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Ernesto Cardenal AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG
Mi többé már nem halunk meg. A mi halálunk a keresztség, amely által ré

szcsülünk Krisztus halálában, Krisztusban meghalunk. Krisztus meghalt értünk
és helyettünk, ezért nem kell meghalnunk soha többé. A testi halál nem más,
mint az örök élet kezdete, a feltámadás előfeltétele, Akit megkereszteltek, az már
túlélte a halált. A másik "halál" már nem halál, hanem találkozás Krisztussal.

Krísztus "az elsőszülött a holtak kőzül" - mondja Pál. Ez azt jelenti, hogy
Krisztus volt az első, aki halottaiból feltámadott, aki a halál testéből elsőként

született az új életbe. A többiek pedig követik öt, mínt testvérek, akik az első

szülött után jönnek világra anyjuk méhéből,

A szerzetesnek, a hitét élő embernek többé nem létezik a halál, hiszen már
régen legyőzte azt. És aki Isten. közösségében él, jól tudja, hogy a halál immár
nem ijesztő.

Telve a világ aggodalomrnal, hogy olyan hirtelen elröppen az élet. De hi
szen mi éppen annak örülünk, hogy elröppen, hogy olyan gyorsan tovatűnnek a
napok. Tovasuhan az élet, mint a gyorsvonat, és mi örülünk, mint aki örül, hogy
már a vonaton van, és az robog, robog vele a cél felé, a boldog viszontlátás fe
lé. Száguld a vonat .- az idő - száguld velünk Valakihez.

Hazudik, aki azt mondja, hogy az élet rövid. Az élet nem rövid, az élet örök.
Nem a halál van előttünk, hanem az örökkévalóság. Nem azért születtünk, hogy
meghaljunk, hanem hogy éljünk, és örökké éljünk. Ne sirassuk a tovatűnő időt,

az élet nem szűnik meg, csak az idő szűnik meg (és az idő: a jövő szüntclen
áramlása a múltba, folyam, amely a még-nincsből a már-nincsbe tart), és aztán
jön az örökkévalóság, a mindig-jelenvaló-jelen, ahol nincs jövő, és nincs múlt,
és nincs vég: csak élet az örök jelenben. Nem kell hát félniink a haláltól. Nem
halunk meg, csak átlépünk egy teljesebb - igaz-élettel teljesebb - jövőbe.

Mint a hernyó, amely szunnyad a bábban, és aztán mint pillangó, fölébred.

"Új eget láttam és új földet" - mondja János a Jelenések Könyvében. A
világmindenség nem szűnik meg, nincs vég, csak megújulás. Amikor azt olvas
suk, hogy "a csillagok lehullanak az égről", az csak annyit jelent, hogy kialakul
egy új világmindenség, egy szerkezetében új kozmosz, És ezen az új világon is
lesz élet: új élet. Mí ehhez a világmindenséghez . tartozunk, a most fejlődő új
világmindenséghez, amelynek első gabonaszeme. a feltámadott Krisztus. ("ö az
elsőszülött a holtak közül" és "a holtak zsengéje'") Ez a gabonaszem csírát hajt
és sokszoros termést hoz mindaddig, amíg az új világ el nem foglalja a régi he
lyét. ("Hasonlít a mennyek országa a mustárrnaghoz ...") Az anyag - a magha
sadás és a sejtosztódás által - átrendeződik, mint új és romlatlan matéria, és
ennek az új világnak középpontja Krisztus lesz, körülötte forog majd az egész
teremtett míndenség, ahogy a Föld és 'a bolygók a Nap körül. "A városnak nem
kell sem napsugár, sem holdvilág: Isten dicsősége világítja meg, fénye pedig a
Bárány" (Jelenések- Könyve, 21, 23). Ha egyesülünk Krísztussal, eggyé leszünk a
világmindenség feltámadásában és megújhodásában. és a tavasz kristálytíszta
forrásából iszunk,

A cíkádok lárva alakban 17 éven át rejtőznek a földbe temetkezve, aztán jön
egy tavasz, és ők hirtelen feltámadnak és harsány énekbe kezdenek: Ilyen Krisz
tus feltámadása, és ilyen a mí feltámadásunk. Minden új tavasz: a feltámadás·
szírnbólurna.
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KÖNYVEK KÖZÖTT

Négy esztendővel ezelőtt Faragó Vil
mos megkongatta a vészharangot : baj
van a mai magyar novellával. Azóta jó né
hány kötet megjelent, de talán ma sem
oszlottak el még egészen a baljós fel
legek, s még az olyan reprezentatív
válogatások is mírrt 'I'hurzó Gáboré,"
vagy az olyan nagy önkontrollal össze
állított kötet is, mint Bírkás Endréé,**
felvet néhány olyan kérdést, amely
re teljesen megnyugtató választ aligha
adhat a kritikus. Mert sem Thurzó Gá
bor, sem Bírkás Endre nem ad új at, sőt

Thurzónál a régebbi novellákat erőseb

beknek érezzük az új aknál, Birkás End
re pedig akkor van igazán elemében,
amikor a katonaság léleknyomorító, ki
látástalan világát Idézi, ugyanúgy, mint
az Elfelejtett emberek című regényé
ben tette. Természetesen ostoba türel
metlenség volna azt kívánni az igazi
Írótól, hogy miriden írásában új utakat
törjön, miridegyíkben váratlan megle
petésekkel szelgáljon. Az azonban e két
válogatás tükrében is érzékelhető, hogy
Thurzó is, Birkás is szűkebb körben
mozog, mint korábban, régebbi írásaik
ban tágabb a perspektíva, primérebb,
izgalmasabb az élmény.

Thurzó Gábor három cíklusba osztotta
elbeszéléseit. Az első címe: "Szűk kör
ben", s ezek a novellák valóban meg
lehetősen kis területen játszódnak.
Akad közöttük érdekes, izgalmas írás,
például a gyermekkor élményeit nagy
szerű beleérző képességgel visszaidéző

Gőzfürdő, vagy a kegyetlenségében is
hiteles Kifoszt juk Lujza nénit, java
részük azonban inkább tárca, könnyed
eleganciával, laza kézzel feldobott váz
lat. Annál érdekesebbek második kor
szakának elbeszélései. Ekkor' - 1945
után - döbbent rá, mílyen felelősség,

milyen nehéz hivatás írónak lenni. Er
ről vall a felszabadulás után először írt
A csontokban, amelyben Babits Jóná
sának ihletésére sem nehéz ráismerni;
Babits prófétája azonban fenyegető át
kokat is tudott szórni a léha város
ra, míg Thurzó hőse "elszégyellte ma
gát egy kicsit, vállat vont, s behúzott
nyakkal megindult lassan lefelé a he
gyen. Megindult az élet, a tüskés-csa
lános ajándék felé. És bármennyire is
örült, hogy próféta lehetett, kicsit ne
heztelt Istenre, mert rábízta - mtt te-

gyen". Az iró egész egyénisége, ars
poeticája benne rejlik ebben a néhány
sorban. Mert hisz ő maga az, aki lefe
lé botorkál a hegyről, s vállat vonva
tudomásul veszi, hogy neki magának
kell eldönteníe, mit is tegyen az élet
és tehetség adományával.

A nagy elbeszélésekben mindeneset
re jól sáfárkodott mindkettővel. A
Térj vissza győztesen nagyszerű lelep
lezése, a Rokonok az Angy,aiföldön em
lékező Iírája, Az oroszlán torka félel
metes hitelű felismerése s az Amen.
Amen remek környezet- és jellemrajza
az író életművének jellegzetes csúcsaira
veret. Különösen izgalmas számunkra
Az oroszlán torka morális kérdése:
meddig vagyunk felelősek tetteinkért,
mílyen határig hagyatkozhatunk az is
teni kegyelemre a cselekvés kötelezett
sége nélkül. Nemrégen a televízió is su
gározta a novella darab-változatát, s
akkor szélesebb körben gyűrűztek to
vább ezek a kérdések, amelyeknek az
is kűlönös feszültséget adott, hogy Thur
zó "megélt", valóságos témát dolgozott
fel elbeszélésében, s ha konklúzióját 
mely szarint a gyóntató legalább any
nyira felelős a történtekért, mínt az or
szágot a háborúba hajszoló rniniszter
elnök - meg: is lehet kérdőjelezni

(hiszen a gyónó eleve cinikusan és
bűnös lelkülettel fogadta a feloldozás
szavait, s azoktól csak tettei igazolását
várta), vitathatatlan, hogy ebben a no
vellában - keletkezése idején - Thur
zá égető társadalmi problémákat vetett
fel, s őszintén, határozottan igyekezett
szakítani a múlt egyes káros erkölcsi
örökségeivel. (Nem éreztem ezt a szán
dékot ennyire meggyőzőnek a Bárány
az akolban című elbeszélésben, amely
ben az író a régi katolíkus diákegye
sü1etek szcllemíségét pellengérezl ki.
Kétségtelen, jogos krítíka érheti mű

ködésüket, de e krítíka gyakorlására a
szatíra műfaja nem lehet elegendő és
alkalmas fegyver. hiszen torzítása erő

sebb a kelleténél. S uevanilven kétsé
gek vetődhetnek fel a Bognár tanár úr
banadá.1ával kapcsolatban is, bár en
nek valóság-magvát sem lehet kétség
be vonni. Thurzónak egyik legnagyobb
erőssége. hogy ímdulattal ír, néhol érez
ni. ahogy az élmény. a harag vagy ke
serűség szinte elfullasztja lélegzetvéte
lét, ám ugyanez a közvetlen élmény
szerűség az oka, hogy nem míndig és
nem mindenüt,tárnyal eléggé.)

*Thurzó Gábor: A rászedettek (Magvető. 1S'12)
**Birkils Endre: Álmatlan nappálok (Magvető, 1972)
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Közhely azt emlegetni, hogy Thurzó
a Belváros írója. Sokszor az eldugott
Váci utcai házból is egyetemes pers
pektíva nyílik. Talán az Amen, Amen
a legjobb bizonysága ennek. Alig-alig
hallatszanak el az Erzsébet-híd ron
csain túlra a felzaklatott főváros Iö
völdözései, s a kis macskabundás öreg
úr is amolyan divatja múlt figura. Még
is szemünk láttára bomlik ki egy élet
és magatartásforma ' korszerűtlensége,
tarthatatlansága. Finom leírások, igazi
írói telitalálatok teszik e novellát a
felszabadulás utáni elbeszélés-irodalom
egyik legrangosabb, maradandó darab
jává. S az lenne a Négyen a harminc
hatból is, amelyben az író mai életünk
visszásságait igyekszik pellengérre tűz

ni, ugyancsak rendkívül ötletesen, szel
Iemesen, néhol azonban engedve is a
szellem csábításainak, s ilyenkor az
irónia erősebb lesz a kelleténél.

Ma, amikor szemünk láttára alakul
át az epika, s a hagyományos műfa
jokba, a regénybe is, az elbeszélésbe
is beszüremkedik a dokumentumszerű

ség vagy az esszé, különösen rnegbe
csülendő, hogy 'I'hurzó, noha állandóan
hangsúlyozza a személyes jelenlét tény
szerűségét - majdnem míndagyík mű

vét egyes szám első személyben írja -,
szándékosan olvasmányos, fordulatos
akar lenni. Érdeme is ez, de néhány
újabb művének tárcaszerűsége figyel
meztet a buktatokra is. "Azt sem hiszik
el - mondia az egyik elbeszélésben az
író alteregója, a festő -, ha őszinte

vagyok, De azt sem, ha hazudom. Hát
mit csináliak ?" Majdnem ugyanezt a
kérdést feltette A csontok főszereplője

is, s aztán vállat vont, s elindult tel
jesíteni küldetését. Úgy hisszük. ezt kell
tennie az Írónak is. aki eddig: is míndíg
túlemelkedett a válságokon és bukta
tókon. hogy azután maradandó értékeit
alkossa meg mai prózairodalmunknak.

..
Bí rkás Endre szomorúan és aligha

nem jogos keserűséggel viseli az "el
felejtett író" nem épp hízelgő címké
jét. Keveset ír, görcsösen, az' íráskész
ség magától értetődő könnyedsége nél
kül. Mégis magával ragadó erejűek el
beszélései. Talán azért, mert míride
gyikben magunkra, saját kis embersé
günkre, esendő problémáinkra ismerünk.
Vagy talán azért, mert az embert sok
szor megkísérti az a reménytelenség,
kíúttalanság, amely hőseit jellemzi, S
ilyenkor talán egy pillanatra még meg-

oldásnak is tűnik a Csípőjicam író-fő

hosee, aki a cseresznyepannka és a sö
rOK Kellemes bouuiatauan oly könnye
dén, feltünes néíkül lendül át a korlá
ton, hogy mindent maga mögött hagy
jon, s befejezze reménytelenné vált éle
tét, Persze ez nála is csak ritka kivétel.
A többiek élnek tovább, egyik napról
a másikra vonszolják mázsásnak érzett
kis terheiket, s ha egy-egy pillanatra
fel is sejlik tudatuk melyén, hogy más
ként is lehetne, sosem jön el az az él
meny, amelyik kiragadhatná őket a hét
köznapok szürkeségéből. Mert Birkás
nál soha nincsenek ünnepek. Nincs la
zulás. A várva várt nagy bemutatkozó
uzsonnán a gyerekek hányni kezdenek.
Agnes, aki olyan, mint egy sellő, mínt
a tündér lebeg a Balaton partján, ám
"egy másodperc alatt elnyúlt a földön,
hasán elterülve, mint egy béka". Es
amikor felállt, mecsúfolva, rémülte-i,
.Jcíszakadt belőle a zokogás, és vad fu
tásnak eredt", Nem groteszk elemek
ezek, hanem az élet kisszerűségének

szuggerálói, Mint ahogy végletesen re
ménytelenek azok az elbeszélései is, me
lyeket a "Katonák" ciklusban gyűjtött

össze. Ez a témakör újra és újra fel
tűnik mai Irodalmunkban. Nemeskürty
István a Requiem egy hadseregértben in
kább dokumentumszer-űen idézi fel a
második világháború nagy összeomlá
sát, Kónya Lajos önéletrajzi háttér
be oldva. Birkasnál is megvannak az
önéletrajzi elemek, de ő maga mégis
tapintatosan a háttérben marad, s át
adja a nem éppen hálás főszerepet a
remekül megformált katona-figuráknak.
akik szinte az első pillanattól tisztában
vannak helyzetük és sorsuk kilátástalan
ságával, de tenni nem képesek ellene
semmit. 'I'alán Takács, a Beszélt már
Kurtz Richál'ddal? című kisregény fő

szereplője az egyetlen, aki már-már lö
vésre emeli písztolyát, hogy végezzen
a nyilas ti zedessel, "mégis elhibázta a
lövést. Hiába, sok éve, tényleges korá
ban lőtt utoljára revolverével. A lőté

ren. Meg persze a sok szesztől már nem
is látott tisztán. A lövés alig tett kárt
a tizedesben. csak a vállát súrolta. An-
nak, hogy még egy golyót beléeresszen.
Takács nem látta már értelmét". Bir
kás hősei - ha lehet egyáltalán hős

nek nevezni őket - általában képtele
nek valamit is tenni, vagy egyszerüen
megrekednek a felismerésnél. s az élet
értelmetlenségének elfogadásánál. Fejet
hajtanak a végzet előtt, nem lázadoz
nak, csendesen várják a bárd zuhaná
sát. Van, amelyikükre le is sújt, De
van olyan is, aki élhet tovább. Értel-
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metlenül, magányosan, a lét peremére
vetetten.

Következetes, öntörvényű, nagyon zárt
írói világ ez, amelyben többnyire a
szürke színek uralkodnak. Majdnem
míndegyik szereplőjének arca sovány,
sápadt, hegyes. S majdnem mindegyi
kük lelkében keserű gondolatok kava
rognak. Nem ezt várták az élettől. Ki
semmízettok, csalatkozottak. Paradox do
log ezek után azt mondaní, pedig igaz:
valahol mégis nagyon igaz, átélt és
őszinte amit mond és ahogy elmondja.

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Szomory színháza iránti érdeklődésünk

várt örömét hozta - a II. József, a
Hermelin, a Bella s az Incidens az
Ingeborg-hangversenyen felújításai után
- a II. Lajos király mostani, Madách
színházbeli bemutatója. Hogy meny
nyire megérdemelte ez a darab a szín
ház értő érdeklődését, azt bizonyította
a sikeres előadás, a Mohács-kori tör
ténelem szorításában kibomló magán
életi és nemzeti dráma - ez a pazar
ékszer Szomory teljes regiszterrel zen
gő zenei nyelvének foglalatában.

A II. Lajos király - Szomory leg
jobb kirá[ydrámája -elsősorban a ma
gánélet tragédiája. De két vergődő em
ber - Lajos és Mária - drámáját
Szomory Q. XVI. század eleji nemzeti
sors poklává tudta mélyíteni, nemzeti
bűnnek és szenvedésnek olyan örvény
lő látomásává, amelynek megváltója,
nagy katharzísaa mohácsi halál. A
Habsburg-drámák nagyoperai szerkesz
tése, "zengő twnultusai" után Szomory
most bensőségesebben komponál, mé
lyebb, fájdalmasabb lírát szólaltat meg
'egy a muzsika minden árnyalatát gaz
dagon kibontó - kamarazenekar játé
kával. "A damb minden szótagjában
és gesztusában otta traqiku« élmény
formája: a várakozás - írta Szerb An
tal a II. Lajos király 1922-es, Magyar
színházbeli ősbemufatója után. Mmden
felvonás egy-egy várakozást jelent, majd
futárra, majd határozatr,a, majd meg
sereqre:" Összekötve két ember drámá
ját, sorsát a történelemmel, a felajzott
várakozás soha meg nem valósuló cso
dára irányul; futárra, amely nem a re
ményt hozza, hanem a pusztulás közelí
ségét, határozatra, amely már megszü
letésekor 8'em az erő pecsétje, csak a
kétségbeesésé, és seregre, Szapolyai
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S ne feledjük: kevesen vannak íro
dalmunkban, akik ilyen önkínzó őszinte

séggel tárták fel a második világhá
ború embertelen íszonyát, Szavainak
épp az ad hitelt, igazságot, hogy mindezt
úgy ábrázolja, hogy szereplői élő em
berek, s lelkükben nemcsak a rossz él,
hanem apró, szinte kivehetetlen gesz
tusok erejéig a jó is megmutatkozik. S
az ellentétek harcából talán egyszer
az utóbbi is diadalmaskodhatik.

SIKl GÉ7.A

negyvenezer katonájára, ameluet a szá
mító megfontolás nem indít el soha. É$
ez a meg nem valósuló csoda mint va
lami nagy, fekete, baljós madár beár
nyékolja Szomory színpadát: kiterjesz
tett szárnyai alatt, mindegyik felvonás
örök éjszakája alatt lobog, vergődik, el
fúló futamokba hal a dráma; az első

felvonás könyörgő imává forrósodó éne
kébe, a második kétségbeesett elszáná
sába, a harmadik búcsúzó fájdalmába,
a negyedik halál utáni de1'1nedtségébe.

A II. Lajos király nem a történ~lmi

erők összeütközésének drámája. A da
rab csehovi dramaturgiája a Mohács
előtti történelmi vákuumban összerop
panó hősök tragédiáját hordozza úgy,
hogy a két vergődő ember szívének dob
banásám mindunfaLana történelem
vészhamng-kongása felel. Lajos és Má
ria fenyegetett, halál árnyékában ki
bomló szerelmét helyezte Szomory lírai
látomásának fókuszába, de az érzelmek
dl'ámájában a nemz·eti katasztrófa k.Jm
ponenseit is megmutatta. Lajos· emberi
tmgédiája mögött a királyét, aki nem
lehetett "a félhold gyilkos szarva alatt"
vérző nemzete megmentője, csak: tehe
vetlenségi nyomaték-a foiytán - annyi
társával ,együtt - a nemes halál ön
kéntes elfog,adója. Vergődő, tétova aka
rata körül már készen a háló, mikor
Szomory az ·első felvonás elvágyádás,
kapkodás, várakozás feszítette képsomit
felvilf.antja; az író nem előttünk szövi
a tehetetlenségnek ezt a gyilkos háló
ját, de elejtett mondatokból, vádakból,
félszavakból mégis megvilágosodik ké
sőbb a körülményeknek az a királyt
bénító láncolata, ,amely főumK. és ren
dek önző, népellenes tetteiból fonódott
össze. Mégis, <ezek a drámában másod
laaos szerepet játszó, de minduntalan
jelenlévő társaeLaImi okok aLakItják ki
azt a komor történelmi leveqőt, amely
ben mint 7cülönleges hangerősítő közeg··



ben - a nyelvi megj!!Lenítés csodája
ként - felerősödik és mély drámát so
dor lírai párbeszéd, emlékezés és láto
más.

l'vlint a saját palotájáb:.m is üldözött
árnykirály, ú9U jelenik meg előttünk

Lajos a tragédiát érlelő budai éjsza
kán, aludni nem tud a királunö mel
lett, triert Mária "hanaos álmán á/sü
vit cl Sátán." Elvágyódna Visegrádra, a
nyugalom és játék nyál'i palotájába, a
régi béke 'Vadászatainuk sólymaként
képz1eletében Istenig szá'rnyal IW, tIe "ClZ

idő gurit ja szennyét" már, a végl'idék
romlást mutató képe minduntalan szár
nyát tépdesi az elvágyódásnak. Budán
mindenhol mulatnak ezen az éjszakán,
sokáig úgy tűnik, csak Lajos hordozza
magában a pusztulás jájdalnuít és Má
;'ia, akire "tornyok dőrnek" álmában,
keresztek égnek a hús:íba. Elvágyódás
és [élelem mel teli várakozás uratíco-ul:
mindlenen az első jelvonás/;,an, cselek
vés ami van, csak reményvesztett, zi
háló kapkodás, mégis, a félelem buOY
raiban kivirágzik olykor lcé: ember em
lékező és egymást kereső játékának lí
rája, röviden lobogó mécsesként az éj
szaka végtelen alagútjáb:m. "Az életed
egy hosszú csók lequen" - emlékezik
Lajos egyik nevelőjének, Burgundi
Györgynek tanitására, fel'omnntt'a egy
hedoniszti1ws életöröm-élvezés minden
szépségét és - az egymás után érkező

liirek döbbeneMin át - minden bűnét.

"Oh aranyszívű Máriám, oh Máriám!
oh Máriám! Oh adjad rám fehér 1"U

hám, fehér 1'uMm, Oh áldjad meg ,a
koronám, a koronám, Az ujjamon kis
karikám, kis karikám, Oh aranyszívű

Máriám. oh Máriám! oh l'vIáriám! 
csendül [el a király és a királynő aj
kán az egész darabot átszínező ének,
elöször csak a halált kijátszó varázs
latként. aztán, a véres kard körülhor
tlozásakor. a könyörgés felfohászkodó
imájaként.

Az első felvonás szaggatottan szcr
kesziett, érzelmivillódzásokból összeál
ló képsorai után Szomoru négy egy
másba áthuHámzó, egymást gondoLati
lag - érzelmileg erősítő kép drama
turgiai egységé1'e építi a m;ísodik [ei-:'
vonást. A romlás, pusztulás líra.i fáj
dalma filozófiailag mélyül el a nyitó
kép meditációiban: "Úgy tűnik, meghal
az Idő maga" - mondj<a Veli'lls, a kbl
tö, a budai éjszaka várakozás-,hangu
latában. A lírai és gondolati megkö
zelítés után a már-már komikumba
hajló tanácskozás-jelenet a darab
egyetlen nagy történelmi tablója - új

szinekkel árnyalja-értelmezi a dráma
tragikus életérzését : főurak és rendele
mint csaholó ebek állnak: szemben egy
mással az éjszakában közeledő török
farkascsorda árnyékában. Csak Tomora
érkezése hangolj,a át a kétségbeesett el
szánás képére a groteszk tablót, az el
szánás értelmét azonban már most a
reménytelenséggel keríti ,a vezér Tom.()
ry halálvágya, a következő felvonásban
kiteljesedő mártiriumság-akarása és a
háttérből félelmetesen irányító, király
ságra törő Szapolyai, aki Szomory nagy
erejű nyelvi jellemzése ezerint "tudja,
mit sodor ez éj .. , leszállott rögtön,
mint esett baromra" a vergődő király
ném, Lajos Dráva-menti halálának re
ményébena szerelmen keresztül kíván
va elérni a trónt. A harmadik kép bi
zonyta/:ansága, Seapoluai számító, üre
sen csengő iqértietése után már a kö
zeli halál árnyékában Mljesedik ki La
jos és Mária szerelmének lírája, a Má
ria gőgjén áttörő vallomás forrósága.

"Az éjjel nagy zsoltára szól", a bú
csúzó élet minden fájdalma, szépséoe
még utoljám együtt zenél abban a bujI!
léleqzésű loertben, ahol Lajos számot »et
életével, szerelmével a csata elötti
órákban, a harmadik felvonás Szaoo
luai seregének megérkezésében remény
kedő csodavárásában. "Kik 'Vagytok, hé!
A Szapolyai seregjei?" - sz,akad ki
Lajosból a bizakodás, majd csüggedés
más-más hangján, újra meg újra a
kérdés, 11l'ely uralkodik az egész ,ferDo
náson, de maga is tudja, már minden
elvégeztetett, nem marad meg számára
más, mint a búcsúzás.

A dráma három jelvonása ezerves
egység, egymásba játszó három lími
futam, a negyedik, a halál utáni der
medtség képe, Szapolyai most már nyilt
ostroma koronázás,a előtt Mária kezé
ért, - a Szomory életmű értő kriti
kusa, Réz Pál találó megjegyzése sze
rint - már csak a "ráadás".

A drámához méltó a darabbal tel
jesen azonosuló előadás. A rendező

Adám Ottó rendkívüli érzékkel nyúlt
a Szomory-szöveghez, ,a szinpadot ne
hezen bíró mondatok kih,agyásával, a
szö·veg lírai töltését ezáltal nem gyen
gítve, hanem felerősítve - a 5zomory
hasonlatok, -szóképek figuroteremtő,

drámát sodró erejében bízva - mind
Dégig em} modern, lírai értelmezésű pá
tosz mag,asl:atában tartja az előadást.

Szinte Gábor diszlet-elképzeléeéneíc ki
rályi palotai megoldásából hiány,zik a
gazdagságnak és romlásnak az a bonyo
lult clialektiká,ja, amelyet a Mátyásra
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emlékező Jagelló-kori palota képé
vel Szomory éreztetni akart. Móré püs
pök kerti házának tiiszlete sem tükrö·
zi a maga puritánságával Szomory gaz
dag, buja kertjének látomását. A gyász
és fájdalom színeivel csak a pozsonyi
templom képe művészileg ig,azán hite
les.

A Magyar Szinház ősb'emutatójáro

emlékeztetően - Törzs Jenő és Darvas
Lili játszotta akkor a két főszerepet 
életkorban és lélekben egyaránt iiattü
színészgárda viszi sikerre most is az
előadást. Huszti Péter Lajos királya
olyan, amilyennek Szomory megálmodta
ezt a figurát. Tétova, szorongó, a mo
dern emberi lélek minden húrján ját
szó királynak, aki feladott játékai után,
tragikus, beteljesületlen szer'elmének
magaslatán, mitit eddigi hedonisztikus
életét, ugyanolyan könnyedén vállalja
a hősi halált. Bámulatos, ahogy a bo
nyolult emberi lélek rezdüléseit ez a
fiatal, szinte már mind,ent tudó színész
valanwnnyi árnyalatában oisszaaüia;
félelem és bátorság, zengő pátosz és
bensőséges líraiság, finom irónia és gon-

KÉPZŐlVlÜVÉSZET

KIÁLLíTASOK BUDAPESTEN ÉS ESZ
TERGOMBAN. Két magyar származású
francia képzőművésznek, a hetvenhárom
esztendős Kolozsváry Zsigmond (Sigts
mond Kolos-Vary) festőnek és a nála
egy nemzedékkel fiatalabb Székely Pé
ter (Pierre Székely) szobrásznak közös
tárlatát láttuk augusztusban a Műcsar

nekban. Kolozsvárytól egy 20-as
évekbeli olajfestményt és néhány 1940
körüli grafikát leszámítva - újkeletű

rnunkák szerepeltek a kiállításon: finom,
választékos koloritú nonfiguratív kompo
zíciók, amelyek tágas térségek - vi
zek, mezőségek, égbolt - hangulatát
sugallják. Kolozsváry Zsigmond rokon
szenves és kultúrált művész" hibátlan
az ízlése, szépek a felületei. képei között
kellemes elidőzni. - az erő, a tempera
mentum és a kifejezésmód eredetisége
azonban nem tartozik az idős festő fő

erényei közé. Néhány műve ("Akt" 1926,
"Legelő" 1969, "Levitáció" 1971) valódi
élményt nyújt, munkáinak többségénél
viszont zavarúak a hangzatos, patétikus
címek ("Ezen a drámai éjszakán",
"Hogy a fény ne haljon meg", "Inter
planetáris dráma"), amelyek súlyos
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dolati izzás anyagából építve fel a fi
gurát. Játékának intenektuális-érze17ni
fényei melZett halványabbnak tűnik, in
kább csak az összeroppanás árnyalatai
ban teljes Almási Éva Mária király
néja; "a vad, zord, királyi gyermek"
gőgös tartását hiányoltuk :játékából. V é
gig csak nyelvi erővel, visszafogott
szenvedélyességgel ors?úg sorsába be[e
szólni tudó, hatalmas nyers erőt érez
tet Koltai János Szapolyai-a~akítása. Ju
hász Jácint Tomory Páljában nem eléi;
meggyőző a mártiriumság-akmás deka
denciájánalc árnyalata. Lehetetlenség
volna megemlíteni a nagyszerű elűadás

sikeréhez hozzájáruló valamennyi szí
nészi játékot; Dózsa László expr'esszív
döbbenetű futár-aTakitásáról, Ú j/aki
László életej'ős öreg Bornemisszájáról és
Cs. Németh Lajos kesernyés bolond,iá
ról azonban feltétlenül meg kell emlé
keznünk.

A dráma Mária-énekéhez és a har
ma.dik és negyedik felvonás közötti tra
gikus pauzához Petrovics Emil szerzett
nagy erejű zenét.

CZÉRE BÉLA

mondanívalókat sejtetnek, holott a ké
pek artisztikumnál, delikát színharmó
máknál nem adnak többet.

A kiállítás másik résztvevője a negy
venkilenc éves Székely Péter; 1946-ban
telepedett meg Franciaországban, 1950
óta készít absztrakt kő- és f'érnszob
rokat, egyházművészeti munkásságot is
kifejt. (1966-ban - egy építész társasá
gában - ő alkotta meg a Valenciennes-I
kármelita kápolnát.) Szobrai hol finomra
polírozottak, hol rücskös, érdes felüle
tűek, de míndegyík monumentális ha
tású. Székely is - akárcsak Brancusí
vagy Henry Moore - a prehisztorikus
idők idoljaiban, menhirieiben. dolmen
jeiben és a primitív népek szobrásza
tában találta meg a művészetét tápláló
forrást. Finomkodástól, szépelgéstől

mentes, robusztus munkái egy vérbeli,
nagyszerű szebrász alkotásai. Plaszti
káinak legtöbbje szimbolikus jelentésű

("Kibontakozás", "Szellem", ,.Megújulás",
"Fejlődés" stb.) ; Székely műveí meg
erősítik Maurice Denls szavainak iga
zát: "Minden művészet - amely a dol
gok fel színénél mélvebbre hatol és a
természet belső értelmét fejezi ki 
jelképes ..." Székely Péter grafikai lap
jait sem hagyhatjuk említetlenül: rajzai,
litográfíáí szobraival egyenlő értékűek.



"VITÉZ JÁNOS ÉS KORA" címmel
nyílt szép kiállítás a közelmúltban az
esztergomi Bibliotékaban dr. Ko
vách Zoltán könyvtárigazgató és Mucsi
András művészettörténész szakavatott
rendezésében - az Országos Széchényi
Könyvtár, a budapesti Egyetemi Könyv
tár, a Nemzeti Múzeum Éremtára, a
kalocsai Érseki Könyvtár, az esztergo
mi Keresztény Múzeum, az esztergomi
Főszékesegyházi Könyvtár és a Komá
rom megvei Állami Levéltár tulajdoná
ban lévő illuminált kódexekből. ős

nyomtatványokból, ötvőstárgyakból, ok
levelekből. XV. századbeli táblaképek
ből és érmekből. A magyar humanizmus
nagy alakja, Vitéz János halálának 500
ik évfordulója alkalmából rendezett tár
lat bemutatja azt a szellemi környeze
tet. amely a tudós főpapot körülvette,
azokat a kódexeket, amelyek egykor
él Vitéz-könyvtár féltelt kincsei voltak
(s amelyek közül egyikben-másikban az
érsek saját kezű bejegyzéseí t találjuk)
s azokat az okleveleket, amelyek Má
tyás király és Vitéz János kapcsola
táról vallanak. A kiállítás képzőművé

szeti része is rendkívül gazdag: Peselli
nónak, Crivellinek, Palrnezzanónak,
Pietro Giovanni d' Ambrogio-nak, Mat
teo dí Giovanni di Bartolónak s a
Quattrocento más jeles észak-itáliai
mcstereinek munkáiból állította össze
a két rendező a tárlat festészeti
anyagát.

GLATZ OSZKAR (1872-1958). 1872 ok
tóberében - száz esztendővel ezelőtt 
szülctett Glatz Oszkár, az elmúlt ember
öltök magyar festészetének széles körben
ismert és becsült alakja.

Amikor emlékét a születési centená
riumon Ielidézzük, megjelennek előttünk

a mcster fiatalkori munkáí, a magyar
naturalista és plein-air festészet mű

vészettörténeti rangú alkotásai, a "Bá
nyászok reggeli imája", a birkáit le
gelte1ő pásztorfiút ábrázoló "Est a ha
vason" (e mű az 1897-98. évi első nagy
bányai kiállításon indokoltan keltett
nagy figyelmet), a "Fahordók", a meg
érdemelten gyakran reprodukált "Bir
kózó fiúk", a pasztózusan traktált, tü
ze'> szfnvilágú "Román asszonyok a
törcsvári szorosban", valamint a Lvka
Károlvról. BabLtsról, Farkas Zoltán ~ű
vészett kritikusról s a kor más promi
nens szellemi embereiről festett kitűnő

Glatz-portrék.

A mcster azonban hamar eltávolodott
a nagybányai művészet-szemlélettől s
eltávolodott a nagybányatak legjohb-

jainak - Hollósynak, Ferenczy Károly
nak, Rétinek, Thorma Jánosnak - pu
ritán művészerkölcsétől is. A 20-as, 30
as, 40-es években tetszetős, kisigényű

rutin-képek hosszú sora került ki a mű

terméből ; e festmények magyar népvi
seletbe öltözött fígurákat mutatnak be
érzelmes, sőt édeskés beállításban, a
népszmrnű-irodalom és a külsőséges né
piesség szellemében.

A művésznek ezek a - sajnálatos.
festől megalkuvást, a konjunkturális kö
rülményekhez való alkalmazkodást ta
núsító - vásznai Szőnyí István elgon
dolkoztató szavait juttatják eszünkbe:
"Jóformán minden tehetséges festő el
jut egyszer oda, hogy munkáí találkoz
nak a nagyközönség ízlésével, s ezt a
közönség azonnal honorálja is. Ha a fes
tő megelégszik az elért sikerrel, ha nem
törekszik többre, magasabbra, hanem a
népszerűség érdekében elkezdi önmagát
ismételni, - akkor megszűnik a művé

szet és a helyét elfoglalja a finom
ipar .. ."

Glatz Oszkár esetében is a Szőnyí

által leírt folyamat játszódott le. A mű

kereskedelem számára festett, szaporán
és önkritika nélkül ontott zsánerképeit
azonban szerencsere ellensúlyozzák azok
a muzeális színvonalú művei, amelyek
a századfordulón születtek s amelyek a
nagybányai piktúra dicsőséges történe
tének fontos és szép fejezetét alkotják.

KOVACS MARGIT 70 ÉVES. Ez év no
vember 30-án tölti be életének hetve
nedik esztendejét Kovács Margit Kos
suth-díjas kerárnikus és szobrász, a Ma
gyar Népköztársaság kiváló művésze, a
jelenkori magyar egyházrnűvészet ki
emelkedő egyénisége.

Születésnapja alkalmából tisztelettel
és szeretettel köszöntjük a modern ma
gyar agyagművesség úttörő mesterát,
változatos ornarnentíkáiú, szemet-lelket
felvillanyozó kancsók, tálak, váztik gaz
dag sorozatának, szamos murálls mun
kának (pl. a győri Szerit Imre templom
portáliának) és megannyi remek figu
rális kompozíciónak ("Kuglóf-Madon
na", ..Salome". "Európa elrablása" stb.)
alkotólát. aki humort, derűt, bájt sugár
zó. játékos, népmesei ihletésú' oeuvre
jével, kivételes dekoratív érzékről tanús
kodó, a XX. 'Századi kerámiaművészet

ben egyedülálló műveível oly sok örö
met és gyönyörűséget szerzett hazai és
külf'őldi hívei népes táborának ...

D. I.
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ZENEI JEGYZET EK

(BUDAPESTI ZENEI HETEK - KO
DALY ZOLTAN CSILLAGZATA
ALATT) Ki is állhatna inkább az 01'
szág zenei ünnepénel~ középpontjában,
mint éppen Kodály Zoltán, aki eqész
életét és míívészetét a magyar zene
ügyének szenPelte? Es kire emlékezhet
nénk nagyobb tisztelettel és szeretettel,
mint ő1'á, aki öt esztendeje költözött
el az élők sorából, de hiányát ma sem
tudjuk megszokni még? Olyan termé
szetes volna, ha egy hangversenyen
megjelenne jellegzetes, karakterisztikus
arca a Főiskola tanári páholyában,
vagy ha egy nehezebb kérdésben ő

is megszólalna s lényeglátó, tömör sza
vaival megfogalmazná az igazságot. Öt
éve halott már, s még ma is szorongva
jontolgatjuk a megemlélvezésnek és
számvetésnek azokat a szavait, melye
ket Illyés Ginüa fogalmazott meg:
"Ezekben a napokban világszerte a
gyászl'obogót Magyarországról emlé
kez-oe tűzik ki. De mi árvák vagyunk.
Ma megbecsült árvák. De mÚ1'is szo
ronghatunk a várakozás ítéletétől: mi
képp tudunk megfelelni mi a mi kor
szakunknak, az ő szellemükben, hozzá
juk méltóan", Igen, kivált a Zenei He
tek figyelmeztetnek Bartók és Kodály
példájára, s ana, hogy örökségüket tisz
tán őrizzük a következő nemzedékek
nek. S hogy ez a hagyaték valóban
érinteUen és az igazságot kif'ejező le
het, abban talán Ferencsik Jánosé a
legfőbb érdem. Nem véletlen, hogy az
ünnepi hangversenyek akkor forrósod
nak át igazán, amikor ő lép a karmes
teri pulpit1lsra, mert a közönség érzi
és tudja, hogy ő őrzi Leghívebben azt
a tradíciót, mely Bartók és Kodály élet
útjának vezérlő csillaga volt. Ezért is
arathatott olyan felejthetetlen diadalt a
Zenei Hetek első eseménye, a Székely
fonó előadása, ezért csapott ránk per
zselőforrósággal a Nyári este megszó
lalásakor annak a csodálatos pHlanat
nak az emléke, amikor az irodalomban
Ady, a ~enében pedig Kodály és Bar
tók elindultak valami egészen más, új
úton, amely azt igérte, hogy végre a
lényeghez jut·hatnak el. Ezért válhatott
egyetemes 'L'allomássá a Psalmus Hun
garicus, amely egyszerre idézi 'egy nép
pokoljárását, cIc erre rárétegezve a dan
tei tökéletességet is, azt a látomásos,
vizionárius ihletést, melyről Tóth Ala
dár írt felejthetetlen sorokat,amikor
Toscanini vezényelte a Zsoltárt. Ezek
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az esték választ adhattak a kétkedou
1/)€k, akik szerint Kodály nem igazán
egyetemes zeneköltő, s hatása szűkebb

körne korlátozódik. Ö valóban "O- mi
nag-y patrióta alkotóink közé tartozott
- mint Németh László írja -, akik
nek önmaguk teljes kifejtésénél fonto
sabb, hogy amit tudnak, a magyarság
j,avára fordítsák, annál, hogy időszerű

nek, a leg'időszerűbbnek tartsák őket,

hogy népük az időben megállhasson ",
Már ez az öt esztendő elég lehe; annak
megállapítására, hogy a "zenei időszá 
mításban" a magy·ar megállta helyét, s
hogy e.z így van, így lehet, abban Ko
dály világot átsugárzó tekintélye is se
gített.

A művek pedig - ésa Nyári esle
nagy sikere arra is figyelmeztet, hogy
ebben a csodálatos birodalomban rru!u
eléggé fel nem tárt értékek is rejtez
nek - mint·ha egyre tisztulnának, fé
nyesednének az időben. A Psalmus ha
talmas vallomása ma is úgy a mién7;.
mint volt jélszázada. A Miss,a brevi-;
(melyet Forrai Miklós szouiüaiott m ef)
uquancsak: emlékezetes sikerrel) ma is
a modern egyházzene egyik legtökéleti'
sebb remeke, melyet a keletkezése óta
született új darabok sem homályosítD
nak el. Kodály valÓban az a lcicéteie
sen szerencsés zeneköltő, aki minden
nemzedékben úgy születik újra, ahocn,
halálakor Keresztury Dezső írta:

Boldogabb volt ő, ki visszatekintn,
is előre nézett:
akkor született, amikor meghalt
Arany: éneklő ifjú

szívekben születik ő is új)'c,
s él, míg él nemzet e hazán.

"'ilalóban jelképesnek kell éreznünk a
dátumok e véletlen egybejátszó.sát.
Amikor Arany János csillagzata. kihuny t,
akkor fénylett fel Kodályé, hogy meg
őrizze, és érintetlenül adja tOlJábbazt
a szellemiséget, melyet a nagy költö
előd képviselt. S hogy e szellem el'even
erővel él a mában is, öt évvel a Mes
ter halála után, annak ékes bizonysága.
az a hatalmas siker, mely mindegyik
műve előadását fogadta. Persze ehhez
a tradicióhoz olyan személyes és lel/d
szálakkal kötött egyéniség is 'kellett,
mint Ferencsik, aki még a Psalmus te
nor-szólistájának bosszantó hibáit is fe
ledtetni tudta, s az egyedi mögött így
is éreztetni tudta az általánost, melyet
oly csodálatosan fogalmazott meg a
PSalml!S egyik elemzésélwn Tóth A /a
dár: "Kodály lJalóban a béke harcosa:



mikor egy összetört, elgyötört, sötétség
be huUott, tragikus-heroikus nép prófé
tájaként áll ez elnyomottak, kifosztot
tak, szenvedők élére, akkor is egy dia
dalmas, boldog nemzet, egy teljesen
töretlen teremtő életet élő, nagy és di
cső emberiség álma lebeg ,előt~e, és
mivel a költő mélyen, rendíthetetlenül
hisz ebben az álomban, ez az álom rá
sugározza legkétségesebb küzdelmeire is
a beteljesedés fölséges harmóniáját."

Még jóformán gyerek voltam, ami
kor egy-egy felejthetetben zeneakadémiai
est után ott maradtwnk abejárónál,
s tisztelő csendben vártuk, míg Kodály
kijön az oldalsó bejáraton, s tisztes
táVOlból kísérWk, míg eltűnt szemünk
előtt a körúti forgatagban. Sokszor gon
doltam arra, hogy oda loel bene rohanni
hozzá, hogy megcsók,oljam a kezét, hi
szen kimond1Ja-kimondatlanul, úgy
tekintettünk rá, mint a legnagyobb élő

magyarra. Azóta kihűlt a kéz, de érinté
sét, intését ma is itt érezhetjük, mint
valaha ...

(LEMEZFIGYELÖ) Nemcsak a Zenei
Hetek szervezői állították középpont
ba Kodály nevét, hanem a Magyar
Hanglemezgyártó VáHalat is. E,gyre
másra jelennek meg a rendkí1Jül ízlé
ses kiállitású, kitűnő sztereo-hatású Ko
dály-lemezek. Közülük a "magyar pa
rasztzene apotheózisa", ,a Székeiu fonó a
legnagyobb esemény. E művében Kodály
Sztravinszkijjal egy időben és azonos
úton haladva a zenei formanyelv ,arche
típusaiig ásott vissza, s e nyelven pró
bálta új1'atel"emteni azt a műfajt, ame
lyet alig-alig lehet definiálni, s 'amely
hez a társas egyiittlétnek ,egy már-már
kihalóban lévő formája épp úgy hozzá
tartozik, mint maga a népdal. A lemezt
irányitó Ferencsik Jánosnak szinte t'éré
vé vált ez a t1·adició. érthető, hogy ke
ze alatt a mű hamvas bája épp úgy
érvényesül, mint műzenei tökéletessége.
A szólista gárda ugyancsak a teljességr,e
törekszik, a negyven év előtti bemuta
tó énekesei azonhán sokkal inkább visz
sza tudták idézni az eredetiség varázsát.
Vagy talán negyt'en év alatt a Székely
fonó már mindenestől a leg?nag,asahb
rangú műzene kategó1'iájába lépett? Le
het, hogy így van. Palló Imre, Basili
des Má1'ia. Rosber Endre, Bálthy Anna,
Maleczky Oszkár és Budanovics Mária
azonban ?na már legendává magaszto
sult, így hát érthető, hogya bíráló az
ő teljesítményüket, kiejtésüket - mert
a dalok "íze" sem lényegtelen! - érzi
einiszert. felülmúlhatatlan csodának, s

e mostani /..emez technikai tökéletessé
géért sem cserélné el azt a valóban
?nagyar hagyományból sarjadó művészi

teljesítményt, amely a bemutatót oly
nagy eseménnyé tette. (LPX 11504-05)

Kodály nemcsak a népdal't őrizte ere
deti tisztaságában, hanem erre az alap
roa támaszkodva alakította teljesen új
já a magyar műdalt is. Ezért jelent
kivételes értéket a Zenekari dalok cimű

felvétel,amelllen Lehel GYÖTg-y bizo
nyítja be, hogy értője e nyelvnek és tö
rekvésnek. A f~lejthet>etlenül traqikus
Kádár Kata, ,a hűség1'ől példálódzó Mó
nál' Anna,v,agy Ady Sí1'ni, sirni, sirni
ja ma már e megzenésitett j01'mában is
elidegeníthetetlen része 'a magyar kul
túrkincsnek, s a kitűnő ·előadás aligha
nem újabb liioeket szerez majd e mii
veknek. (LPX 11450)

A Kórusművek sorozat hatodik leme
zén Vásárhelyi Zoltán vezényli a Rá
diókórust (ka1'igazgató: Sapszon Ferenc),
s a karmester, valamint a kitűnő együt
tes a máig érő tmdíció olyan újjáélesz
tésével, olyan új vonásokkal való szine
sítésével kápráztatja el a hallgatót, mint
e sorozat egyik lemezén sem. Igaz, a
kodályi kóruskultúra olyan remekeit
hallhatjuk, mint a. Jézus és a kufá1'ok,
az Öregek, A székeluekhez, Mohács. E
csodálatos alkotásokat hallgatva újra és
újra elkápráztat a zenekö!tő egyetemes
sége, a·hogy egyszerre tuda.? egyén, egy
egész nemset. sőt az emberiség legne
mesebb eszményeinek szószólója, kife
jezője lenni, sa lélek és történelem
szintézisében teremti újra az uiaz em
be1'i értékeket. (LPX 11522)

Ember legyen a talpán, aki meg tud
ja mondani, Koródi vagy Kórody And
rás vezényli-e a Hanglemezgyártó ka
új Mendelssohn-lemezét.

Kacérkodunk a gondolatbal, hogya két
különböző néviratú személy egy és
ugyanaz, de ha nem, akkor is elmond
hatjuk, hogy Koródi és Kórody is ki
tűnő értője, ismerője ennek a desztillált
romantilüinak, s rendkivül finoman, íz
lésesen kelti életre a csipkés zenei szö
vedéket. A Szentivánéji álom kísérő ze
néje rengeteg felvételben ismert, ez a
mostani csiszolt eleganciájával kelt ha
tást. A Skót szimfónia kijdös homálya
is megtisztul ebben az értelmezésben,
s egy szép, kései klasszikus képpé vá
lik. Mindkét lemez sok örömet szerezh.et
a gyűjtőknek, ha nem is örvendeztet
meg új [elisrneréseklcel. De miért is kel
lene folyvást új ismeretek birtokába
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jutnunk? ELég, ha a régieket olyan fris
sé, pezsgővé tesszük, mint Koródi (és
Kórody) e két bemezen MendeIssohn
muzsikáját. (LPX 11482 és 11561)

És végül eov csodálatos lemez: Fe
'l'encsik vezényli az E'I'oicat. Az ember,
minden kor minden embere szenved,
gyászol és küzd ebben a zenében, mely-

RÁDIÓ MELLETT

..\. VATIKÁNI RÁDIÓ TEGNAP És "."-

Napról napra fölhangzik az éterben
a jól ismert hívójel, a Christus vincit
dallama. A Vatikáni Rádió hívójele. Kü
lönös (vagy nagyon is természetes) ér
zés, ami ilyenkor föltámad bennem.
Nem honvágy, ha a szó általános értel
mében vesszük (mint amikor messze
idegenből haza vágyódunk), és valami
képpen mégis az, mert a lélek örök
honvágya csendül meg benne: nem az
évezredekbe. hanem a mán- és tegna
pon-túli-Időbe, amelyet nem az évek
mértékével mérünk. Az összes rádióál
lomás kőzül a Vatikáni Rádió az egyet
len, amely "a lélek hullámhosszán" is
szól a hallgatókhoz (mindenekelőttazon).
Ha valaha megírják majd a Vatikáni
Rádió történetét. az első oldalon (ahol
másutt fölfedezőkről és technikai kez
detekről van szó) itt bizonyára ezek a
szavak fognak állni: "Menjetek el az
egész világra és hirdessétek az evan
gélíumot minden teremtménynek".
(Márk 16, 15). Az örömhír már közel
kétezer évvel ezelőtt eljutott az akkor
ismert világ legtávolabbi részeibe (ahová
a rádióhullámok sokkal, de sokkal ké
sőbb jutottak csak el - és akkor is
fokozatosan !). Nem kellett hozzá sem
míkroton, sem adó-vevő berendezés, és
mégis: a Krisztus utáni negyvenes évek
ben már hallották Szíriában, Kisázsiá
ban, Görögországban és a Római Biro
dalom (az antik világ) fővárosában:

Rómában. Mindez gyakran eszembe jut.
Valahányszor fölcsendül a hangszóróban
a Christus vincit dallama. És eszembe
jutott akkor ís, amikor a Via della
Conciliazionén a Vatikáni Rádió szer
kesztőségébe tartottam. (A központi épü
let - igazgató, legfőbb irányítás - nem
itt, hanem a Vatikáni kertekben van.
A leadók pedig Rómán kívül, a Santa
Maria di Gallerin működnok.)

Három évvel ezelőtt - (akkor jártam
először a Vatikáni Rádióban) - még a
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nek komor gyásza és a végzetbe bele
nyugvó patetikus indulója egyaránt a
teremtő géniusz legnagyobb teljesítmé
nye. És Ferencsik vezényli az Eroícát.
Mit kel! ehhez még mondani ... ?

(LPX 11551)

szerkesztőség ís másutt volt. Ide csak
nemrég költöztek át. De 1931-ben - az
első 'l'endszeres adások megíndulásakor
- még a Via della Conciliazione sem
létezett. 1936 után építették, a laterání
egyezmény emléké'l'e. (Innen a neve is:

a kibél~ülés útja".) A V,atikáni Rádi6
1931. február 12-én, XI. Pius pápa be
szédével kezdte meg működését. Nerm
veneg"y év telt el. Ott, ahol nincs teg
nap és nincs hólnap, "ezer év annyi,
mint egy nap", ahogy ,a zsoltár mond.1Et.
De nekilnk: egy egész történelem. Es
az egyház evilági, Láthato é~etében: XI.
és XII. Pius, XXIII. János - és 1JlO~t

- VI. Pál pápaságának évei. Evek (es
immár korszakok is), amelyeknek min
den mozz,anatáról 'innen, a Vatikáni
Rádió stúdióiból is értesült a világ. Az
e~ső ado még 12 kilowattal működött

és csak rövidhul'lámon sugározta mű

sorát: harangszót és pápai misét ·a Szetit
Péter ha.zilikából, egyházi zenét és hí
reket. Szerény kezdet volt ez, dehát ma
ga az egyház is szerény kezdebekről í~

dult el. Később, ahogya technika feJ
lődött a Vatikáni Rádió berendezéseít
is tov6bb fejlesztették. A régi gépek he
lyébe újak kerültek, az, ,adó!á,?o~s~g f~
kozatosati bővült. A tavolsagt kozvett
tések sorát - még a 12 kilowattos adó
korszakáhan -a buenos-airesi euciui
risztikus kongresszus nuitotto meg. De
micsoda bonyolult módszerrel! Amíg XI.
Pius pápa rádióbeszédéta ":ati!"án~ól
a. kongresszusi terembe tovabbttottak,
kábebek és rövidhullámú ,adók egész lán
col,atát kellett közbeiktatni. Mindez ma
már múlt és emlék. Egy fejezet a rá
diózás őskorából és a Vatikáni Rádió
történetéből. 1937. december 25-én üzem
be helyezték az új, "Telefunken" 1'en~
szerű, SO kilowattos adót. Ezzel leheto
vé vált Észak-, Közép-, és Dél-Ame
rika Kelet- és Dél-Azsia elérése. Az
eszÚndők során ez is tovább fejlődött,
nőtt a telj1esítmény erőssége és szélese
dett a hatótávolság. A fejlődésben je
Lentős segítség,et nyújtottak a holland
katolikusok (1950-ben egy "Philips",
1961-ben pedig a Frings bíboros által



XXIlI. János pápÚinak felajánlott "Te
lefunken"adóáUmnással), továbbá az
ausztrálok, új-zé~andiak, valamint 1966
ban az amerikaiak. A V,atikáni Rádió
ma kozép- és Tövidhullámon (utóbbin
egész SOT hullámsávon), ,a világ min
den tája felé, a nap minden szakában,
megszakitás nélkül sugározza műsorait.

De ez már a jelen tÖTténetéhez tar
tozik, amellyel szemtől szemben magam
is találkoztam.

A gyorslift nesztelenül suhant föl ve
lem a harmadik emeletre, kiléptem és
- ismerős látvány fogadott: épülő stú
diók, szerkesztőségí szobák mindenfelé,
Mintha csak a budapesti rádióban vol
nék, ahol szintén nagy áta1akítási mun
kálatok folynak. Szemkőzt a lifttel 
egy üvegajtón túl -: a külföldi szekel
ók. Az első években a Vatikáni Rádió
csak olaszul (és elég gyakran latinul)
sugárzott híreket. Ez a szám a harmin
cas évek második felében - az új,
nagyteljesítményű, irányított antennájú
adó üzembehelyezésével - hat élőnyelv

re nőtt. És ma? Hosszú volna elsorolni
az adásokban szereplő nyelveket (szám
szerinrt harmincat), amelyek között a
magyar éppúgy hallható, mint a német,
angol, francia, orosz, spanyol> portu
gál, arab, három indiai nyelv, kínai, ja
pán és így tovább. "Menjetek, tanítsa-
tok minden népet " és: "Tanúságot
tesztek majd rólam egészen a föld
végső határáig" (mirid az öt kontinen
sen, Európától Ausztráliáig és Új-Zé
Iandig).

A rádió irányítói. és általában mun
katársaí : papok és apácák, VI. Pál pá
pa 1971. február 27-én - a Vatikáni
Rádió fennállásának negyvenedik év
fordulóján - kihallgatáson fogadta az
intézmény valamennyi vezetőjét és
munkatársát. Hozzájuk intézett beszéde
elején kiemelte azt a tényt, hogy a leg
főbb igazgatásban - amely több szek
torra oszlik - vezető szerepet tölte
nek be a Jézus Társaság tagjai. Közü
lük harminchárman irányítják legfel
ső fokon a rádió munkáját. A rend ki
zárólag ennek a feladatkörnek ellátá
sára ajánlotta fel őket. Az állandó
munkatársak száma míntegy kétszázhet
ven fő, a külső munkatársaké közel
kétszáz.

A magyar osztály vezetője: Szabó Fe
-renc SJ, akit ez év elején neveztek ki
erre a tisztségre. (Teológiai, irodalmi
cikkeivel a Vigilia olvasói többször ta
lálkozhattak már a lap hasábjaín.)

Az adások rendszeres műsorideje ál-

talában 14 perc, de az olasz nyelvnek
több idő áll rendelkezésére. Ezenkívül
a nagyobb nyelveknek (így a franciá
nak, spanyolnak és portugálnak. angol
nak, németnek, lengyelnek) még továb
bi 14 percük van, amely kizárólag a
műsor ismertetésére szolgál. Az este 10
órakor kezdődő magyar nyeívű adást
másnap délben 11,45-kor megismétlik. A
programban naponta rendszeresen sze
repel rózsafüzér, vasár- és ünnepnapo
kon latin és olasz nyeívű szentrnise
(az olasz keretében szentbeszéd is), to-,
vábbá - ugyancsak vasár- és ünnep
napokon - szentmise és szeritbeszéd a
keleti liturgia szerint, Hetenként kétszer'
- kedden és csütörtökön - egyház
zenei hangversenyt sugároznak. A hír
anyag tudósít a Szeritatya megnyílat
kozásairól, programjáról, valamint a vi
lágegyházban történtekről. A szerkesz
tőségek közvétlenül a Vatikán Illetékes
forrásaiból, valamint a hírügynökségek
a világegyház- és egy-egy adott ország
egyházi saitóiából szerzik értesüléseiket.
de figyelemmel kísérik a más felekezeti
és a világi sajtóorgánumokat is. A na
pi híranyag egyébként a szerkesztősé

gekre nem kötelező, annak sugárzását
a hírek fontossága szabja meg.

Minthogy a Vatikáni Rádió a Szeritszék
rádíója, magától értetődő, hogy első

sorban a Szeritatya beszédeit, tevékeny
ségét ismerteti, a Szeritszék hivatalos
megnyilatkozásatt sugározza. A prog
ramban központi helyet foglalnak el a
II. vatikáni zsinat tanításai (ezt cé
lozzák a teológlai-biblíkus-Ielkipásztori
adások, valamint a világnézeti jellegű

sorozatok). A Vatikáni Rádió állásfog
lalásaiban önállóságot élvez, azok tehát
- hacsak külön nem hangsúlyozzák
hivatalos jellegüket - a szerkesztőség,

illetve az előadók véleményét tükrözik
Természetesenelképzelhe:te:tlen volna ezt
az önállóságot bármiféle hitellenességgel
vagy egyházíatlansággal összetéveszteni,
De a hit és erkölcs normáín belül sza
bad például a tudományos, teológiai.
filozófiai, bíbliakutatói, és más teóriák
nézetek elfogadása, vagy elvetése, sza
bad a vélemény-nyilvánítás politikai,
szociális, művészeti, stb. kérdésekben,
Vagyis: a dialógus, amit az egyház a
világgal és önmagával (az egyház tag
jaival) folytat. A szerkesztők tehát 
bizonyos keretek között - önállóan ál
Iítják össze műsoraíkat, a' Vatikáni Rá
dió adásai - így a magyar adások is
-:a dialógus szabad fórumai. Ennek
megfelelőert alakul a heti műsor rend
je is.
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A program összeállításában messze
menően figyelembe veszik a hallgatók
igényeit, kívánságait. Persze: mindíg
mindenben és mindenkínek lehetetlen
a kedvében járni, már csak azért is,
mivel a beérkező kívánságok gyakran
ellentmondanak egymásnak. A szerkesz
tőségek időnként kikérik a hallgatók
véleményét. Legutóbb ez év tavaszán
tettek közzé ilyen korkérdést. A vála
szok - a világ minden tájáról - azt
tükrözték, hogy a hallgatók többsége ál
talában meg van elégedve az adások
kal, a műsor egészének "profiljával".
{Valóban felbecsülhetetlen a segítség,
amelyet a magyar nyelvű adások hazai
teológusainknak. hitoktatóinknak nyúj
tanak, Ugyanígy - különösen a világ
egyház életéből vett dokumentumok, iro
dalmi tém,ák - hathatósan segítik ka
tolíkus újságírásunkat és irodalmunkat.
És ez a segítségnyújtás. eligazító tá
jékoztatás a szerkesztotc szándéka is.) A
magyar osztály munkatársaí rendszere-'
sen tudósítanak a hazai egyhází életről,

eseményekről. Éppen aznap, amikor ott
jártam, készült interjú Fábián Árpád
püspökkel, szombathelyí apostoli kor
mányzóval (aki éveken át a Pápai Ma
gyar Intézet rektora volt). A Vatikáni
Rádió rendszeresen ismerteti a hazai
katolikus kiadványokat, teológiai és
szépirodalmí könyveket. A hétről hétre
jelentkező irodalmi műsorokban több
magyar író is megszélalt már, részben

interjú keretében, részben önálló elő

adással. Így például Rónay György há
rom alkalommal beszélt a maí magyar
irodalom katolikus vonásairól, interjút
készítettek a Rómában tartózkodó
Weöres Sándorral és feleségével, Ká
rolyi Amyval, Kiszely Gyula zeneszer
zővel, Márkus Lászlóval, a Magyar Ku
rír főszerkesztőjével, és így tovább.
"Lelkipásztorkodás a mai világban"
cűmrnel a közelmúltban Cserháti József
pécsi püspökkel, Tomka Ferenccel, a
Pápai Magyar Intézet ösztöndíjasával
folytattak beszélgetést. Az év elején le
zajlott római zarándoklat minden moz
zanaeáról - szinte percről percre 
tudósítottak. A zenei műsorban helyet
kapnak a legmodernebb törekvések, kí
sérletek - így a beat egyházi énekek,
beat-misék - is. -

És a jövő? VI. Pál pápa a Rádió hi
vatását "az isteni igazság és a keresz
tény örömhír hűséges szolgálatá"-ban
jelölte meg. Ennek szellemében a Va
tikáni Rádió továbbhalad a megkezdett
úton - vagyis az aktív dialógus útján
-, és amint a Szentszék, úgy maga is
minden alkalmat megragad a párbe
szédre. Adásról adásra tanuságot tesz
arról, amit Szabó Ferenc így fogal
mazott meg: "A hit nem ,Isten rabjai
nak' kényszerű szolgasága, hanem Is
ten barátainak örömben gyümölcsöző

szolgálata".
BALAssy LAsZLÓ

Fétisi~óltall• • •

788

fétísizáltan
a mozdulatok
mozzanatában
még visszalép
a halk hang
aztán továbbsiet
a zaj között
a zajtalan homályban
az árnyék ...
Valami jelzés,
hogy a ráeszmélt öntudat
visszajelentsen
mielőtt letérnék . , .
valami jelzés

hogy érzékeim
el ne haljanak
félig észrevétel
az a mozdulat,
mely belülről

az elfojtottságon át is
sugárzik,
mintha csak zárójelek között
lapulnék
s mindez
érzékeimben
s én
a mozdulatok mozzanatában
bénultan bámulok,.,
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