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VALLOMAS
A MÁRIA-SIRALOMRÓL

" Világnak világa,
Virágnak virága,
Keseriin kínzatol,
V(J.~szegekkel nereiiil;"

(O-magyar Mária-Siralom.)

,,0 keresztfa szép piros almája,
Hű seeretmem drága oltoványa,
Nagy kínt látott, meghalt boldo.qságom.
Szííz tejemmel öntiizött virágom."

(Egyházi népének.)

A Mária-Siralom keserű egyem szenvedésekből és mélyre
ható művészi élményekből született. Ezekről, továbbá a mű

kialakulásáról szeretnék néhány őszinte szót szólani, ahogy a
vallomásokhoz illik. A szenvedések és az élmények elmúltak,
hangulatuk a műbe záródott, de emlékük így is elég elevenen
él bennem. Nem lesz nehéz felidézni őket.

1.

Mintegy tíz évvel ezelőtt iszonyú testi és lelki válságba
kerültem. Az utóbbi nagyobb volt. Hosszú, hosszú időre el
vesztettem lelki egyensúlyomat. Sehol sem találtam helyemet
a világban. Vergődtem. Majdnem elfogytam.

A kínok perzselő, testet sorvasztó, csontot aszaló tüzében
rájöttem, hogy lsten hatalmasan földresujtott. Kegyetlenül
megpróbáltattam. Megérdemeltem. Mire erre a felismerésre
jutottam, már némileg enyhülten morzsolgattam magamban
Balassának a kárhozat széléről el kiáltott sorait :

"Bocsásd meg, Uristen, ifjÚSágomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undole [ertelmeeséqét;
'Piiriild el rútságát
Minden álnokSágát,
Könnyebbítsd lelkem terhét."

* A szerzőnek Mária-Siralom c. oratóriumát, az első magyar
passiót, május 30-án mutatta be a Budapesti Ének- és Zeneegyesii
let a Zeneakadémián. A szólórészleteket Basilides Mária (Mária).
Rősler Endre (Szent János) és Jámbor László (Jézus) az Operaház
tagjai énekelték.
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Igy kínlódtam sokáig, kérve az Istent, hogy ne hagyjon
elveszni nagy zuhanásomban. S mivel az emberi szív csak
egy bizonyos fokig bírja a legnagyobb szenvedést is sakkor
vagy megszakad, vagy megenyhül; magam is ezen a ponton
lévén, egy kicsit ennen erőmből, de főként a felsőbb hatal
mak segítségével, lassankint magamhoz tértem és újra ter
vezgetni kezdtem életemet.

Ezekben az őszintén vallásos hetekben vetődtem el a
Nemzeti Múzeum könyvtárába, ahol Tolnay Gábor barátom
hívta fel a figyelmemet az akkor nem rég felfedezett á-ma
gyar Mária-Siralomra. Rögtön ide is adta. A gyönyörű vers
igen nagy hatással volt rám. Akkor született meg bennem,
mintegy mennyei ajándékként, a Mária-Siralom oratórium
gondolata. Boldogan ragadtam meg a tündöklő koncepciót.
Attól a pillanattól nem volt nyugtom. Megmenekülésem fe
lett érzett örömömben átjárt a hála is, fogadalmi alkotásnak
tettem meg tehát a Mária-Siralmat. Az ihlet lázát nagyban
fokozta bennem a gimnáziumból hozott, évek óta szunnyadó,
de most újra lángra gyúló Mária-tisztelet. Munkához láttam
hát. Olyan voltam visszatért életkedvemmel, mint a mozdony
motorja a nagy kanyarban, mikor a dombra igyekszik fölfele.

2.

Legelőször, mível kevésnek találtam az 6-magyar Má
ria-Siralom szövegét, anyaggyüjtéshez láttam. Mint Kodály
volt növendéke, elsősorban természetesen a népének és a
népzene felé tájékozódtam. Igy jutottam el a becses nyers
anyaghoz: az egyházi népénekhez.

Tudtam, hogy Volly István kitűnő és nagyrabecsült egy
házi népének-gyűjtő. Hozzá fordultam. Főképen a szövegek
miatt, de a dallamok is érdekeltek; mert bár tudtam, hogya
készen kapott dallamok feszélyezni fognak az alkotás sodrá
ban, (amelynek a legszebb mozzanata éppen a dallamkitalá
lás mámoros pillanata), mégis alig vártam, hogy ízlelgessem a
drága népi anyago t, melyről tudtam, hogy tartós ihletett han
gulatban fog tartani.

Mohón láttam hozzá a kapott pazar népi anyag tanul
mányozásához. Körülbelül 36 dallam, ugyanannyi szöveg, ta
vábbá más dallamnélküli versek és töredékek voltak a ke
zemben. Valamennyi a keresztrefeszítés nagy eseményét tár
gyalta megható népi képekben és az ó-magyar Mária-Sira
lomra emlékeztető ódon nyelven.

Nem is kellett sokat fáradnom, hogy stilárisan egybehan
goljam szövegkönyvem részére az ó és új magyar Mária-si
ralmakat, mert annyira hasonlítottak egymáshoz. Ki ne ven
né észre pl. a mcttóban idézett versek megejtő szépségű

nyelvi egyezését és hangulatkifejező tökéletességét? Vagy
ebben itt alább:
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"Szemem könnyel árad,
Szívem búval fárad,
Te véred hullása
Én szívem alélása."

(O-magyar Mária-Siralom.)

,,6 mily véres a tested,
Nellyel a földet festef4
Jézus fényes csillagom!
Jaj, hogy nézem szen: fejedet,
Elfordítod szemeidet.
Jaj, jaj édes magzatom!"

(Egyházi népének.)

Az anyaggyüjtés és elrendezés lázas munkájában széle
sedett ki bennem nagyszabású oratóriummá a mű, Népi ora
tóriummá. Eleinte csupán egy nagyobb Mária-szólót képzel
tem el néhány díszesebb kórussal. A nagyszerű népi anyag
tanulmányozása közben lassankint egyre nagyobbszabású
kompozíció körvonalai bontakoztak ki bennem. Pillanatok
alatt döntöttem . el, hogy egy teljes magyar passiót írok. A
Golgota nagy eseményei: a keresztút, a felfeszítés. levétel a
keresztről és a sírbatétel főbb mozzanataí szerepelnek majd.
Azonnal Ielvázoltam a mű zenei építményét is. Középre fel,
mintegy a legmagasabb pontra helyeztem el Jézus mély lé
lekzetű zárt áriáját ("Én nemzetem, zsidó népem"). Ettől

mintegy jobbra és balra kerül majd Mária két színtén zárt
áriája ("Ú Jaj nékem Máriának" és "Fájdalmas j,aj énne
kem"), mint tényleges Mária-Siralmak. Bevezetőül egy szé
lesen hömpölygő, Máriát szólítgató, őt a fájdalom elviselésére
biztató, tömbszerű kórust terveztem ("Szűz Mária gyászvirág".)
A mű végére pedig egy himnikus kart a halálon győzedel

meskedő Krisztusról ("Dícsértessék Jézus koporsója"). Vala
mennyi kikérült a népi szövegekből. E köré az öt zárt szám
köré fogom elhelyezni a cselekményt elbeszélő Szent János re
citatívöít és a drámai pillanatokat feloldó lírai látomásokra az
a cap ella korálokat. A "Beteljesedett" ngy pillanata után egy
polifónikus szövésű zenekari közjáték gondolata merült fel
bennem. Azonnal beleillesztettem a műbe, A közjáték hangsze
relése (vonósok basszusklarinét-szólóval) szinte parancsolóan
jelentkezett belső hallásomban. Igy is írtam meg később az
egészet, semmit sem változtatva az eredeti elgondoláson.

Ezzel a mű nagyjából készen is volt.
Allt a váz. Megvolt a gerendázat, már csak tető alá kel

lett hozni a házat, melyet először csak kis kápolnának ter
veztem egy magyar domb falusi kálváriájára s mely íme tor
nyos templommá kerekedett a munka lendületében.
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3.

Közvetlenül a megírás előtt történt még valami, amit úgy
érzem, el kell mondanom, mert forró élményszerűsége és
népi vonatkozása döntően befolyásolja a Mária-Siralom meg
születését,

A Volly Istvántól kapott népi anyagot 1936 Nagyboldog
asszony vigiliáján, egy derűs nyári délutánon kezd-tem tanul
mányozni kertünkben, Gödöllőn. A diófa alatt ültem azétra
kott kottáimmal. Egyszer csak gyönyörű, tiszta, soha nem
hallott, gazdag díszítésü Mária-ének csendült fel női karon va
lahonnan a távolból. A kar folyton közeledett, az ének mind
tisztább lett. Már tájszólást is felfedeztem benne.

Közel laktunk az országúthoz. Búcsúsok mentek arra
Máriabesnyőre.

A zöld lombfüggönyön áthallatszö, mennyeinek tűnő

Mária-éneket elbővölten hallgattam. Nem tudtam betelni ve
le. De már távolodott is. összehajtottam papírjaímat, néhány
kottalapot magamhoz vettem és a távolodó női kar után men
tem, hogy lejegyezzem a dallamot. A Gödöllőtől Besnyőig

tartó hosszú úton a zászlók alatt haladó mezítlábas asszony
csoport legalább 20 verset énekelt el a megvesztegető Mária
énekből. (Később megtudtam, hogy maglódiak voltak.) A ve
lük való gyalogolás elég volt, hogy szinte kívülről tanuljam
meg a dallamot, amelyet a besnyői templomhoz érve, annak
falához támaszkodva, jegyeztem le gyorsan. Azután rögtön
bementem utánuk a templomba, mert izgatott-vonzott a mind
himnikusabban szárnyaló ének. Már a főoltár előtt álltak.
Ott énekelték nagy felszabadulással a gyémántok között csil
logó parányi Máriának:

"Köszönteni jöttiink Egek liliomát,
Besny{Ji templomnak szép csillagátl"

Hogy jobban láthassam őket, a kolostori folyosókon ke
resztül a főoltár mögé osontam s onnan néztem az oldozott
kendőkből előtűnő fájdalmas arcokat és hallgattam az ígazi
hit révületében "előadott" szívhezszóló éneküket. Valameny
nyien célhozérten. diadalmasan és "lélektől meleg' szájjal
énekeltek. Soha szebbet nem hallottam!

Azután elszéledtek a mellékoltárok felé. Szemérmesen
és megilletődötten követtem őket. Kiki letette lelki terhét a
Szűz elé. Voltak, akik lementek az alsó templomba, ahol az
alacsony bolthajtások alatt a megfeketedett stációképek v6
gén a Fájdalmas Anya oltára állott. Már sokan térdeltek előt
te, könnyezve, olvasóval a kezükön. Fájdalmas anyák a Fáj
dalmas Anya előtt. Itt nem szölt az ének. Itt már csak a 16
lek tárulkezott az Ég felé az elrebegett szép népi szavakon
keresztül:
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,,6 szomorú Anya, de gydszba borultál,
A nagy árvaságban te is elmaradtál!"

Másnap, az ünnepen újra kimentem Besnyőre, mert hal
lottam, hogy sok falu népe fog érkezni a búcsúra. Micsoda
éneklés lesz ott I

Mire kiértem. már állt a míse a templomban. Zengett az
ének. Benn a templomban 10 falu népe, legalább ezer ember
énekelte a fényes korált, Az orgonával kísért unisono ének
óriási hatású volt. Az ablakokon bevágódó széles fénykévék
és a gyertyafényben csillogó főoltár elragadó színt adtak a
tömegéneklésnek.

Kinn a templomudvarban még többen voltak. Itt azon
ban meglepetésemre nem keveredett egybe az ének. A falvak
népe jellemző rátartísággal, külön-külön csoportokban éne
kelt. A habfehérre keményített ingű boldogi asszonyok pl.
egy izzadt üveg búra alatt álló, hordozható Máriá-szobor körül
fújták éneküket édes hevesi tájszólással. A valkaiak batyuk
kal hátukon széleshátú imakönyvekből énekelték a magukét.
A szecsői legények zászlójuk nyelét fogva versenyhangon
húzták-zengték díszes hazai Mária-éneküket és percenként
törölgették verejtékes homlokukat ...

Nem tudtam én bizony semmit sem lejegyezni ebben a
csodálatos népi polifóniában. Csak bámultam és hallgattam
őket. Észrevétlenül járkáltam köztük és átadtam magamat a
népének varázsának.

Lassan lementem a templomdombról és hazafelé indul
tam. A rétről visszanéztem. Ott állt előttem a fehérfalú temp
lom a déli verőfényben. Körülötte a piros zászlókat tartó,
éneklő-térdeplő nép. Egy-egy szépen emelkedő korálforduló
nál úgy tűnt fel, mintha az egész domb templomostul együtt
kissé felemelkedett volna az ég felé ...

4.

A máriabesnyői népének-élmény adta meg azután a
döntő lökést a Mária-Siralom megírásához. Még sok volt
ugyan az átgondolni való, de az anyag, a lélek és a kéz már
készen állott a rnunkára. Egyszer csak azon vettem magam
észre, hogy már az ötvenedik partitúraoldalon dolgozok,

A munka hónapjaiban állandóan tiszta vallásos hangulat
hatott át, amelynek magas hőfokát soha többet nem éreztem
később. Mint legszebb időkre emlékszem vissza ezekre a hó
napokra.

1939-ben mint állami ösztöndíjas Bécsbe, majd Berlinbe
kerültem. Ott fejeztem be a Mária-Siralmat a Collegium Hun
garicumban. Salzburgban tisztáztam le a partitúrát és zon
gorakivonatot.

Itthon azután karmestertől karmesterig kellett házalnom
munkámmal, míg végre egyházi és világi mécénások segítsé-
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gével eljutottam oda, hogy munkám, amelyet eddig csak be
lülről hallottam, a maga valóságában kívülről is megszólal
hasson.

A bemutatón - Jézus szólója alatt - egy pillanatra úgy
éreztem, hogy a Mária-Siralom csak előképe egy még na
gyobb, tökéletesebb, egész estét betöltő színpadra elgondolt
Magyar Passiónak, amelyet talán a csíksomlyói, dús barokk
nyelvezetű, tömör drámaiságú misztériumjátékok alapján
írok majd meg valamikor húsz év múlva, amikor még na
gyobb, érettebb művészi és emberi tapasztalatom lesz.

A Mária-Siralom újabb vallásos koncepciót szült.
A nagy téma, tudom, nem hagy nyugton. Az emberi lé

lek (nemcsak a szerzőé, hanem a hallgatóé is) mindig keresi
feloldódását és kifejeződését a leganyagtalanabb művészet

ben: a zenében. Ez természetes is. Mert mi a Zene? Csak
egy lehet: a Lélek mozgása hangokban.

Ottó Ferenc

E L V E K
,
ES MŰVEK

KASSAK LAJOS: HIDÉPITöK. (Singer és Wolfner kiadása 1942.)
A regény hőse messze földön hagyott barátjának többé-kevésbbé
hosszadalmas levelekben beszámol eseménytelen életéről, amelyet
egy jelképes hid építése közben folytat valahol a világban. "Amit
itt élek át napról-napra, abban az én számomra nincs semmi meg
irni való" mondja egy helyt, s ez a vallomás nagyon őszinte, jel
lemzi nemcsak a leveleket, hanem Kassák Lajos egész regényét.
Egy kitűnő realista, aki a valósázhű ábrázolás olyan remekléseivel
lepett már meg, mint az "Egy ember élete", ebben a könyvében
zavaros és érdektelen bölcselkedésbe téved. Miről bölcselkedik?
Nyilván fontos dolgokról: életről, halálról, becsületröl, szellem
ről, kötelességről, hivatásról, - de mindezt valami szürke unalom
mal, egyhangú mondatok tompa monotómiájával. Egy forradalmár
is lehiggad, amivé azonban új könyvében Kassák hígzadt, legalább
is meggondolkoztató. Ez a lehiggadás mondanivaló-hiány, ennyi
életbölcseség sivár tehetetlenség az élet izgató tüneményeivel szem
ben. Valaha egy zyár kormos-olajos hétköznapjait lekötő olvas
mánnyá tudta avatni, felébresztette emberi rokonszenvünket. a sze
rint, hogy túlzóbban vagy mérséke1tebben hirdette világfelfogáoát,
heves párlhíveívé vagy megbecsülö ellenfeleívé tett. Új könyve csak
lehangol. Hol van ebből a szó-áradatból, amely legjobb esetben
egy üdvhadseregbeli prédikátor vasárnapi kenetes igehirdetése le
hetne, az "Egy ember életé"-nek feszültsége? Hol van ebben a
tehetetlen, lélekben tohonya hősből, aki megszökik az ellenséges
cívilizációból, hogy jelképes és valóságos hidat építsen, a régi Kas
sák-hős, aki okosan, biztosan, kemény elszántsággal alakítja ki az
életét? Hol van ebben a furcsán színpadszerű környezetben az a
realista város- és táj-ábrázolás, amely a "Három történet" nazy el
beszéléseit oly vonzóvá, hitelessé tette? Olyan ez a könyv, ~intha
Kassák, a fáradt és egyszerre az egyszerűség apostolává emelkedett
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