. A nem zet kö zi Brahms- (1983), il let -
ve Bach-év (1985) al kal má val itt tartott em -
lék hang ver se nyek nek vi szont igen jó vissz -
hang ja volt. Több év táv la tá ból néz ve, e ren -
dez vé nyek nek óri á si ze ne- és kul túr tör té ne ti
sú lyuk volt és ma rad egy há zunk, vá ro sunk
éle té ben. Mi vel mind ezek szín he lye a Far kas
ut cai temp lom volt, ze nei té ren is öreg bí tet ték
an nak or szá gos és nem zet kö zi hí rét, fo koz va
ez ál tal az er dé lyi re for má tus egy ház te kin té -
lyét, ugyan ak kor nö vel ve nem ze ti sé gi kul tú -
ránk rész ará nyát is.”3

A saj tó kró ni ká kat ol vas va, és az élõ ze -
nész ta núk em lé ke i vel is egyez tet ve szá mom -
ra a kö vet ke zõ kép raj zo ló dott ki: fõ leg a kül -
föld nek mu ta tott jó imázs meg õr zé se vé gett –
ál ta lá ban az éven kén ti rend sze res ség gel meg -
szer ve zett Ko lozs vá ri Ze nei Õsz nem zet kö zi
fesz ti vál ke re té ben – ke rül he tett sor egy-egy
or go na hang ver seny re (fõ leg kül föl di ven dég -
mû vé szek fel lép té vel); ilyen kor a pla ká ton 
a hang ver seny he lyé nek meg je lö lé se ként nem
a Far kas ut cai re for má tus temp lom, ha nem
„Edificiul din str. Kogãlniceanu”, va gyis a
„Kogãlniceanu ut cai épü let” sze re pelt. Julius
Ka to na (NSZK) egy 1970 ok tó be ré ben meg tar -
tott or go na kon cert je után Hencz Jó zsef az

Igaz ság ban kö zölt kri ti ká já ban meg is jegy zi:
„Az is me rõs név, az em lé kek min den al ka -
lom mal vonz zák a kö zön sé get, je len eset ben
nem a hang ver seny te rem be (ami sok kal meg -
fe le lõbb lett vol na min den szem pont ból), de a
Kogãlniceanu ut cai temp lom év szá za dos fa lai
kö zé. […] Victor Dan jó vol tá ból az or go na iro -
da lom nagy mes te re i nek – Bach, C. Franck,
Reger – mû vei ke rül tek a hall ga tó ság elé.”4

A szim fo ni kus hang ver se nye ken sem
volt kü lönb a hely zet: a val lá sos, a fi lo zo fi kus
tár gyú vagy a ma gyar nem ze ti ön tu da tot erõ -
sí tõ mû vek cen zú ra alatt áll tak, így a fil har -
mó nia re per to ár já ból jó idõ re ki ma rad tak
olyan mû vek, mint Händel Mes si á sa, Bach
Má té pas si ó ja és Ka rá cso nyi ora tó ri u ma,
Haydn Te rem tés ora tó ri u ma vagy a Krisz tus
utol só hét sza va a ke reszt fán cí mû vo nós né -
gye se, a Mo zart- és Verdi-Requiemek, Brahms
Né met requiemje, Ko dály Psal mus Hungaricu-
sa. Év ti ze de ken ke resz tül egyet len val lá sos
vagy ma gyar jel le gû Liszt-mû sem hang zott
el, Liszt Fe renc val lá sos sá ga ugyan is nem -
csak zon go ra- és or go na mû ve i re, de szim fo -
ni kus – fõ leg vokál-szimfonikus – al ko tá sa i ra
is rá nyom ta bé lye gét.  Ha még is volt rá pél da,
hogy va la ki val lá sos mû ve ket mert mû sor ra
tûz ni, ak kor úgy járt, mint Erich Bergel, aki
1959-ben lett a Ko lozs vá ri Fil har mo ni ku sok
kar mes te re, de nem so ká ig tart hat ta ke zé ben
a kar mes te ri pál cát. 

Mi vel Bach és Händel val lá sos mû ve i bõl
tar tott hang ver seny so ro za tot, és mi vel a zon -
go ra, a he ge dû, a fu vo la és a trom bi ta mel lett
az or go na is ked venc hang sze rei kö zé tar to -
zott, szá mos or go na hang ver se nyen is fel lé -
pett, a kom mu nis ta ter ror „a szo ci a lis ta rend -
szer el le ni buj to ga tás” vád já val le tar tóz tat ta,
és be bör tö nöz te. Hét év re ítél ték, majd há rom
és fél – bör tön ben, il let ve mun ka tá bor ban
töl tött – esz ten dõ után, 1962-ben sza ba dult,
de nem ve zé nyel he tett! A ko lozs vá ri fil har -
mó nia ze ne ka rá ban hosszú éve ken át trom bi -
tás ként is az örök tö ké le tes ség, pon tos ság
meg tes te sí tõ je volt. Kar mes te ri pá lyá ja csak
évek múl va vál ha tott világhírûvé.5

A kom mu nis ta dik ta tú ra ate is ta cen zú rá -
ját csak is fon dor lat tal ki ter velt mó don le he -
tett né ha meg ke rül ni. Ver di mé lyen val lá sos
ha lot ti mi sé je pél dá ul el hang zott Ko lozs vá -
ron az 1989-es ese mény elõt ti év ben, de a
pla kát ra nem a mû cí me ke rült fel, ha nem
Me da li on vocal-simfonic G. Ver di, amit ma -
gya rul egy sze rû en Giuseppe Ver di vokál-
szimfonikus em lék hang ver seny nek for dít hat -
nánk. Ez el len a kom mu nis ta ha ta lom nak
nem le he tett ki fo gá sa. Az 1988. feb ru ár 2-ai
em lé ke ze tes hang ver seny rõl vi de o fel vé tel
ké szült, amit Emil Si mon, a kon cert kar mes -
te re bo csá tott ren del ke zé sem re, mond ván:
„ez zenetörténet”.6
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Az 1974-es Ze nei Õszön a Fil har mó nia
ren de zé sé ben fel hang zó or go na kon cert egyi -
ke volt a rit ka ki vé te lek nek, ami kor a ko lozs -
vá ri kö zön ség az „Is ten ze né jé ben” gyö nyör -
köd he tett. A ze nei ese mény hi ány pót ló je len -
tõ sé gét Ró nai Ist ván kró ni ká ja is meg erõ sí tet -
te: „Mai mo dern or go na ze nét alig hal lot tunk
még Ko lozs vá ron, Erik Lundkvist (Svéd or -
szág) or szá gos be mu ta tók ból össze ál ló mû so -
ra va ló ban hé za got pótolt.”7 Ró nai Ist ván
egyik – szin tén 1974 õszén ke let ke zett – írá -
sá ban Ivan Sokol cseh or go na mû vész hang -
ver seny ét mél tat ja, aki a Kogãlniceanu ut cai
temp lom ban (sic!) Bach mu zsi kát ját szott. A
hang ver seny kap csán meg fo gal ma zott gon -
do la tai örök ér vé nyû ek: „Ha igaz, hogy az épí -
té szet meg fa gyott ze ne, úgy a ze ne fo lyó, zaj -
ló, át for ró so dott épí té szet. A bachi or go na -
mu zsi ka ép pen ség gel egyi ke a leg cso dá la to -
sabb ze nei épít mé nyek nek: tör té nel mi kor -
szak ok ze nei köz nyelv ének össze fog la lá sa,
va ló sá gos ze nei köz épü let, mely nek fun da -
men tu ma a pro tes táns ko rál, tar tó osz lo pa a
va ri á ci ós tech ni ka, be já ra ta az elõ já ték, csú -
csa – a min den ko ri ze nei for ma kul tú ra csúcs -
tel je sít mé nye ként – a ba rokk fú ga. Van ze ne,
me lyet egyé nen ként hall gat a kö zön ség, van
me lyet egyemberként. Ezt a ze nét nép tö meg -
ként éli át. A Bach-ze ne kö zös sé gi ér zé sét
vissza adó hang ver seny szer zõ vá lasz tá sá val,
hang szer vá lasz tá sá val egy kö zel gõ év for du -
ló ra is fi gyel mez te tett: Al bert Schweitzer
szü le té sé nek szá za dik évfordulójára.”8

Az 1989-es vál to zást meg elõ zõ en rit ka
ese mény nek szá mí tott az az el is me rés,
amely ben Dá vid Ist ván or go na mû vészt ré -
sze sí tet ték. Liszt or go na mû ve i nek er dé lyi
nép sze rû sí té sé ért a Bu da pes ti Mû ve lõ dé si és
Köz ok ta tá si Mi nisz té ri um 1986-ban Liszt
emlékplakett-tel tün tet te ki.9 (Az 1996-ban
meg je lent Mû em lék or go nák Er dély ben cí mû
köny ve pe dig el nyer te a „Leg jobb ro má ni ai
ma gyar könyv” dí jat.)

Az 1989-es Ze nei Õszön, ami kor már el -
vi sel he tet len né vált a ceausiszta dik ta tú ra,
Kamila Klugerova cseh or go na mû vész hang -
ver seny ének mû sor ra tû zé se meg le pe tés
volt. A hang ver seny mag vát Eben és
Janáček, két kor társ cseh ze ne szer zõ mû vé -
nek ze ne ka ri hang ef fek tu sok kal te le tûz delt
igé nyes be mu ta tá sa ké pez te, de az adott tör -
té nel mi kon tex tus ban még na gyobb meg le -
pe tés nek bi zo nyult Bach pro tes táns egy há zi
éne kek fel dol go zá sá ból ál ló Korálszvitjeinek
meg szó lal ta tá sa. 

Az 1989-es „sors for du lat tal” az elõ zõ
kor szak ban a ze nei in téz mé nyek re per to ár já -
ból ki szo rí tott val lá sos mû vek sor sa is meg -
vál to zott. A fil har mó nia mû so rán egy re gyak -
rab ban hang za nak el val lá sos tár gyú vokál-
szimfonikus mû vek. 1990 jú ni u sá ban, mint -

ha egyik nap ról a má sik ra be akar ták vol na
pó tol ni mind azt, amit ed dig ti los volt ját sza -
ni, egy azon hang ver se nyen két val lá sos mû
is el hang zott Erich Bergel ve zény le té vel:
Messiaen L’Ascensionja és Mo zart Requiem-
je.10 Az el sõ „sza bad” or go na hang ver se nyek
ro ha mos szám be li nö ve ke dé se ugyan nyo -
mon kö vet he tõ a Sza bad ság cí mû na pi lap
mû sor-hir de té se i ben, de mi vel nem min den
or go na kon cert után író dott be szá mo ló vagy
ér té ke lõ kri ti ka, így a mû vé szi szín vo nal ról
nem al kot ha tunk vé le ményt. Ele in te el vét ve
T. Guttman Eme se, Lász ló Bakk Ani kó tol lá -
ból je lent meg egy-egy írás, az utób bi év ti zed -
ben vi szont – Nagy-Hintós Di a ná nak kö szön -
he tõ en – a Nyá ri or go na hang ver se nyek szin te
mind egyi ké rõl ol vas ha tunk be szá mo lót. 

Az idõ köz ben a ze ne aka dé mi án is be in -
du ló or go na kép zés sok te het sé ges fi a talt in -
dí tott el ezen az év ti ze de kig szán dé ko san pe -
ri fé ri á ra szo rí tott pá lyán. A nagy hí rû mû -
vész ta ná rok kö zül Ursula Philippit szá mos
fi a tal or go na mû vész men to ra ként tart juk szá -
mon, aki ma ga is év ti ze de ken át ak tív  rész -
ve võ je volt a ko lozs vá ri or go na hang ver seny-
élet nek. Erich Türk or go na- és csem ba ló mû -
vész a Györ kös Má nyi Al bert Em lék ház
ZeneSzó cí mû mû so rá ban azo kat az 1989-es
for du lat elõt ti em lé ke ket idéz te fel, ami kor a
nagy sze be ni Brukenthal Lí ce um vég zõ se ként
Ursula Philippi or go na mû vész tõl ta nult
orgonálni.11 Fel sõ fo kú ta nul má nya i nak foly -
ta tá sá ra csak az 1989 után nyílt lehetõsége.12

A ze nei ese mé nyek ben el sze gé nye dõ nyá -
ri pe ri ó dus ban, ami kor min den ze nei in téz -
mény meg ér de melt va ká ci ó ját él ve zi, jó öt let -
nek bi zo nyult – Dá vid Ist ván or go na mû vész
kez de mé nye zé sé re – az évek fo lya mán ha gyo -
mánnyá fej lõ dõ Nyá ri or go na kon cer tek el in dí -
tá sa a Far kas ut cai re for má tus temp lom ban. T.
Guttman Eme se – aki a zon go ra fõ szak mel lett
Be ne dek Kál mán ma gán nö ven dé ke ként or go -
nál ni is ta nult –, egyik nyár ele ji be szá mo ló já -
ban rá mu ta tott, hogy „ami lyen meg szo kot tak
a fil har mó nia hang ver se nyei, amennyi re örü -
lünk két ope ránk elõ adá sa i nak, annyi ra vár juk
min den nyá ron a Far kas ut cai Bel vá ro si Re for -
má tus Temp lom or go na hang ver se nye it. […] 
A hang ver se nyek díj ta la nok. A per se lye zés sel
be gyûlt össze get az or go na át épí té sé re, fel újí -
tá sá ra fog ják for dí ta ni.” A szer zõ ki eme li az
1989-es ese mé nyek utá ni or go na hang ver se -
nyek nyil vá nos sá té te lé ben ta pasz tal ha tó po -
zi tív vál to zást: „Ma már le he tõ sé günk van 
a sza bad saj tó ban er rõl is ír ni. Így min den
ked di szám ban a szer dai or go na hang ver seny
szó lis tá ját és mû so rát kö zöl ni fogjuk.”13

1990 má ju sá ban az el sõ Nyá ri or go na -
hang ver seny-so ro za tot Ko vács Lász ló At ti la,
a Ko lozs vá ri Pro tes táns Te o ló gia ta ná ra nyi -
tot ta meg, majd B. Mol nár Tün de, Ursula104
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Philippi, Koz ma Má tyás és még so kan má sok
or go nál tak. Jú ni us 7-én a Bel vá ro si Uni tá ri us
Egy ház köz ség és a Ro má ni ai Ma gyar Ze ne -
tár sa ság nagy sza bá sú hang ver senyt szer ve -
zett, ame lyen el sõ al ka lom mal mu tat ták be
Liszt Fe renc ének hang ra, kó rus ra és or go ná ra
(zon go rá ra) kom po nált Via Crucis – a ke reszt -
út 14 stá ci ó ja cí mû kom po zí ci ó ját. Az ének -
szó lók Monica Matei, Nagy Ró bert, Ion
Þibrea elõ adá sá ban hang zot tak el, a fil har -
mó nia tag ja i ból ala kult ka ma ra kó rust Ciprian
Rusu ve zé nyel te, az or go na hang ját Ró nai
Ádám szó lal tat ta meg. Er rõl a hang ver seny -
rõl Lász ló Bakk Ani kó így fo gal ma zott: „ez a
ze nés áhí tat fel jegy zen dõ len ne (lesz is!)  ha -
zai ze ne tör té ne ti vonatkozásban”.14 Va ló ban
ze ne tör té ne ti ese mény volt, mi vel Liszt Fe -
renc val lá sos tár gyú mû ve i vel ed dig nem
igen ta lál koz ha tott a ko lozs vá ri kö zön ség.
Emo ci o ná lis té ren szin tén em lé ke ze tes volt
Airizer Már ta or go na est je, ame lyen a Bach-
ko rál fel dol go zá sok cso dá la tos har mó ni ái is
vég re szo ron gá sok nél kül, sza ba don száll hat -
tak a ma gas ba a temp lo mi csend ben. 

2001. má jus 24-én a fil har mó nia szer vez -
te or go na es ten a Ko lozs vá ri Evan gé li kus
Temp lom ban Te le ki Mik lós ma gyar or szá gi
or go na mû vész hang ver se nye zett. Stí lu sos,
meg gyõ zõ elõ adá sát a kri ti ka így ér té kel te:
„Elõ adá sá ban min den tisz ta, min den át tet -
szõ. Tech ni kai biz ton sá gá ból ere dõ pre ci zi -
tás, jól kö vet he tõ szó lam ve ze tés, a tö ret len
vo na lú, fe szült ség kel tõ cres cen dók nyu godt -
sá got árasz tó fel ol dá sa te szi já té kát le nyû gö -
zõ vé. Te le ki Mik lós in terp re tá ci ó já ban az or -
go na amúgy is lé leg zet el ál lí tó, mély tisz te le -
tet pa ran cso ló hang ja tes tet-lel ket át já ró
pom pás ün ne pé lyes sé get su gár zott, mely nek
ha tá sá ra na gyot dob ban a szív, és ér zed, hogy
ere id ben árad a cso da, a Ze ne, amely fel emel.
Nincs taps, csak csen des, mély áhí tat, és
meg tör té nik a katarzis.”15

2006-ban a Nyá ri kon cer tek-so ro zat még
szep tem ber ben is hang ver seny re vár ta a kö -
zön sé get. Au gusz tus vé gén, a „hi va ta los” ze -
nei évad kez de te elõtt, a Far kas ut cai re for -
má tus temp lom ban Bes se nyei Fe renc „jó ké -
pes sé gek kel és kel lõ mu zi ka li tás sal meg ál -
dott” fi a tal, te het sé ges deb re ce ni or go na mû -
vész lé pett a ko moly ze ne-ked ve lõk elé – ír ja
kró ni ká já ban Nagy-Hintós Di a na –, aki ma -
gyar és eu ró pai, nép sze rû és ke vés bé is mert
ze ne szer zõk mû ve i bõl ál lí tot ta össze mû so -
rát.” A kró ni ka kü lön di csé ret tel szól a két
kor társ ma gyar ze ne szer zõ: Gár do nyi Zol tán
és Gár do nyi Zsolt egy ház ze né szek mû ve i nek
bemutatásáról.16 Szep tem ber ben a „ki vá ló
elõ adó mû vé szi ké pes sé gek kel és gaz dag ta -
pasz ta lat tal rendelkezõ”17 Garai Zsolt or go na -
est jé re ke rült sor, ame lyen az egye te mes or -
go na iro da lom vá lo ga tott da rab jai mel lett a

ko lozs vá ri Hans Peter Türk or go na mû ve is el -
hang zott. Szin tén e so ro zat ban mu tat ko zott
be a „ki vé te les te het ség gel meg ál dott fi a tal
elõ adó mû vész […], a ne ves ko lozs vá ri ze nész
csa lád ból szár ma zó Kostyák Zsu zsa, aki zon -
go ra sza kot vég zett a ko lozs vá ri Sigismund
Toduþã Ze ne lí ce um ban, majd fel sõ fo kú ze nei
ta nul má nya it a ko lozs vá ri ze ne aka dé mi án
foly tat ta or go na sza kon. Pá lya kez dõ mi vol tá -
hoz ké pest bá mu la tos mû vé szi érett ség jel le -
mez te játékát.”18

Maria Abrudan ko lozs vá ri or go na mû -
vész nek a Far kas ut cai temp lom ban meg tar -
tott hang ver se nyén fõ leg Max Reger-mûvek
sze re pel tek. Nagy-Hintós Di a na kró ni ká ja
sze rint: „Mol nár An tal 20. szá zad ele ji ze ne -
tör té nész meg ál la pí tot ta, hogy Max Reger
mû vé sze te – Straussé és Mah le ré mel lett – a
szá zad for du ló ko rá nak szer te szag ga tott sá gát,
két ség beesett út ke re sé sét leg ma ga sabb mû -
vé szi fo kon kép vi se li. Élet mû vé bõl fõ ként or -
go na-kom po zí ci ói és ka ma ra ze né je emel ke -
dik ki. Abrudannak si ke rült meg ra gad nia ezt
a szer te szag ga tott sá got, ame lyet fõ leg a di na -
mi kai jel zé sek  »játéka«  ál tal su gallt a ze ne -
szer zõ. A mû vek han gu la ti töl te té nek hi te les
tol má cso lá sa még job ban ki emel te a ze nei
mon da ni va ló lé nye gét: mind annyi an út ke re -
sõk va gyunk, a jó és a rossz kö zöt ti cset lés-
bot lás ban el fá radt emberkék.”19

A Far kas ut cai re for má tus temp lom Nyá ri
kon cer tek so ro za ta szep tem ber vé gén zá rult
Amalia Gojénak, a ko lozs vá ri ze ne aka dé mia
or go na sza kos vég zõ sé nek or go na já té ká val. 
A kró ni ka sze rint „a fi a tal elõ adó mû vész ki -
egyen lí tett já ték mód ja […] har mo ni ku san öt -
vö zõ dött a ba rokk mû vek re jel lem zõ di na -
miz mus sal és mo nu men ta li tás sal. Ár nyalt di -
na mi ká ja, rit mi kai pon tos sá ga fi gye lem fel kel -
tõ volt.”20 A nyár utó utol só or go na hang ver se-
ny ének ürü gyén Nagy-Hintós Di a na fon tos -
nak tar tot ta kö zöl ni a jó hírt, mi sze rint „A
szer ve zõ lel kész há zas pár, Ba lázs Ág nes és At -
ti la re mé nye ik sze rint jö võ re is meg ren de zik
nyá ri hang ver seny so ro za tu kat: szer dán or go -
na kon cer tet, va sár nap pe dig ka ma ra es tet tar -
ta nak, de a jö võ évi pün kös di hang ver seny so -
ro zat meg szer ve zé sé rõl sem mon da nak le.”21

Az évek mú lá sá val a „hang sze rek ki rály -
nõ jé nek” egy re job ban nõtt a nép sze rû sé ge.
Ez an nak is kö szön he tõ, hogy az 1989-es ese -
mé nyek után a ze ne aka dé mi án be in dult or -
go na kép zést egy re töb ben igény lik, és an nak
is, hogy az itt ho ni kép zés mel lett a fi a ta lok -
nak le he tõ sé gük nyí lik kül föl di mes ter kur zu -
so kon is részt ven ni, vagy ösz tön dí jas ként
több idõt töl te ni olyan nyu ga ti vá ro sok ban,
ahol az or go na ta ní tás nak nagy ha gyo má nya
van. 2006 no vem be ré ben, ami kor Amalia
Goje fi a tal or go na mû vész nõ né met or szá gi
ma gisz te ri kép zé se után ha za tért, a kül föl di
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min ta alap ján jó nak tar tot ta az öt le tet, hogy
Ko lozs vá ron is szó lal ja nak meg Bach összes
or go na mû vei. A Gheorghe Dima Ze ne aka dé -
mia ta ná ra i nak és di ák ja i nak tet szett az öt let,
és a vá ros kü lön bö zõ temp lo ma i ban meg -
szer vez ték Bach or go na mû ve i nek elõ adás-
so ro za tát. A ta ná rok kö zül dr. Ursula Phi-
lippi, Maria Abrudan és Erich Türk öröm mel
tá mo gat ták az el gon do lást, amely nek ki vi te -
le zés éhez Amalia Goje mel lett töb bek kö zött
Teodora Cîrciumaru, Wilhelm Schmidts,
Bol di zsár Ka ta lin, Kostyák Zsu zsa, Robert
Zavatsky, Ovidiu Leonas is hoz zá já rult.
Ursula Philippi, a ha zai or go na mû vé szet ki -
vá ló sá ga a ren dez vény so ro zat cél ki tû zés ét 
a kö vet ke zõ kép pen fo gal maz ta meg: „Bach
»a min den na pi kenyerünk«, és nincs szük -
ség ar ra, hogy a pro jek tet év for du ló hoz kös -
sük. Sõt, egy év for du lós ren dez vény so ro zat
al kal má val ez a kez de mé nye zés el vesz ne 
a töb bi ese mény kö zött. Bach összes or go na -
mû vé nek be mu ta tá sa kor nem a mû vé szi ön -
cél ve zé nyel, ha nem a ko lozs vá ri or go na -
hang ver se nyek szép ha gyo má nyát kí ván ja
gazdagítani.”22

2007 ja nu ár já ban Sza bó Má ria olyan or -
go na hang ver seny re hí vo ga tott, ame lyen Erich
Türk ko lozs vá ri or go na mû vész meg szó lal ta -
tá sá ban Olivier Messiaen La Nativité du
Seigneur (Az Úr szü le té se) cí mû or go na cik lu -
sá nak tel jes elõ adá sá ra ke rült sor. A kon cert
elõtt Erich Türk így nyi lat ko zott: „Úgy gon do -
lom, hogy ja nu ár ban is le het még ka rá cso nyi
ze nét ját sza ni, fõ leg, ha annyi ra más, mint az,
amely min den hang szó ró ból szól egész de -
cem ber ben. […] És ta lán job ban is esik most,
mert min den val lá si ün nep, ha bár ere de ti leg
nem így kel le ne tör tén nie, az elanyagiasodás
celebrációjává vá lik a sok evés-ivás és vá sár -
lás ré vén. Le het, hogy mi u tán min den ki jól la -
kott és ki jó za no dott, in kább el le het me di tál -
ni az ün nep szel le mi di men zi ó ján is.”23

2007 már ci u sá ban Nagy-Hintós Di a na
egyik cik ké ben így szól az ol va só hoz: „Ha bár
még messze a nyá ri or go na hang ver se nyek
ide je, feb ru ár utol só nap ján Sol tész Pet ra, a
bu da pes ti Liszt Fe renc Ze ne aka dé mia utol só
éves or go na sza kos hall ga tó ja, Pálúr Já nos or -
go na mû vész ta nít vá nya ör ven dez te tett meg
si ke res szó ló est jé vel feb ru ár utol só nap ján a
Far kas ut cai re for má tus temp lom ban. Mû so -
rán több kor szak al ko tá sai sze re pel tek: a ba -
rokk nagy mes ter J. S. Bach tól kezd ve a 20.
szá za di, fõ leg egy há zi ze ne szer zõ ként is mert
Gár do nyi Zol tá nig, de R. Schu mann és A.
Guilmant egy-egy mû vét is meg szó lal tat ta.
[…] Az est fény pont ja az utol só mû,
Guilmant szo ná tá ja volt, amely nek elõ adá sa
so rán si ke rült vi lá gos ké pet al kot nunk Sol -
tész Pet ra vir tu o zi tá sá ról, a ro man ti kus mû
ál tal meg kö ve telt tem pe ra men tum ról is.”24

Áp ri lis ban az evan gé li kus temp lom Terényi
Ede ze ne szer zõt fo gad ta ven dé gül. A hang -
ver se nyen el hang zó mû vek rõl a ze ne szer zõ
írá sos val lo má sát a Sza bad ság már ci us 29-ei
szá ma kö zöl te: „Rég óta fog lal koz tat a hús vé ti
ün nep kör höz íran dó ze ne ter ve. Az el sõ há -
rom, szó ló hang ra és or go ná ra ké szült da rab
(nép dal fel dol go zá sok), amely a Hús vét ün ne -
pé nek misz ti ku mát pró bál ta meg ze né be fog -
lal ni, 1988-ban ké szült el. Az el múlt majd
két év ti zed ben szü let tek meg azok a mû ve im,
ame lyek köz vet le nül kap cso lód nak a Hús vét
misz ti ku má hoz. Ilyen mû vem a Krisz tus hét
sza va a ke reszt fán, amely vé gig kö ve ti a
Krisz tus-út ál lo má sa it a vi rág va sár na pi fel -
ma gasz ta lás tól a ke reszt ha lá lig. A má sik
több té te les mû vem Jacopo di Todi Stabat Ma -
te ré nek szö ve gé hez kap cso ló dik. Idõ köz ben
még két mû szü le tett, amely szin tén a Hús vét
gon do lat kör éhez tar to zik: Messiaenesques nr.
1 és 2 (Messiaen tisz te le té re, de a hús vé ti
misz té ri um gon do la tá val írott mû) és a
Dialogues mistiques cí mû má sik or go na szó ló
so ro zat, amely az elõb bi mû foly ta tá sa és ki -
tel je sí té se. Az evan gé li kus temp lom be li
hang ver se nyen – Mol nár Tün de (or go na),
Iordache Be at ri ce (szop rán), Ma da ras Il di kó
(mez zo szop rán), Grigore Pop (ütõs hang sze -
rek) köz re mû kö dé sé vel [K.G. megj.] – rész le -
tek hang za nak el e két utób bi cik lus ból, és
be mu ta tó ként meg szó lal a Stabat Ma ter két
nõi hang ra, ütõ hang sze rek re és orgonára.”25

Má jus ban az evan gé li kus temp lom ban
szer ve zett ha gyo má nyos or go na hang ver -
seny-so ro zat nak két fi a tal és ígé re tes ze ne -
aka dé mi ai di ák, Teodora Cîrciumaru és
Wilhelm Schmitds volt a ven dé ge. Mû so ruk -
ban a Vi val di, Bach, va la mint a bras sói Fe ke -
te temp lom or go nis tá ja ként is mert Ru dolf
Lassel (1861–1918) mû vei mel lett Jean
Langlais (1907–1991) Chant de Peine, Chant
heroique és Mon âme cherche un fin paisible
cí mû da rab jai, va la mint a szin tén or go na mû -
vész ként is mert Maurice Duruflé (1902–
1986) Veni creator té má ra írott Prélude, Ada -
gio és va ri ált Choral cí mû mû ve,  a 20. szá za -
di val lá sos tár gyú or go na mu zsi ka vi lá gá ba
ka la u zol ta a hallgatókat.26

A Far kas ut cai re for má tus temp lom ban
szer ve zett VI. Pün kös di Hang ver seny so ro zat
egyik ran gos elõ adó ja Fassang Lász ló bu da -
pes ti or go na mû vész volt. A kró ni ka így szá -
molt be az ese mény rõl: „Ki vé te les mu zi ka li -
tás sal meg ál dott mû vészt hall hat tunk, aki -
nek a Bach-mû le ját szá sa amo lyan ujj gya kor -
lat csu pán. Ki eme len dõk cso dá la tos ze nei di -
na mi kai meg va ló sí tá sai is. Az est fény pont ja
az utol só mû sor szám volt, ami kor meg gyõ -
zõd het tünk a mû vész min den igényt ki elé gí -
tõ imp ro vi zá ci ós ké pes sé ge i rõl is. A kö zön -
ség ad ta té mák ból – egy val lá sos ének, egy106
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nép dal, egy gre go ri án dal lam és egy Ko dály-
mû – fan tasz ti kus mû vek születtek.”27 Szin -
tén a VI. Pün kös di Hang ver seny so ro zat ke re -
tén be lül ke rült sor Ursula Philippi, a ro má -
ni ai or go na mû vé szet ki emel ke dõ sze mé lyi -
sé gé nek bú csú hang ver se nyé re. Mû so rán
Saint-Saëns-, M. Dupré- és O. Messiaen-
alkotások sze re pel tek. Ursula Philippi vissza -
té rõ ven dé ge volt a pün kös di hang ver se nyek -
nek.  Min den fel lé pé sét, így bú csú kon cert jét
is a pro fesszi o na liz mus jel le mez te. Kon cert
vé gez té vel a mû vész nõ ro má nul és ma gya rul
kö szön töt te a kö zön sé get, majd ro má nul
foly tat ta: „»Húsz év vel ez elõtt lép tem fel elõ -
ször a Far kas ut cai re for má tus temp lom ban.
Ak kor Messiaen-zenemûvet ad tam elõ. Mi vel
ez az utol só hang ver se nyem, úgy gon dol tam,
bú csú zó ul most is ugyan an nak a ze ne szer zõ -
nek egy da rab ját ját szom el.« A mû vész nõ
cso dá la tos elõ adá sá nak kö szön he tõ en – ír ja
Nagy-Hintós Di a na – még azok is el mé lyed -
het tek a da rab szép sé gé ben, akik amúgy
nem igen já ra to sak a kor társ ze nevilágában.”28

Amalia Goje fi a tal or go na mû vész re már
egye te mi évei alatt fel fi gyelt mind a vá ros
kö zön sé ge, mind a kri ti ka. A Pün kös di
Hang ver seny so ro zat ban el hang zó hang ver -
se nyé rõl Nagy-Hintós Di a na így nyi lat ko -
zott: „Mind annyi szor öröm mel ta pasz tal tuk
a pá lya kez dõ te het ség ki bon ta ko zá sát. Ezen
a szó ló est jén ko rát meg ha la dó érett ség gel és
mu zi ka li tás sal ját szot ta az or go na ba rokk
nagy mes te re, Johann Sebastian Bach mû ve -
it. Elõ adó-mû vé sze té nek fõ erõs sé ge a ki -
egyen sú lyo zott ság, az egy sé ges hang zás.
Pre ci zi tá sa kel lõ mu zi ka li tás sal tár sult. Ki -
vá ló hang szer tech ni ká já nak kö szön he tõ en
si ke re sen ol dot ta meg a ba rokk ze né re oly
jel lem zõ vir tu óz futamokat.”29

A VI. Pün kös di Hang ver seny so ro zat más
meg le pe tést is tar to ga tott: olyan hang ver seny -
re is sor ke rült, ame lyen az or go na mel lett a
csel ló hang ja is meg szó lalt a Karasszon ze -
nész test vér pár elõ adá sá ban: „Karasszon De -
zsõ or go na mû vész, a 16–17–18. szá za di pro -
tes táns li tur gi kus ze nék is me rõ je lé pett fel
Karasszon Dé nes fi a tal gor don ka mû vésszel
egye tem ben. Mû so ru kon J. P. Sweelinck, W.
de Fesch, J. S. Bach és Gár do nyi Zol tán egy-
egy mû ve sze re pelt. Karasszon De zsõ több
mint két év ti ze des pá lya fu tá sa so rán el sa já tí -
tot ta az or go na mu zsi ka és a ka ma ra ze né lés
összes csín ját-bín ját. Karasszon Dé nes már
több mint ígé ret: pá lya kez dõ ként is elõ ve tí ti a
maj da ni hang sze res szó lis ta ki tel je se dõ kar ri -
er jét. Mu zi ká lis, össze szo kott össz já té ku kat
öröm volt hallgatni.”30

A Far kas ut cai re for má tus temp lom a fi a -
tal vég zõs di ák mû vé szek nek is biz to sít ja a
Nyá ri hang ver se nye ken va ló fel lé pés le he tõ -
sé gét. 2007 jú ni u sá ban a kró ni ka épp egy

vizs ga hang ver seny rõl tu dó sít: „Mu zi ká lis,
ze ne i leg jól kép zett fi a tal mû vésszel kez dõd -
tek el a nyá ri or go na hang ver se nyek a Far kas
ut cai temp lom ban: Teodora Cârciumaru
vizs ga hang ver seny ét hall hat ták az ér dek lõ -
dõk, aki már ki ér de mel te a vissza té rõ ven dég
ti tu lu sát. A re per to ár ki vá lasz tá sa ki egyen sú -
lyo zott volt, mi vel a pá lya kez dõ mû vész több
ze ne tör té ne ti kor al ko tá sa i ból vá lo ga tott. […]
Meg csil log tat hat ta hang szer tech ni kai ké pes -
sé ge it, bra vú ro san old va meg a já té kos sá got
su gal ló gyors fu ta mo kat. Csak re mél het jük,
hogy kar ri er je ki tel je se dé se kor is tap sol ha -
tunk majd Teodora Cârciumarunak.”31 A jú -
ni u si „lá zas” vizs ga elõ adás ok Wilhelm
Schmidts or go na já té ká val foly ta tód tak.
Wilhelm Schmidts gaz dag mû so rá ból a kri ti -
ka a kor társ mû vet eme li ki, mond ván: „Az
est szín folt ját ter mé sze te sen a ro mán szár ma -
zá sú, ám je len leg Né me tor szág ban élõ
Violeta Dinescu mû ve je len tet te: a sej tel mes -
sé get su gal ló disszo náns hang za tok jog gal
tart hat tak igényt a kö zön ség fi gyel mé re. A fi -
a tal mû vész je lölt igye ke zett ki dom bo rí ta ni
mind a ba rokk mû vek di na miz mu sát, mind a
ro man ti kus al ko tá sok szenvedélyességét.”32

2010 szep tem be ré ben Kiss Gá bor ar ról
szá mol be, hogy „jó té kony sá gi kon cert so ro -
za tot szer ve zett 2010 már ci u sa és szep tem be -
re kö zött az Al só vá ro si (Két ágú) Re for má tus
Egy ház köz ség. A temp lom ba rokk or go ná já -
nak res ta u rá lá sá ért ta pasz talt elõ adó mû vé -
szek és fi a tal te het sé ges di á kok zenéltek.[…]
Az évad utol só kon cert jé re szep tem ber 12-
én, va sár nap dél után 6 órá tól ke rül sor a Két -
ágú temp lom ban: Kostyák Elõd (csel ló) és
Angela Albu (zon go ra) elõ adá sá ban Johann
Sebastian Bach és Johannes Brahms mû ve it
hall gat hat ják meg az ér dek lõ dõk. Ador já ni
Ágo ta el mond ta: mi vel a temp lom ban egy re
hi de gebb lesz, idén nem szer vez nek több
kon cer tet, azon ban jö võ év ta va szán be in dul
a kö vet ke zõ so ro zat, ame lyen to vább ra is is -
mert, il let ve pá lyá juk ele jén lé võ ze né szek
lép nek fel. A pénz gyûj tés sem áll le, a jó té -
kony sá gi kon cer tek, ado má nyok, a ké pes lap
áru sí tá sán kí vül pá lyáz ni is fog nak a fel újí -
tás ra. »A kon cer te ken át la go san szá zan for -
dul tak meg, mind egyi ken más-más ar co kat
le he tett lát ni. Cé lunk, hogy ál lan dó sul jon a
kö zön ség, és azok nak, akik már egy szer vol -
tak va la me lyik kon cer ten, le gyen ked vük
vissza tér ni a kö vet ke zõk re, és azok ra a kon -
cer tek re is, ame lye ken majd a ba rokk or go na
is megszólal« – össze gez te a szervezõ.”33

2010 no vem be ré ben a Szent Mi hály
temp lom ban min den hét fõn es te 7 órá tól or -
go na kon cert-so ro za tot szer vez tek Szent Ce cí -
lia, a ró mai ka to li kus egy há zi ze ne vé dõ -
szent je tisz te le té re. Ez volt a Szent Ce cí lia or -
go na kon cer tek V. évad ja, ame lyen Kostyák

mû és világa
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Zsu zsa, Windhager Geréd Er zsé bet, Remus
Henning or go na mû vé szek és Tö rök Ré ka
(oboa) kül föl di to vább kép zé sek rõl ha za tért
fi a ta lok osz tot ták meg az ide gen ben szer zett
ta pasz ta la to kat. Szent Ce cí lia ün ne pén (no -
vem ber 22-én), a temp lom 18. szá za di Hahn-
orgonáját Csá kány Zsó fia szó lal tat ta meg.34

2011-ben az al só vá ro si temp lom ban or go -
na est-so ro za tot szer vez tek  Kon cer tek az or go -
ná ért cím mel. A hang ver se nyek re hívogatók
ar ról árul kod nak, hogy a temp lom meg öre ge -
dett or go ná ja fel újí tást kí ván, és hogy az or go -
na funcionálissá té te lé re szük sé ges pénz össze -
get ada ko zá sok ból kivánják fe dez ni. A so ro zat
ven dé gei kö zött el sõ ként je lent ke zett Erich
Türk, a ko lozs vá ri régizene és az or go na mu zsi -
ka szak ava tott mû ve lõ je, aki Ru dolf Rassel és
Ko dály Zol tán mû ve it tol má csol ta. A meg hí vó
„in gye nes be lé pést” hir de tett, de egy ben fel hí -
vást is tar tal ma zott: „Egy-egy síp, vagy akár egy
tel jes síp sor el ké szí té sé nek tá mo ga tá sá val min -
den ki hoz zá já rul hat az el né mult or go na meg -
szó lal ta tá sá hoz. Há lá ból ne vét meg õr zik az Al -
só vá ro si Re for má tus Egy ház köz ség Arany -
köny vé ben és az or go na fel újí tá sát meg örö kí tõ
Ba rokkEmlékkönyvben.”35

2011. jú ni us vé gén „Wieland Meinhold
weimari egye te mi pro fesszor skan di náv ze -
né vel is mer tet te meg a ko lozs vá ri a kat az
evan gé li kus temp lom ban meg tar tott egyé ni
or go na szóló estjén. Hor váth Zol tán mû vész -
pe da gó gus kö szön té se után a né met pro -
fesszor a »fjordok világába« ka la u zol ta kö -
zön sé gét. Mû so rán dán, iz lan di, svéd, nor vég
és finn ze ne szer zõk al ko tá sai szerepeltek.”36

Nagy-Hintós Di a na a weimari pro fesszor or -
go na est je után, a Far kas ut cai re for má tus
temp lom ban a 2011 jú ni u sá ban kez dõ dõ ha -
gyo má nyos Nyá ri hang ver se nye ket aján lot ta
a hall ga tók figyelmébe.37

E ta nul mány szer zõ jé nek nem volt cél ja
a ko lozs vá ri or go na hang ver se nyek ese mény -
tör té ne té nek tel jes igé nyû ki me rí té se, vi szont
né hány fon to sabb as pek tu sá ra fó ku szál va
meg elé ge dés sel töl ti el az a fel fe de zés, hogy
az 1989-es „sors for du lat” utá ni évek ben a
„hang sze rek ki rály nõ jé nek” nép sze rû sé ge
egy re nõtt, és az „Is ten há zá ban” el hang zó or -
go na mu zsi ka a ko lozs vá ri ko moly ze nei hang -
ver seny élet ben (mél tán meg ér de melt) re ne -
szán szát éli.

Kul csár Gab ri el la
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