NAPLÓ
"HITŰNK ÉS ÉLETŰNK"
... "Megkérdezésem nélkül néhány éve a Föld nevű égitesten vagyok ... amíg
testemmel a térnek egy meghatározott helyéhez vagyok kötve,.. a jelenben élő
szeUemem áUandóan kutatja a múltat és jövőt". - Ezzel a néhány merész mondattal indítják a szerzők a közelmúltban megjelent legújabb hittankönyvet"'.
Aztán felhangzik az évezredes, embermivoUunkat kutató sorskérdés: "Vajon mi
az értelme létemnek? Miért vagyok elfoglalva azzal, hogy élek?"
A kérdésre korszerű választ adni nem csekély váUalkozás. Előzmények nélkül ez nem is lehetséges. KeUett hozzá a II. -Vatikánum, az aggiornamento
szeUemében meginduló reformtörekvés hitoktatásunk területén is.
Jól tudjuk, nehéz örökséggel indultunk a megváltozott világba. Tapasztaljuk,
hogy az "adminisztratív kereszténység" nem állta ki a váUozással járó megrázkódtatásokat. A papságot pedig teljesen készületlenül érte, s elvesztve a megszokott, kitaposott· ösvényt, vagy megdermedt konzervatív, klerikális szemléletévagy félretéve mindent,
ben és tanított tovább az elavult katekizmusból, adottságaira támaszkodva, egyéni elképzelései szerint próbált alkalmazkodni az
új idők követelményeihez.
Ezen az egyre tarthatatlanabb helyzeten kívánt váUoztatni az 1968-ban kiírt pályázat, amelynek keretében öt hittankönyv ből áUó sorozatot terveztek. Megvalósítására megalakult a P'Üspöki Kar Hittankönyv Bizottsága: Udvardy József
p'Üspök vezetésével. Felelős szerkesztőnek Csanád Bélát, a Hittudományi A/eadémia pasztorál-teológiai tanszékének professzorát jelöUék ki,
A nagy reményekkel várt tankönyvek heves viták és a meg-nem~értésről
tanúskodó, elutasító kritikák pergőtüzébe kerültek. Nem csoda! Az új híttankönyvek nemcsak formájukban, tematikában, de legfőképp: szemléletükben, egészen új utakat nyitottak mefl hitoktatásunk előtt. .
A pályázatra beérkezett munkákat már a zsinati új pasztorációs elvek alapján
válogatták és bírálták felül. Az igehirdetés újrafogalmazott célja érvényesült:
Krisztuson keresztül jussunk el az Atyához. Ez lett a hitoktatási anyag összeállításának vezérfonala. A megvalósítás érdekében ezért felhagytak a hagyományos üdvösségtörténeti menettel és a hitigazságok inteUektualizáló, elvont tárgyaZásmódjával. Mivel az Ige mindenkihez szól, a tanításnak is az egész emberhez,
a mai világban élő emberhez keU szólnia! Az áUam és az egyház kettévált, a
társadalmi szemlélet szekularizálódott, tehát az oktatás mellett a hitre nevelés is
a hitoktatóknak lett a feladata. Ezt az új, döntő jelentőségű irányulási vonalat
a könyvekkel egyidőben megjelenő püspökkari körlevelek is kihangsúlyozták.
Ezért lett az életközpontúság a tárgyalásmód meghatározója, mert ezen kel'eszt'Ü1
keU megteremteni újból a profán és a vaUásos világkép egységét. Az oktatásra
felhasznált anyag biblikus - (lásd: L, Il., lll. könyv) -, de itt is továbblépve,
nem It hitiga;llságok illusztrálására használják az eseményeket, hanem maga a
szentírásí részlet kerül a tárgyalás középpontjába, hogy azt elemezve, Jézus élő
példája nyomán alakítsuk ki keresztény szemlélet'Ünket, Az ismereteket szerve,sen belekapcsolják a liturgiába, hogya szertartások, a szentségek kiszolgáltatásának, a szentelmények bensőséges szimboHkájának megértésén keresztül kialakulhasson az igazi, felnlJtt korú keresztény gyakorlat is (lll. könyv). "Az üdvösségünk története" (a nyomtatás alatt áUó IV. könyv) pedig hidat épít az ős
kinyilatkoztatástól (Az ószövetség népe), Krisztuson keresztül (Jézus az Ige hirdetője, Jézus a Megváltó) az ősegyház tanúságtételével (Az őskeresztények élete)
napjaink keresztényelhivatottságáig (V. könyv).
Amint látjuk, az anyag felépítésénél a lélektani elvet jelöUék ki irányitónak: vagyis, hogy az ismeret tartalmában és megfogalmazásában a gyermek életkori sajátságának megfeleljen. Ezért álUtottak össze ai óvodás korúak számál'a
is egy "képes hittankönyvet", ami az eddigi hitoktatási gyakorlatunkban teljesen
újszerű próbálkozást jelent. Az "Első áldozók hittankönyve" megalapozza a legfontosabb, ~lapvető hitigazságokat, majd a Ill. köny" (8-10 évesek számára)
'Hltünk és életünk (Szent István Társulat, 1975)
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tovább bővíti az ismeretkört, és a szentmise, a szentségek megismerésén keresztül bevezet a keresztény életbe. A 10-12 évesek bővülő világképe követeli meg,
hogy megismerkedjenek kereszténységünk előzményeivel (IV. kísérleti tankönyv).
A folyamatot aztán betetőzi a serdültek világképét kiteljesedni segítő utolsó
,kötet.
Ezzel a felépítési megoldással egyben a fogalomkörök fokozatos _ kibontását
is megvalósították. Ha csak példának az isten:"fogalom megoldási módját ragadjuk ki, jól szemlélhetjük az elgondolás helyességét. A világra eszmélő kisgyermek számára bemutatja először a szerető Atyát, akinek ajándéka a világ, a
Megváltó és az igazi emberi szeretetre segítő Szentlélek. Ez a globális fogalom
bővül és részleteződik a második könyvben. A "hittanulók" előtt már erősebb
hangsúlyt kap az Isten és ember 'kapcsolata a kegyelmi életben és a szetetet
parancsán keresztül (I-IH. par.). .Megjelenik ugyan a bűn fogalma is, de mindjárt követi az embert szerető Isten ígérete: Jézus Krisztus megtestesülése. Az
{j példája (IV-X; par.) és megváltói szenvedése oldja fel a bún problémáját és
vezet vissza az Atyához. Ilyen szervesen épül tovább a fogalom ismeretköre a
harmadik könyvben is. A továbbiakban megismerteti velünk, hogy Isten atyai
.szeretete az egész emberiségnek szól, mert nem hagyja magára a küzdő, szen1,edő embert, hűtlenségei ellenére sem -, hanem Abrahámon és népen keresztül szövetséget köt vele. Saját fia megváltói tevékenységével megerősíti a
-szövetséget és kiterjeszti az egész emberiségre (IV.). Ennek a nagyszerű logikai
sornak a kiteljesedése az utolsó könyv anyaga: az ember felől közelíti meg a
problémát. A "Hitünk és életünk" eszmevilága meggyőző erejűen mutatja be,
hogy nekünk is hitet kell tennünk a szerető Atyáról. Hitvallásunk egyben tanúságtétel is: a családban, a társadalomban, - ami valójában a keresztény életet
jelenti.
A hittankönyv-sorozat törekedett megvalósítani a zsinatnak a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatát is. .Ebben leszögezett álláspont, hogy "legelső neveJőnek a szülőt kell tekinteni, s az első iskola a család. A család tanítja meg a
kisgyermeke t arra, miként kell Istent tisztelni. A család magyarázza meg a
cDyermeknek, hogy mi a társadalom, mi az egyház. A család vezeti be a fiatalokat az Isten népének soraiba." Ezért indul ki hitre nevelésünk a gyermek családi viszonyaiból (I. könyv), az édesapa és a mennyei Atya között teremt kapcsolatot (II.), majd az egyházat is Krisztus nagy családjaként mutatja be (III.).
A most megjelent befejező rész pedig teljes egészében magáévá tette a "keresztény nevelés végső célját: mélyebben megismertetni az üdvösségrendet, tudatossá
tenni a hitéletet és felkészíteni az ifjúságot arra, hogy mindenki, mint érett ember, egész életével Krisztus mellett tegyen tanúságot".
Természetes, hogy az elvek és törekvések formába öntése nem minden eset,ben sikerült kielégítő módon. Ha kritikát gyakorolunk, nem szabad elfelejtenünk,
hogy úttörő kezdeményezéssel állunk szemben. Semmiféle tapasztalat sem állt a
.tankönyvírók rendelkezésére. A rajzolónak is például újszerű feladat volt a
"vallásos képes-tankönyv" készítése, ami egy természetfeletti világhoz akarja elcvezetni az alig nyiladozó gyermeki értelmet. A legközelebbi javitott kiadásnál - a tapasztalatok alapján biztosan színesebben ábrázol majd és felszabadultabb figurák kal fejezi ki a versek bensóséges mondanivalóját. Reméljük, a szülőknek szánt füzetecske megszerkesztésénél is jobban ügyelnek majd a szerzők, hogy az valóban kellő segítséget nyújtson a gyermekek vallásos nevelésének elindításában. Az "Elsőáldozók könyve" igen ügyesen szerkesztett. Felépítése,
.szövegezése a hítoktatói munka mellett az otthoni tanuláshoz, a szülői segítséggel végzett felkészítéshez is jól használható. Sajnos, a "Keresztény élet"-ről ezt
már nem mondhatjuk el. Az ismeretanyag feldolgozása leleményes hitoktatói
munkát igényel, hiszen ez az 1Znyagrész volna hivatott az alapísmereteket bő
vítve megszilárdítani. Igen kívánatos volna további használatra szerkezetében és
.szövegezésében is átdolgozott formában kiadni. A "Hitünk és életünk" megoldásában tökéletesen fedi a cimet és híven fejezi ki az ajánló sorokat: "Szeretettel ajánlom ezt a könyvet minden leánynak és fiúnak, aki meg akar ismerkedni azzal az örömhírrel, melyet Jézus jelent minden jóakaratú és igazságszerető ember számára".
Tegyük még hozzá, hogya legjobban szerkesziett és megírt tankönyv se lehet tökéletes. Az csak segédeszköz a tanuló kezében, egy kijelölt anyag1'ész, amit
a jó oktató-nevelő munka kelt életre. A zsinat is hangsúlyozza a nevelók felelősségét és megállapítja: " ... jó nevelőnek csak az számit, aki képes a megúju-
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láBra és az aJkalmazkodáBra". A koncepciójukban új tankönyvek természetszerű
leg új didaktikai eljárások kidolgozását is megkövetelik. Ebben szeretne segítséget nyújtani a tankönyvek megjelenését követő "Hitoktatási Vázlatok" már
megjelent négy füzete és a munkában levő két újabb összeállítás. Az írások tájékoztató jellegűek, nem pótolják az egyéni meggondolásokat, hiszen oktatni és
főleg nevelni receptre nem lehet! A hitoktatás területén meginduló megújhodási
folyamathoz mindenkinek hozzá kell adnia a maga igyekezetét is legjobb
tudása és lelkiismereti felelőssége szerint.
HARASZTI .€VA

állnak a lapnyi térben,
összeszoritva állnak.
Nincs hely eleven finak,
nincs hely eleven égnek,
alig elég a testnek,
mt elég az Igének.

"NAP A NAPON, ÉS :E:v AZ ÉVEN"

Van-e, lehet-e önfeledt perce a kölVagy szüntelenül folytatnia kell
konok Ielkíísmeretvízsgálatát, anélkül,
hogy feloldozást találna vélt bűneire?
Anélkül, hogy enyhet lelne vérző sebeire? Ezekkel a kérdésekkel kell szembenéznie annak, aki az oly ritkán jelentkező Székely Magda verseskönyvét
olvassa". Több mínt tíz esztendő verseit gyűjtötte 'vékony kötetébe, de ennek a tíz évnek kimondhatatlan és
megmérhetetlen súlya van, mely maga alá préselte a költőt, aki megedződ
ve a szenvedések tüzében és vállalva
a konok magányt, ebból az élményből
kovácsolta ki a maga nagyon egyéni,
izgalmas versvilágát.
Lírája arról a vidékről fakad föl,
ahonnan valaha Nemes Nagy Agnesé.
Az élményviláguk közös, A szorongatottság, fojtogatottság érzése válik uralkodóvá Székely Magda poézisében is,
mely mintha egyenes vonalú folytatása lenne annak a négy sornak, melyet Nemes Nagy Agnes .sokat emlegetett, s ma már nyugodtan mondhatjuk: iskolát teremtett Kettős világban
című kötetében olvashatunk:
tőnek?

Szaladgilok üres szobikban,
dlkllrbe nézek: nem felel,
gyertyát gyújtok, flrkilok, alszom,
s megljedek, ba kelni kell, •••

Székely Magda is magányos, rá is
szótlan tükrök, figyelnék mindenünnen,
s megsokszorozva verik vissza riadt,
tétova arcmását. Ezek a tükörképek
egymásra vetülnek, s lassan-lassan kiformálódik belőlük az az egyetlen, végleges arc, az a változatlan vonású tekintet, mely oly sok változatban tér
vissza Iírájában, s melynek legtömörebb, végérvényes megfogalmazását adja a Nemes Nagy Agnesnek ajánlott
Ikon-ban:
A maku14tlan areok,
a nyflegyenes viUak
'Székely Magda:
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Atváltozás

Barna aranyban állnak
úgyeltakarva állig,
csak a végleges arcok
erős vonása látszik.
Az idő megcseréJl
minden kövét a falnak,
a lapnyi térben állók
hibátlan megmaradnak.

A "lapnyi térben állók", akik a hibátlan megmaradás reményében várakoznak, Pilinszky János Iírájában is feltűnnek, nem is egy változatban. A legszebben talán az Apokrifben, az újabb
magyar lírának ebben az örökbecsű
darabjában:
Látja lsten, hogy állok a napon.
Látj;a árnyam kövön és keritésen.
Lélekzet nélkül látja állani
árnyékomat a levegőtlen présben.

Hatásról volna szó? Aligha! Székely
Magda sokkal eredetibb, sokkal szuverénebb és sokkal keményebb egyéniség, semhogy mínták másolására volna szüksége, Egy bizonyos költői magatartás és világlátás törvényszerű iránya ez, mely a - krístálytíszta, jéghideg
magány csúcsaira vezet, ahonnan nagyszeru kilátás nyílik mindenfelé, de
ahol az embernek magának kell megteremtenie minden életfeltételét, magának kell kiküzdenie megváltésát, Itt
nincs visszhangja egyetlen kimondott
szónak sem. Mindegyiknek magáért
kell felelnie. A költő nem hagyatkozhat a vele együtt éneklők segítségére.
Neki magának kell megtanulnia a hibátlan beszéd tökéletességét. Egyedül
kell kiküzdenie a hang töretlen ívét.
Látia a boldogokat. Hogyne látná! Elérzékenyűlve figyeli, amint biztonságosan lépegetnek egymás oldalán, mert

(Szépiro4a1mi, 1975)

egybefűzi őket a kölcsönös szeretet lánca. Ö e kényszerű magány szorításában figyeli az idő múlását, regisztrálja, mint rétegződik egymásra év az é~
után. Költészetét az teszi teljessé, hogy
a végső bizonyosság közelében érzi magát. Akkor is, úgy is, ha tán nem sikerül kifognia azt az "egyetlen halat",
melyről A másikban ír:

Napok, napok telnek és múlnak,
ülni delek és éj felek alatt,
de ha a két kar tőből kiszakad,
kifognl egyszer azt az egy halat.

Azt az "egyetlen halat" járja körül kötete legizgalmasabb ciklusában az Atváltozásban, melynek bevezető Zsoltára egyszerre idézi az imádságok ősi
ritmusát és képiséget, s annak azt a
költői
átfogalmazását is, mely szinte
kezdetektől él költészetünkben, s amely
a huszadik században is annyiféle alakváltozatát mutatía Babits Mihálytól Rónay Györgvíg. íme a vers:
Az én Istenem elhagyott
hazugság lakja számat
már minden tettem tettetés
minden szavam gyalázat

Tapogatózom fülelek
szimatolok hiába
világtalan világba vet
egy érzékszerv hiánya
Könyörgök én ügyefogyott
vonj Arnyékodba engem
segítsd le rólam súlyomat
adj részt az enyhUletben

Aki ezt a tizenkét sort így tudja leírni ilyen pőre őszinteséggel szeretne
kÚárulkozni, ily magától értetődő természetességgel tárja ki lelke titkait, az
valóban ízig-vérig költő. Hiszen a nagy
és az eredeti költészet majdnem mindig a hiány érzéséből fakad föl. A költőnek újra meg újra meg kell tanulnia
járni, mert ha megszokásból lépked,
sosem jut többé a hegytetőre. Székely
Magda nekiindul. Akkor is, ha érzi:
bizonytalan útra téved. Akkor is, ha
hiába keresi a "jelt". De keresi fogcsikorgatva. Megharcol a maga bizonyosságáért:
Féktelen és mértéktelen
a földet a gonosz uralja.
Az Úr egy jelben sincs jelen,
egy szót se fr többé a falra.

Ugyanennek az élménynek idézzük egy
másik megfogalmazását, mely ugyancsak a "hiány" érzésének remek kifejezése;de ezt nem Székely Magdától,
hanem Pilinszky János Végkifejletéből:
Ki kellene, hogy szabadítsak
valamit valami alól,
keresztbe vetve csapkod a szárnyam,
körmöm-Iábam, tollam-karom.
c

Nem jutok el a szentségházig,
örökre hó alatt marad
az a bizonyos tabernákulum,
ami miatt, 'ami miatt.
(Tabernákulum)

A gondolkodó ember egyik legsúlyosabb problémája fogalmazódik meg
ezekben a versekben. Hisz itt van előt
tünk a tabernákulum, egy karnyújtásnyira. Tanúi lehetünk az átváltozás
fennkölt pillanatának napról napra. De
valóban birtokunkba vesszük-e a rejtőzködőt?
Valóban teljes odaadással
vesszük-e· birtokunkba? S egyáltalán:
kísérletet teszünk-e arra, hogy megmérjük a megmérhetetlent. mint ahogy
az igazi költő újra meg újra megkíséreli, megkísértve a lehetetlent, kifejezve a kudarcot, vállalva- a szenvedést?
"Mikor a jóra semmi jel, - jel nélkül is indulni kell - az egyre sürgetőbb sötétben ..." írja e magatartás végső konzekvenciáiig ásva Székely
Magda. Hogy mily messzire haladt, lemérhetjük e ciklus sűrű, egy tömbből
faragott, valóban a modern ember egzisztenciális élményeit kifejező verseiből.

Mi hát ennek a költészetnek a titka?
Az, hogy oly kérlelhetetlen pontossággal fogalmaz? Hogy oly fölényes ura a
versnek, s még azt is megengedheti
magának, hogy a legsúlyosabb mondanivalókat is tündérlen lebegő dalformában fejezze ki olykor? Hogy a legigazibb lírikus, médjára új és új alakvál-,
tozatokat választ ugyan, de mindig magáról szól ? Válasz helyett idézzük a
Dlffiiel megmenekül nagyszerű négy sorát:
A verembe az "Or
most lép be éppen,
a lepecsételt kövön át,
a fény háromszögében.

Aki a lepecsételt kövön át is látni és
láttatni tudja a fény háromszögét; aki
a magány kínzó szorításában is tud
egyetemes maradni, annak nem titkai
vannak, hanem megélt, jelentős költé-

A bizonyosság hamuja,
mégis kikel a főnix,
s még megnevezhetetlenül,
de fényesen kifejeződik.

melyből

szete.

(Főnix)

SIKl Gl!:ZA

273
eÓ.

AZ IFJU W. UJABB SZENVEDESEI
A darab utolsó jelenetében az ifjú
W. megáll a színpad közepén, enyhén
szétvetett lábakkal végleges pózba helyezkedik és elszántan büszke, tragiku.san dacos arckifejezést ölt. Karját
megfeszítettként tárja szét, Meztelen
melle kihívó célpont. És ujját a végzetes csengőgornbra helyezi. Tudjuk, ha
megnyomná a zárlatos gombot, akkor
a háromszáznyolcvanvoltos áramkört
a testével zárná le. A gombot megnyomja, a hangulatkeltő vészcsengő felvisít, .s a színpadí mennyezetről a füzérbe szerelt lencsés reflektorokkal
zúgva süllyedni kezd a tréger. A színpad elsötétedik, az áramütésbe merevedett testet csak a lencsésgépek fénye
világítja meg, keményen. Az arc és a
test kéken izzik a szín közepéri.
Az utolsó jelenet beállítása arra szolgál MaTtan László színpadán, hogy az
egész játékidót egyetlen morális kérdés,
egyetlen morális felszólítás pillanatába
rántsa. De ezzel a pillanattal a rendezés váratlanul ki is lép az illúzió-színház stiláris keretei közül, mert a tra"
gíkus hős nem úgy .hal meg, ahogy
élt, nem illúziót keltően, hanem szimbolikusan. A rendezés tehát leveti álarcát, s azzal a kérdéssel hökkenti meg
az átélésbe feledkezett nézőket, hogy a
végzet nyíltszíní bekövetkezésében vajon nem érzik-e felelősnek magukat, de
ez sem elég, mert a szimbólum agreszszív, ha -tehát éreznek ilyesmit, akkor
cselekvésre szólit.
A szimbólumnak célja van. A végzet
céltalan. Ahol a végzet valóban megjelenik, ott sem a felszólításoknak, sem
a kérdéseknek nincsen helyük. Annak
az eseménynek, amely a külsö és belső történések elháríthatatlan összeütközéseként jön létre, s amelyet végzetnek nevezünk, valójában semmi köze
nincsen a szimbólumok célzatos emelkedettségéhez. A végzet mindig nagyon
egyszeru. Valaki meghal. Megölik, vagy
megöli magát. És ez csak azt jelenti,
hogy meghalt, semmi -többet, semmi
mást. Altalános érvényét nem a halál
tényétől, hanem azoktól a társadalmitörténelmi és egyéni-pszichológiai összefüggésektől nyeri, amelyek megelőzték
és elkerülhetetlenné tették bekövetkezését.
Ha egy darab utolsó jelenetében nemes, moralitással kárpótolnak az elmaradt katarzisért, akkor ez nemcsak a
nézőtéri élményt veszélyezteti, hanem a
színészt is kínos helyzetbe hozza. A
színésznek ebben a színpadí elképze-

274

lés ben az a feladata, hogy illúziókeltő
képességeivel pótolja a darab egészéből
hiányzó részleteket, testével és hangjával adjon karaktert egy száraz morális szándéknak, s amikor a nézőt már
sikerült érzelmileg megragadnia, akkor
csúsztassa át magát a morálís szándék
szimbólumába, emelje meg, szublímálja
eszmévé a figurát, ' de legyen mégis
annyira emberi, hogy e szimbólumot a
néző a végzet bekövetkezésének hihesse. A csúsztatásra, a drámai halálnemek összezavarására azért van szükség,
hogyamorális szándék, a didaktikus
vagy propagandisztikus cél a maga
részletezetlen; s ezért embertelenül száraz általánossága felől a végzet katartikus élményének értelmi és érzelmi
bősége ·felé közeledhessék. De csak a
csúsztatás sikerülhet. A végzetes és a
szimbolíkus halál mínőségének különbsége nem eltüntethető.
A stílustörésbál a színésznek kell
stílusegységet gyártania. A didaxist a
színésznek kell Illuzíonálnla. Míndent
át kell hazudnia, mássá, mint ami. S
a feladat csak úgy megoldható. ha a
színész a szerep karakterét nem analítikusan, nem annak egyéni vonásaiból,
.hanem az utolsó jelenet stílusa alapján
határozza meg, ha hátulról építkezik
visszafelé, ha tehát az illúziókeltés pillanataiba is belop némi szimbolikus
általánosságót. Ha elfogadható pózt teremt.
Az ifjú W. szerepében Hegedűs Géza
megteremti ezt a pózt. Halálig rendíthetetlen vagány kamaszt csinál. Hegedús Géza szép. Mozgása kifogástalan.
Hangja tiszta és kellemes. A prózai
szöveget jól rítmízálja. Aki a Harmincéves vagyok címú vígszínházi produkci6ban látta őt. az tudja, hogy illanékorivan lágy és élesen kemény atmoszférákat tud teremteni. 'I'ehetség. Kivételes. Az álla és a szája környékén
azonban van valami díszharmonikus :
ha tehetsége mélyül, kítűnően el fogja tudni csúfítani magát. Most azonban még szén és örül ennek. Fényképészeti pózokba áll. Tökéletes akar lenni. Tökéletesen akarja meavalósítani
azt a pózt, amit kérnek tőle, s amit
Edgár Wibeau néznak. vagy m'l!!ánal,
az emhernek ~ondol. S mivel tökéletesen valósítia meg - annyira. amennvíre egy póz ezváltalán tökéletes lehet -, még nyilvánvalóbbá válnak a
darab jellegzetességei.
Annak ellenére, hogy Ulrich Plenzdorf már darabja címével is utalást
tesz Goethe Az ifjú Werther szenvedései címú művére, s átveszi az ere-

történet bizonyos alapmotívumait,
megtartja az eredeti mű rekonstruktív formáját is, összevetésük mínden tekintetben igazságtalan, s mindkét félre nézve sérelmes lenne. Ha tehát azt mondjuk, hogy Az ifjú W.
újabb szenvedései című darab nem
Goethe művének parafrázisa, akkor
ezzel a kijelentéssel Plenzdorfot veszszük védelembe. Darabja csak önmagában értékelhető. Az összehasonlítást
csak a saját szempontjai szerint bírja
el.
Plenzdorf darabjának hőse, Edgar
Wibeau tizenhét éves ipari tanuló bizonyos üzemi és családi konfliktusok
következményeként elhagyja otthonát
(Werther is elhagyja) és Wilhelm nevü barátjának társaságában (Werther
leveleinek címzettje is egy Wilhelm
nevű jóbarát), hóna alatt a festményeit tartalmazó mappával (Werther is
festeget) Berlinbe utazik, --ahol egy lebontásra ítélt hétvégi telep házacskájában húzza meg magát. A szomszédban működő óvoda kertjében megpillantja és nyomban megszeretí a Charlie nevű húszéves óvónőt (Werther szerelmét, aki kicsiny testvéreit gyámolítja,
szintén
Charlotte-nak,
illetve
Lotténak hívják), s az óvónő viszonozná is érzelmeit, ha nem lenne már
vőlegénye, aki jelenleg katona (Lotte
jegyese is távol van), s fejlett munkajogi érzékét nem zavarná, hogy Edgár
csövező és
munkakerülő.
Mindeközben Edgar talál az illemhelyen egy
könyvet, amelynek stílusa nevetésre
ingerli ugyan, de tematikája megragadja, mert azonosságot vél felfedezni a
könyvben szereplő szerelmes Werther és
a saját érzelmei között, és ezért ettől
kezdve Wilhelm nevű barátját a könyvből magnóra olvasott üzenetekkel tudósítja szerelmének és sorsának alakulásáról. Meg is teheti, hiszen minden
hajszálpontosan ugyanúgy alakul. A
Dieter new (Albert new) vőlegény
megérkezik és Edgár végül is dolgozni
kezd egy építkezésen (Werther diplomáciai szelgálatot vállal), de nem tud
beilleszkedni a kollektívába (Werthert
kitúrják a társaságból a konzervatív
arisztokraták) . és otthagyja a munkahelyét (Werther felmentését kéri a
nagyhercegtől),
Charlie férjhez megy
Dieterhez (Albert feleségül veszi Lottét).
A kollektíva azonban nem adja föl'
II munkakerülő fiatalember megjavíthatóságának reményét (Werthert meghívja egy herceg), de Edgar is - be
akarja bizonyítani a kollektívának és
-detí
sőt,

az óvónőnek, hogy ő is legény a gáton,
s ezért elhatározza, hogy bosszúból
feltalálja azt a festékszóró berendezést,
amit a kollektívának nem sikerült feltalálnia. Közben egy viharos, karácsony előtti napon csónakkirándulást
tesz a férjében jogosan csalódott óvónővel (Werther utolsó sétája a viharzó folyóval elöntött régi, kedves tájon)
és
megcsókolják egymást
(Werther
megcsókolja Lottét), de újításával sietnie kell, mert jön érte az anyukája,
hogy hazavigye és ezért sietős figyelmetlenségében halálos áramütés éri
(Werther golyót röpít a fejébe).'
A Pesti Színház előadásának egyik
krítíkusa nem értette, hogy a rendező
miért egy valódi tárgyakkal agyonzsúfolt színpadon játszatta el ezt a történetet. A válasz a sematizmus és a naturalizmus összefüggéseiben kereshető.
A naturalista színpadképnek és a naturalista előjátéknak az a funkciója, hogy
az irreális történetet a tárgyak valódiságának szuggesztiőjával valahogy mégis realitásként súlykolja belénk, lássék
valóságosnak a valótlan, és ez csak
azért nem sikerülhet, hiába a valódi
víz, hiába a valódi lavór, hiába a valódi építkezési állványzatok. mert a darab a maga nemében hézagtalan, a történet együgyűséget a jellemépítés és a
drámai forma sematizmusa olyan egészszé teljesíti ki, amit egy röpke rendezői ötlet nem képes megbontani.
Persze nem klasszikus, hanem megszelídült sematizmus ez. Plenzdorf nem
eszményien pozitív hőst rajzol, hanem
negatív tulajdonságokkal is rendelkező
lázadót, amolyan kemény gyereket, aki
azonban nem is annyira lázadó, hiszen
tulajdonképpen nagyon jó fiú. Ha nem
szabad hosszú hajat növeszteni, akkor
nem növeszt, viszont hitet tesz a farmer és a miniszoknya viseletének joga mellett. Absztrakt képeket fest, de
elítéli az absztrakt festészetet. Nem
olvas, de kedvenc szerzője Salinger.
Pacifistának vallja magát, de ha képeket lát a vietnami háborúról, akkor
legszívesebben egész életében katona
lenne. Most átmenetileg nem dolgozik,
ám nem igazi munkakerülő, hiszen idejét a festékszóró megreformálásával tölti. Sőt! Ha találmányát elkészítette, akkor haza szándékozik menni és be
akarja fejezni tanulmányait rendesen.
amiből egyúttal az is kiderül, hogy az
anyját sem gyűlöli annyira,
mint
amennyire gyűlöli.
A jelleméoítésnek ez a minden élesen
egyedi tulajdonságot letomoító módszere természetesen nem válhat egyetlen

tásaiban jól felismerhető a német nyeldráma előnyére sem. Az unalom elkerülhetetlennek tűnik. Ezért van szükséw irodalomban híressé vált bitterfeldi konferencia egyik alaptézise, mely
ge Plenzdorfnak a drámai idő felbontására és a drámai tér misztifikálására.
szerint az irodalom feladata, hogy "életük tevékeny alakítására ösztönözze a
A darab a végén kezdődik, Edgar halála után, á./ temetésén. s a szereplők
szocialista társadalom dolgozó embereit". Ha egy irodalompolitikai tézist a
a búsan bóklászó apa kérésére elevenítik föl Edgár életének jeleneteit. A
valóságra adott reális reakcióként értékelünk, akkor ezt a darabot, mint irohalott fiú pedig a nemlétből tér viszdalmi jelenséget, a reális reakcióra
sza - Hegedús Géza poétikusan ereszadott reális akciónak kell neveznünk.
kedik le egy létrán a színpadi mennyeA visszakövetkeztetés segítségével így
zetről -,
hogy elmagyarázza és elválhat érzékelhetővé az a valódi kérjátssza önmagát. A montázstechníka
déskör is, amely a sokszoros tükröző
így nemcsak dinamikát kölcsönöz a
dés mögött rejtezik.
megfordított történetnek, hanem formát
Edgár Wibeau tizenhét éves ipari taad amorális szándéknak is. Ez a jenuló így kiált: "Az én legnagyobb péllenetezési mód nyújt a szereplőknek ledaképem Edgar Wibeau! Olyan szerethetőséget arra, hogy a hős halálának
nék lenni, amilyen ő lesz!" Plenzdorf
árnyékában vizsgálhassák lelkiismeretüebben a mondatban találja el saját vaket, s az egyéni és társadalmi felelősség
kérdéseit. De mivel a szereplők nem, lóságos gondjainak lényegát. Eza darab egyetlen őszinte gesztusa. Annak
rendelkeznek egyéni karakterrel, egyéfelismerése, hogy az irodalom kiinduni felelősség sem találtatik. Senki sem
lópontja és végpontja, célja, értelme. és
felelős, ezért mindenki felelős! Ezért
eszköze csak Edgár Wibeau lehet. Más
kell az utolsó jelenetnek a szimbólumba
eszköz nem használható, más értelem
felívelnie, a szfnpadról kifordulnia. Fenem található, más cél nem elérhető.
lelős az egész társadalom.
Plenzdorfnak társadalomkritikai mon- .S mert Plenzdorf felismeri ezt, az is
természetes, hogy Goethe legindividudandéja van. De ez a mondandó megálisabb teremtményéhez,
Wertherhez
határozatlan, mert a történelmi szemhajol. De éppen ez a bökkenő. Mert
léletet a morálís szemlélet, a filozófiWerther nem Wibeau. Werther az
át az ideológia helyettesíti, s tények
Werther és Wibeau az Wibeau. Ezért
helyett vágyképekkel operál. Stílusa
Plenzdorf felismerése' csak irodalmi fel':'
publícísztíkus. A legromlandöbb nyelvi
ismerés. Oszinte gesztus, amivel darabrétegből. a zsargonból építkezik. A daját, ha művet nem is tud teremteni,
rab egyetlen valóságos társadalomkrítímégis a tézisek fölé sikerül emelnie.
kai mozzanata az általános iskolai iroA valódi drámák és valódi tragédiák
dalomoktatás helyzetét érinti: a törtémoralista elfelhőzése a magyar közönnet szereplői közül senki nem jön rá,
ség előtt sem ismeretlen. Plenzdorf dahogy Edgár Wibeau magnóra diktált
rabja egy hamis irodalmi elképzelés
leveleit egy Johann Wolfgang Goethe
normáival szembesíti a közönsézet.
new német író írta. Találgatják; mi
Szembesít. még akkor is, ha a Pesti
lehet az, amit hallanak.
Színház előaC\ása bizonyos értelemben
Plenzdorf darabja irodalmi jelenség,
kozmetíkázza IS a darabot. Tandori Dede műalkotásként nem értékelhető. Irozső fordítása
a szövezet akaratlanul
dalmi [elenségnsk azonban érdekes. Ha
megnemesíti. a rendezés pedig kihagy
annak szemléljük, ami, akkor kiderül,
néhány bántó részletet, Ezzel természehogy többszörös áttételen keresztül
tesen elszegényítik sematizmusát.
mégis valamiféle realitást tükröz. A
darab egyszerűsítéseiben és általánosíNADAS pgTER
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Huszonnégy színes és tíz fekete-fehér
reprodukció illusztrálja Egri Máriának,
a szolnoki Damjanich János Múzeum
miivészettörténészének
Mednyánszky
Lászlóról (1852-1919) írott monográfiáját, amelyet az album-alakú "Magyar Festők"-sorozatban jelentetett meg
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az elmúlt év karácsonyára a Corvina
Kiadó.
Mednyánszky aki a magyar ml1-.
vészettörténetbe hegyvidéki ~s vízparti
tájképeJ.vel, főként a;mnban csavarg6król, lumpenproletárokr6l és az első világháború katonáir6l, sebesült jeiről, hadifoglyair61, harctéri jeleneteiről festett
munkáival jegyezte be a nevét - tito~

zatos, komplikált egyemseg volt. Gondolkodásáról, emberi lényéről - amelyre erősen rányomta bélyegét a buddhizmus és a századfordulón divatos teozófia sokat elárulnak rejt jelekkel
1'ótt, bizalmas naplójegyzetei és levelei,
<J,melyeket Egri Mária tüzetesen tanulmányozott.
Az utókort azonban nem a képző
művészek írásbeli megnyilatkozásai érdeklik elsősorban, hanem a művek.
Mednyánszky esetében is mindenekelőtt a reánk maradt festményekre és
raizokra kell tekintetünket függesztenünk, és csak másodjára az írásos dokumentumokra ...
S ha festményei elé lépunk, művé
szetünk egyik óriásával nézünk farkasszemet ... űzött és ágrólszakadt emberekről festett
képeinek legszebbjei
("Öreg csavargó", "Abszintivó", "Verekedés
után") Rembrandtnak, Goyának, Daumier-nak, Rouault-nak, Derkovitsnak - az ember testi-lelki szenvedéseiről legtöbbet mondó művészek
nek munkáival vetekszenek; a galíciai, szerbiai, dél-tiroli frontokon készült műveit - amelyekbe Egri Mária
nem kíván belemagyarázni semmiféle
tudatos pacifista vagy antimilitarista
tendenciát éppen objektivitásuk teszi oly megrendítő alkotásokká ("Menekülők", "Halottak", "Szerbiában", "Tetvészkedő katonák"); tájképeinek ("Vi1"ágz6 fák", "Mocsaras alföldi táj",
"Foly6part fákkal") sejtelmes, fátyolos
kolorit ja, érzelmi-hangulati intenzitása
Bonington, Constable, Corot, Daubigny,
Paál László, Ferenczy Károly természetábrázolásának
őszinteségét
juttatja
eszünkbe. Egri Mária joggal hangsúlyozza a művésznek
munkáiban
megnyilatkozó
,.végtelenségérzetét",
s nincsen semmi túlzás a monografusnak abban a megállapításában sem,
hogy "a valóság jelenségeinek s önmag6,nak megismerésében (és tolmácsolásában) kevés festő jutott el azo7dq a
mélyséqekig, ameddig Mednyánszky".
A kötet képanyagának összeállítását
azonban nem mondhatjuk a legszerencsésebbnek; ,Egri Mária ugyanis csak
a közgyűjteményekben - a budapesti,
szolnoki és szegedi múzeumokban <>rzött Mednyánszky-képekből válogatott,
holott a mester chef d'oeuvre-jeinek
jelentős része magántulajdonban van.
(Főként Barcsay Jenő festőmúvész és
Glücks Ferenc gyűjteményében.)

A Solymár István jőigazgatóhelyettes
által szerkesziett "A Magyar Nemzeti
Galéria gyűjteményei" című kiadvány
(Corvina, 1975) a budai Várban elhelyezett művészeti intézmény XIX. és
XX. századi festészeti, grafikai, szobrászati és érmészeti anyagának mintegy
száznyolcvan darabjáról ad áttekintést.
A színes reprodukciók többsége színhű
ség szempontjából sajnos nem kifogástalan, a színes nyomatok gyenge minő
ségéért viszont kárpótlást nyújt a képtáblák bőséges száma és a kötetben
szereplő műalkotások eleven, olvasmányos stilusú ismertetése. (A szövegrész
szerzői Bodnár Éva, Szabó Katalin, N.
Pénzes Éva és SzegzáTdy-Csengeryné
Nagy Zsuzsa, a Nemzeti Galéria muzeológusai.)
Székely Bertalan itjú~ori "önarckép"-ét és voroses-sargas színekben
fürdő "ülő táncosnő"-jét (amelyek még
teljesen híjával vannak a mester későbbi akadémikus, szárazan pedáns rnodorának . . .), Munkácsy szinte impresszionista "Poros út"-ját, Szinyei Merse
élénk színfoltokból kibontakozó, forradalmian bátor "Hintá"-ját és "Ruhaszárítás"-át, Márffy Ödön kevéssé ismert,
lendületes Ady-ábrázolását, Csontváry,
Rippl-Rónai, a Ferenczy-triász (Károly,
Noémi és Béni), Gulácsy, Egry, Gadányi Jenő, Borsos Miklós, Korniss Dezső, Vilt Tibor, Kondor Béla remekeit
örömmel fedeztük fel a kötet oldalain,
- az viszont súlyos feledékenység, hogy
modern képzőművészetünk egyik legfontosabb egyénisége: Kassák Lajos
akiről 1975-ben Kölnben ("Kassák Ein ungarischer Beitrag zum Konstruktivismus" címmel) elmélyült monográfia
jelent meg a csehszlovák Tomás Straus művészettörténész tollából... - nem
kapott helyet egy olyan kiadványban,
amely két teljes lapot (l) áldoz a rendkívül szerény képességű Halápy János
tájképfestőnek ..• De Kassákon kívül mellőzték a kötet összeállítói
festészetünk és szobrászatunk más prominens mestereit is, így a "Nyolcak"csoport markáns arculatú tagját: Czigány Dezsőt, a varázslatos színakkordokat megszólaHató Vass Elemért, él konstruktív törekvések nagy tehetségű képviselőjét: Bene Gézát vagy a közelmúltban elhunyt Schaár Erzsébetet nemzedéke egyik legoriqinálisahb sz.obrászát.
E művészektől pediq a Nemzeti Galéria
reprezentatív munkákkal rendelkezik .•.
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A Dávid KataZin szerkesztésében megMűelemzés című könyvsorozat
Zegújabb kötete Bojár Iván "Vallomás
egy műalkotásról" című Barcsay
Jenő szentendrei mozaik-kompozíciójáról írott - traktátusa, amelyet a Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata adott
közre. (A kitűnő színes képmellékleteket
Schiller Alfréd fotói alapján - . a
Kossuth nllomda- készítette.)
A kötet képanyagának kiválasztása
gondos; a reprodukcíókközött rézkarcok ("Kőhegy", "Máriaremete"), rajzok
("Beszélgetők", "Dombos tá;"), festmények ("Munkáslány", "Vlő gondolkodó",
"Boltívek", "Félelem" stb.) és a magyar
monumentális-murális művészetben kivételes helyet elfoglaló szentendrei mozaik részletei sorakoznak. Bojár Ivánnak a mozaikművészet múltjáról írott
vasszusaiban és' a szentendrei Művelő
dési Központ· előcsarnokát díszítő, ülő
és álló emberi alakokat megjelenítő
Barcsay-műhöz fűzött kommentárjaiban
is sok az okos gondolat, a legnagyobb
figyelmet azonban Barcsay mesternek a .....szövegbe beiktatott -nyilatkozata
érdemli . . .. A művész (akinek múzeuma
rövidesen megnyílik Szentendre egyik
régi, szép házában) visszapillant Erdélyjelenő

ÚJ LEMEZEINK

LEXIKONOK A ZEN:f.:RGL

A Bártfai gyűjtemény, ez a bámulatosan gazdag ének-szólám könyveket
és tabulatúrás összeállításokat tartalmazó gyűjtemény kalandos úton jutott
Bártfára, ahol az Egyed templom evangélikus hívőközössége használta rendszeresen. Egyik része ugyanis - mint
erről Falvy Zoltán tájékoztat a gyűj
temény szemelvényeit tartalmazó lemez kitűnő előszavában
Nagyőr
kisközség iskolájából került ide. Nagyőrött Horváth
Stanschítz Gergely a
saját kastélyában tart-9tt fenn nevezetes könyvtárat és iskolát az 1500-as
évek végén. Bártfa amolyan kis sztget
volt, mely nagyjából érintetlen maradt
a török hódításí kísérletektől. A városkában elsősorban természetesen a Habsburg-ház befolyása érvényesült: egyfajta németes szellem és ízlés. De Er:
dély sokarcú kulturálís vonzása színtén megérintette a bártfaiakat. Ezért
is oly gazdag egyújtemény, mely a
jelen század tízes éveiben került a
Nemzeti Múzeum birtokába. Amikor
1970-ben restaurálták, a kötéstáblákból
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ben eltöltött gyermek- és ifjúkorára..
pályakezdésére, s tömör, tartalmas szavakkal szól mezőségi és szentendrei tá;élményeiről és azokról az ösztönzésekről, amelyeket Rembrandt, Munkácsy~
Mednyánszky, Rudnay Gyula, Nagy István, Picasso és a kubisták művészeté
től kapott.
Kár, hogya könyv nem közli llteljes szentendrei mozaik reprodukci6ját (így az, aki nem látta eredetíben
a művet, a kompozíció egészéről nem
kap tiszta képet), s Bojár Iván elmulasztotta közölni a hatalmas méretű
(3xll méteres) mozaikot hosszú, fáradságos munkával kirakó két famulus:-

Hegyi György és Rác András

jestőmú

vészek nevét..
E hiányosságok ellenére azonban az
új Barcsay-kötet művészeti könyvkiadásunk értékes terméke, Bojár Iván fejtegetései pedig kiegészítik és gazdagítják a Barcsay-életművel foglalkozó korábbi tanulmányoknak - Lyka Károly,.
Kállai Ernő, Genthon István, Németh
Lajos, Pataky Dénes, László Gyula, Petényi Katalin és mások írásainak megállapításait.

D. 1.

- ilyen véletlen felbukkanást nem iS'
egyet ismer irodalomtörténetünk - egy
1590-ből származó, Abigélről szóló magyar nyelvű monda került elő s Szik- .
szay Fabricius munkája, magyarvlatínnémet nyelvű értelmező szótár.
A kéziratos és nyomtatott anyagból
a XVI. és XVII. század sok kisebb jelentőségű mesterének
műve bukkant
elő. Jó néhány alkotással szerepelnek
azonban a késő reneszánsz elismert alkotói is, jelezve, milyen élénk kulturálís mozgás jellemezte Európának
azokat a részeit, ahová nem hatolt el
a török. (Mint ahogy maga a tény,
hogy Bártfán ilyen gyűjtemény volt hasonlóan Európa többi városaihoz és
kulturális centrumaihoz -, arra enged'
következtetni, hogy a XVI. és XVII.
századi magyarság kulturális képe sem'
bontakozott ki még a kutatás előtt teljes perspektívájában.)
A lemez természetesen csak töredékét mutathatja be a gazdag zenei
anyagnak. A legnagyobb elismeréssel
kell szólnunk a kitűnő válogatásról.
amely minden mil.fajból, minden stíluskörból bemutat egy-egy szebb darabot, s még arra is gondolt, hogy egyegy dallam útját nyomon kövesse. A

kitűnő közreműködők jóvoltából igazi
zenei élményben van részünk; legnagyobb bravúrjuk talán az, hogy a másodrendűről is elhitetik, hogy remeklés. Hadd soroljuk föl őket név szerínt
is: aPrimavera Quintett, a Camerata Hungarica (művészeti vezető: Czídra László), Lugosi Melinda, Budai Lívia Szép és ízléses a lemeztok grafikai kivitelezése is (Molnár Szilárd munkája). (SLPX 11669-70)

•

tékelijelentőségének megfelelően például korunk felejthetetlen müvészét,
Réti Józsefet. Kitűnő a Ferencsik Já'nosról, a nagy karmester nevelői tevékenységéről írott címszó. Tömörségükben is emlékezetesek a Gyurkovics Máriáról írott sorok. Altalában: olyan lexikon ez, melyet ha a zenerajongó kezébe vesz, aligha teszi le egyhamar,
hiszen egy kicsit a maga zenerajongásának történetét is kiolvashatja belőle.
Az Ecclesia adta ki Pécsi Sebestyén.
Az orgona címűkönyvét, mely a kitűnő művész két hasonló /tárgyú könyvének szerves folytatása, kiegészítése, és.
nélkülözhetetlen kézikönyve mindazoknak, akik a hangszer titkaival, szerkezetével meg akarnak ismerkedni, illetve napi munkájuk során meg kell
hogy ismerkedjenek. Schumann gyönyörű mottóját választotta könyve elejére, s az olvasó - aki aligha tudna
érdemben hozzászólni a tudós műhöz,
érzi, hogy Pécsi Sebestyént is az orgona érosza fűti, s ez teszi minden kijelentését megéltté és fontos tanulsággá,

A lexikonok korát éljük. Talán
azért, mert nem vagyunk hajlandók
fáradságot venni, hogy komolyabban
utána nézzünk a dolgoknak, s kényelmesen ráhagyatkozunk az egyes címszavak közléseire, melyek bizonyára
sikerre visznek bármelyik vetélkedőn
is (kivált, ha jól másolj uk őket egy
papírlapra, és suttyomban, hárommillió
ember szeme láttára, eredményesen
puskázunk, mint a tv színházi vetélkedőjén, ahol a személyesen megszerzett tudást könnyedén lepipálta az
ügyeskedés). Az is lehet, hogy a mai
*
ember már érzi magában a biztonságot, hogy összefoglaló véleményt mondHAYDN ÖSSZES ZONGOBAMűVEI 1.
jon a világról s a tudományokról. A
A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
lexikonokat persze ritkán írja egy emegyik legizgalmasabb vállalkozása az
ber. S ha van ilyen, aki egymaga elég
összes Haydn zongoraszonáták tervezett
bátor ahhoz, hogy összeválogassa, megfölvétele. A most megjelent első album,.
rostálja, elemezze egy tudományág
mel1l Pertis Zsuzsa és Sebest1lénJánoB
anyagát, megérdemli tiszteletünket és
megbecsülésünket. A Zeneműkiadónál
előadásában a fiatalkori kompoziciókat
tartalmazza, máris igazolja, hogy jogokét ilyen figyelemre méltó kiadvány
is megjelent az utóbbi Időben. Az
sult volt a megkülönböztetett várakoegyik Darvas Gábor Evezredek hangzás. Pedig az előadók, de a felvétel miíszerei című gyűjteménye, a másik Várvészeti vezetője, Mátyás János is jelentős nehézségekkel találták szembe manai Péter Operalexikona.
gukat épp e fiatalkori művek kapcsán..
Darvas Gábor nem címszavak szerint sorolja föl az emberiség hangszeHisz mindenekelőtt azt kellett tisztázniok, vajon milyen hangszeren szólaljanak
reít, hanem inkább történeti, kronolómeg e művek, melyek az érett mester
giai rendben ismerteti valamennyit. De
ezt oly ötletesen, szellemesen teszi,
kompozícióival éisszehasonlítva kissé tahogy könyve legsikerültebb lapjait a
lánszü,r1OOkés jellegtelenek, s elsősor
regény izgalmával olvassuk. Mindig van
bfJn épp a csGlUlatos, bővérű haydni
ereje arra, hogy a legfontosabb műve
humorhifí,n1lzik belőlük, de egy-egy
lődéstörténeti anyagót is mozgásba hoz. dallamfordulatuk, zenei megoldásuk már
za, így könyve kortörténeti fogódz6ka!t
jelzi, ahogya hagyományok és konvenis bőven ad olvasójának, A kötetet jól
dók Bzorításából kiszabaduló fiatalemmegválogatott illusztrációs anyag egéber ösztönösen ráhibáz a maga legsajászíti ki.
tabb zenei kifejezésének át jára. A filoVárnai Péter Operalexikona igazi lelógia abban kétségtelenül támpontot ad,
xikon - a szó jó értelmében. Tömöhogy az eredeti - persze ezt a jelzőt
is meg lehet kérdőjelezni, hisz e kOf'ren és jól tájékoztat, hitelesen értékel,
szakból egyetlen alkotás maradt fönn
s egy-egy kis esszéjében a zenetudós
és filozófus álarca mögül az íróé is
Haydn keze írásával partitúrákból
kikandikál.
Jelentős
érdeme,
hogy
hiánYQznaka dinllmikai jelzések; ez a
aránylag nagy teret szentel a magyar
tény arra látszik utalni, hogy ő maga
operajátszás ismertetésének. Elsőnek éris a csembalót ha~zn6lhatta előadási
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hangszerül. A másik nehézség sem kisebb: a zenetudomány ugyanis máig
sem tudta eldönteni a fiatalkori mű
vek autentikusságának kérdését: azaz
előfordulhat, hogy e lemezen is egy
korabeH osztrák vagy cseh zeneszerző
művét halljuk Haydné helyett, ami már
magában is jelzi, hogy e szonáták inkább a kor uralkodó zenei köznyelvét
szólaltatják meg. Nagyon nehéz' tehát
akár zenei; akár stíláris fejlődésről
szólni ebben a ciklusban, inkább csak
,rácsodálkozhatunk egy váratlanul felizzó
tételre, egy játszi, de karakterisztikus
ötletre, s elgondolkodhatunk, mily nagy
hatást tett az utána következő nemzedékekre Philip Emmanüel Bach, akit
Haydn is mesterének tisztelt. (Persze a
"fejlődést", nem is itt kell nyomon követni - elsősorban majd az lesz izgalmas, ahogya sorozat későbbi lemezei
során az ifjú Haydn levetkezi az őt
jócskán ért hatásokat, s egyetlen, me'rész ugrással a kor hibátlan átlaga fölött teremve, megteremti azt a zenei
nyelvet, melyet aztán őutána Mozart
teljesített be.)
A két kitűnő előadó számára elsősor
ban az 'jelenthetett nehézséget, hogy a
középszerben miképp éreztessék a majdani nagyságot. Ez mindkettejüknek sikerült, s jóvoltukból val6ban zenetörténeti fölfedezésnek lehetünk részesei a
lemez hallgatása közben. A táiékozódást ségíti Somfai Lászl6 kitúnően kalauzoló, tudományosan is megala1Jozott
ismertetője. A felvétel technikailag is

sikerült (Hungaroton SLPX 11614-17).
Ahol nem volt udvari kamarazenekar, ott rendszerint a katonaság ból, il
palota- vagy várőrségből, s az egyes ünnepségek, esküvők és temetések alkalmával a kastélyba érkező zenészekből
lehetett összeverbuválni alkalmi együttest, mely az esetek túlnyomó többségében fúvós hangszereken játszott. A
fiatal Haydn ilyen alkalmi összeállítású
fúvósegyütteseknek is írt különféle kompozíciókat, melueket ő maga Dioertimentóknak nevezett. Ezek kézirataí a
világ minden tájára szétszóródtak, jelentős hányaduk talán ma is "lappang".
Néhány kézírásos példány fel-felbukkan
hol egy osztrák kolostor kéziratai közül, hol egy cseh gyűjteménYből, s természetesen az Esterházy-archívumban.
Ezekből a fíatalkori
alkotásokból is
megjelentetett egy csokorra valót a Magyar
Hanglemezgyártó
Vállalat.
Az
oboa-szólókat Pongrácz Péter, Hock
Bertalan, a fagottokat Fülemile Tibor
és Nagy András játssza, kürtön Medveczky András és Mesterházy Dezső
működik közre.
Ahogy a fíatalkorí
csembalósz01láták, ezek az alkalmi divertimentók is meglehetős en átlagos alkotások, s csak egy-két váratlan fordulat sejteti a későbbi zseniális mestert. Inkább a nagyszerű előadásban
telhet maradéktalan gyönyörűségünk.
Szép és ízléses a lemezboritó grafikai
megoldása
(Bán6
Endre
munkája).
(Hungaroton SLPX 11719).
R. L.

MUSICA HUNGARICA

amelyen a gregoriánumon kívül a Bártfai Gyűjteményből, Budavár reneszánsz
zenéjéből, Croner tabulatúrás könyvéből és Esterházy Pál Harmonia coelestis-éből
is részletek hangzottak el.
Mindez a hazai előadóművészet, a szaktudósok "győzelme", számunkra pedig:
önvizsgálat. A divatok egy ideig hatnak, aztán feledésbe merülnek. Nincs
fennmaradásukat garantáló bizonyítványuk. A jelek viszont arra mutatnak:
a sohasem divatból élő gregorián új
reneszánszát kezdi élni - az egyházon
kívül. Volt már felejthetetlen élményünk a győri székesegyházban, a hajdan "hivatalos" énekgyakorlat bemuta~
tásakor. S ha most a két legavatottabb:
Szendrey J,anka és Dobszay László
együttesükkel ennek az elfeledett gyakorlatnak igazibb bemutat6jára vállalkoztak, az példa lehetne nem csupán
agyőrieknek! Lapozzuk fel a tíz év el-

KONCERTEK
Ludus Paschali és Szetit Mikl6s ünnep. A Schola Hungarica együttes mű
során szereplő magyar gregoriánum e
köré a két ünnep köré fonódott olyan
módon, hogya különböző stíZusrétegek
szépen kirajzolódtak. Talán furcsának
tűnik, hogy a gregorián hangversenyp6diumra került. Hány katedrálisban
vagy templomban hangzik fel ezekből
egy is? Vagy hozzá kell szoknunk,
hogy az egyház hivatalos zenéje már
nem több kuriózumnál? Vannak, akik
érdektelenségról beszélnek. De a legkitűnőbb előadóművészek szóló vagy zenekari estjén nligha vannak többen,
mint a magyar középkor zenéjének ünnepén voltak. Mert ünnepnek kell neveznünk azt a zeneakadémiai estét,
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teltével a II. Vatikánum Liturgiku$
Konstitúciójának 116-117. pontját: "A
gregOTiánt az egyház ma is legsajátosabb énekének tekinti, amelynek első
helyet kell elfoglalnia a liturgiában,
méghozzá nemcsak a katedrálisokban,
kolostorokban, hanem a plébániai egyházakban is."
Nosztalgiával hallgattuk a húsvéti játék (Ludus Paschali) XIV-XV-XVI.
századi darabjait, amelynek töredékei
vidéken (ahol még megvan) a Jézuskeresésben fellelhetők. A szvit-szerű
húsvéti ciklus, ahogyan Falvy Zoltán
zenetörténész nevezi, az Inventor ruti-.
li körmeneti himnusszal kezdődött. A
IV. századi Prudentius, a kora-kereszténység legjelentősebb költőjének sOTai
csendülnek fel az antik zene hangjain
húsvét éjszakájában. Majd a tulajdonképpeni játék következett, ahogyan a
PTay-kódex-ben is megörökítették: a
húsvéti hajnali officium nocturnum harmadik versiculusa alatt két, angyalnak
öltözött pap, diakónus, esetleg gyermek
lement a sírhoz. Ott megálltak, vagy
leültek. A harmadik versiculus után
az egész papi kórus levonult a szentsírhoz. Ketten-hárman a Jézus keresésére induló asszonyokat jelképező pa-'
pok közül párbeszédet kezdtek az angyalokkal. Ennek végén, amikor. az angyalok azt felelték: "nincs itt, feltámadt, lássátok a helyet", felvették a
gyolcsruhát és bizonyságul a nép felé
fordulva felmutatták.
Ahogyan a pódiumon nők, férfiak,
gyermekek helyileg is váltogatták egymást, felmerült bennünk a góndolat:
mit jelentene ma is ez a játék a liturgiában, milyen eleven erőt, húsvéti élményt. Nem divatból, újdQ.nságként,
hanem eredeti szándéka szerint. A zene nem lehet töltelék, hanem szerves
része az istentiszteletnek, s nem mindegy, mi hangzik elott! Első magyar
népénekünk is hangverseny-darab lett.
(Emlitett zenetudósaink és még néhányan azonban nem a látványért megszállottjai munkájuknak, hanem közösség-szolgálatból, a tiszta kultúráért
tevékenykednek). "Krisztus feltámada"
- így szól ez az első, Anjou-kori énekünk. De soroljuk tovább: az elhangzottakat: a kétszólamú Surrexit Christus
hodi e (Krisztus ma feltámadt), a monumentális Cum Rex gloriae (Midőn
a dicsőség Királya) antifona (Esztergomi Missale, 14. sz.), a Resurrexi (Feltámadtam), majd ezt követően a Szent
Miklós ciklus. Csak aki már hallotta
valamelyik zsolozsma kezdő, egyetlen
ajkon megszólaló kérését: Domine, ad

adjuvandum me festina (Uram, jöjj segítségemre), majd a többi részt, tudja
igazán megsejteni: mit jelentett a közös
ének az egyházi gyakorlatban. Háromszólamú kánonban is elhangzott a könyörgés. Követte ezt az O Pastor / O
pásztor / motetta, az Ime a Főpap graduále, az Alleluja, az "ünnepi ének",
a Nicolai solemnia.
A középkor liturgikus éneklésében
minden eddigi vélekedés ellenére, (hogy
tudniillik dominált a férfikari hangzás), a Lányi-kódex tanúsága szerint, érdekeltek voltak a nők is. A
kórus hangzáskarakterét pedig a g1lermekhang határozta meg. Igy teljesen
jogos és indokolt volt a női kar szerepeltetése ezen a koncerten. A Schola
Hungarica sikeres fellépése önként kínálja, hogy emlékezetes karácsonyi lemezük után ezt a műsorukat is megörökítsék.
Czidra László együttesének programjából nehéz lenne valamit is kiemelni.
Érdemük: hazai közönségünk lassan az
ismert nevek közt tudja többek közt
Susatót, Waisselius-t és Pietro Bonot.
A régi zene művelőinek azonban tisztázniuk kellene: ennyire darabos-keményen hangzott-e a tánczene az egykori előadásban? Véleményünk szerint
sokkal muzikálisabban, folyékonyabban.
Croner Daniel XVII. századvégi tabulatúrás könyvének második kötete
tízenkét, hangnemileg egymáshoz tartozó előjátékot (praeambulum) tartalmaz.
Az első kötetet is beleszámítva, a zenetörténet egyik érdekes dokumentumával állunk szemben. Ha arra gondolunk, hogya XVIII. század első felében Bach megkomponálta a Wohltemperiertes Klavier preludiumait és fugáit, s hogy őt követte Beethoven 32 zongaraszonátája, a romantika korát is fel
kell idéznünk: Chopin 24 hangnemben
írt etűdöket gyakorlati céllal, ahogyan
Croner könyvének anyaga is gyakorlati
SZándékú. Croner nem volt szerző, hanem brassói' gyűjtő, . akinek tizenkét
praeambulumát Lehotka Gábor játszotta
ragyogó technikával, színkombinációkkal, a tabulatúrás könyv megfejtése
után először. ÖTÜlnénk, ha az első
kötet is mielőbb feldolgozásra kerülne,
éppen gazdag zenei tartalmánál fogva.

*
Mind ez idáig nem értékeltük eléggé
a fiatal pianista, Németh Tamás tehetségét. Előadóestjeiről is csak egy~egy
rövid méltatás jelent meg. Oka talán

az, hogy ritkán lép pódiumra. Akkor
azonban meglep zongorajátékának sokszínűségével, klasszikus keménységével,
kiegyensúlyozott, mértéktartó érzésvilágával. Aszkétikus, öngyötrő alkat, aki
belső tüzét folytonos lobogás ban tartja,
s teremti újjá általa a mesterműveket.
Ars poeticája a népdalból vett József
Attila-i sorokkal fogalmazható meg:
"Aki dudás akar lenni, pokolra kell
annak menni".
Legutóbbi zeneakadémiai koncertjén
győződhettünk meg arról, hogy Ungár
Imre tanítványa egy esztendő alatt sokat fejlődött. Technikában, elmélyülésben a "nagyok" közé emelkedett. Beethoven-matinéjáról elmondtuk: muzikalitása egészen rendkívüli, s a bécsi mester meglepően érett tolmácsolója. Műso·
rán ezúttal is szerepelt Beethoven-mű,
a cisz-moll, Holdfény szonáta (Mondschein). A romantikus érzésvilágot sugalló darab csupán első tételében éji
zene, ami valamely megnevezhetetlen
szállal a harmadik tételhez is kapcsolódik. Eszünkbe jut a Pastorale szimfónia
erdőzsongásos,
patakcsobogásos
természet-világa. A plasztikus képek
helyett azonban itt a táj örökragyogását látjuk: a hold fák közül süt ki, a
víz tükre alatt jár s Goethe szavaival - : "feloldozza a lélek nyűgeit,
enyhftő tekintete tájainkon pihen".
Nem sejtelmes-romantikus impresszió
kerít tehát hatalmába, hanem a szellem, amelynek kirajzolható, pontos karaktere van: határozott a finomságokban is. Az előadó érdeme, hogy a felbontott harmóniákban megtalálta ezt a
pontos szellem-arcot, s rajta a láthatatlan ragyogást. Az érzés nem fulladt
lágyanelkent lírai dalba, hanem átvonult "keblünk labirintusán". S ha Liszt
a második tételt virágnak nevezte két
szakadék között, elmondhatjuk: lepketánc is ez, könnyed hangulat. Németh
Tamás túlságos sötét színekkel festette
a virág szirmait, a lepke villanásait
pedig sas-szárnnyal követte. Kidolgozatlannak éreztllk ezt a tételt. A félreértés után azonban annál meggyőzőbb
volt az utolsó rész előadása. A hold
egyszerre tomboIni kezdett, s a Pathetique-re emlékeztető "metafizikai" vihar
támadt. A fantázia csapongása nem
vá.lt sokkoló hatásúvá, hanem ember és
természet találkozott a goethei értelmezésben: "bú s öröm közt ballagok a
maaányon át".
Mozart A-dúr Bzonátájának pasztorál
hanquIata. apró, már-már láthatatlan
részei, amelyek olykor ,.fátylat kavnak", s ezáltal (J messzeségbe nőnek,
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Lorrain képeire emlékeztetnek. A szerves egységet kitűnóen ragadta meg ~
előadóművész, zuhatagokat, mélységeket
teremtett és felejthetetlen egzotikus.
perceket a török induMban. Aradt II
dallam-folyó. Kár, hogy egy-egy rejtett
"szikla-gátnál" éles-keménnyé vált a zuhogás.
SChubert Wanderer fantáziája a zongoramúvészek egyik prÓbaköve. A romantikus képzelet még klasszikus arányokkal méri a valóságot, s a hegyekből érkező vándor egyik bérctől a másikig követi a nap útját, amely különös módon: hideg ("Die Sonne dünkt
mich hier so kalt"). A vándorélmény cl
zeneköltő egyik alapérzése. A kor spirituális vágyából fakadt, a racionalizmus után. A vándorlás valamiképpen zarándoklat is, amely ebben az idő
ben reneszánszát éli. Mindenesetre szakrális értelmű és filozófiai. Erre valr
Schubertnek Friedrich Schlegel versére
írt A vándor című dala 1819-ből, amely'
a Goethe-verssel mintha rokon lenne.
(Ilyen sorokat olvashatunk: "Mily sugallatos a Hold! Dúlt dagály. szelíd
apály: Benti táj. Tükrén fényesülve látok . . .") Ez a képzelt vidék a vándor
hazája, aki alkotói magányában érzi a
szabadságot. A kiváló dalénekes, Dietrich Fischer-Diskau magyarul is megjelent könyvében (A Schubert dalo k:
nyomában, Gondolat, 1975) részletesen
tárgyalja Schubert vándormotívumait:több dalt komponált a zeneköltő erre fl
témára, s amint az elemzésekből kitű
nik: a Wanderer fantázia nem a Schlegel versére írt lied zenei anyagát, hanem az 1816-ban komponált Der Wanderer motívumát fejleszti tovább. Ennek szöuege G. Ph. Schmidt "műkedve
lő versfaragótól" származik. A zenetudományt - Diskau is felveti - izgatjr.t
a kérdés: hogyan lehet a Fantáziát aziménti dal érzelemvilágának hű visszhangjaként értelmezni? Hiszen komoly
ellentmondások vannak például a már
idézett "Die Sonne"-sor dal- és Fantáziabeli értelmezésében. Szükséges lenne
alaposan megvizsgální a vándormotívumok jelentését a zeneköltö életében.
Alighanem a Fantáziában jelen van If
schlegeli versélmény. Goethe költeményének, a Vándor éji dalának (I.) ellentétes (harc és nyugalom) képvilága, amit
szintén Schubert zenésftett meg. Gyönyörű tablóhoz hasonlíthatjuk a Fantáziát: Turner Odysseusa lép be a távolból s dütirambot énekel, meglátva hazája partjait, vagy egy egyszerű zarándok dala ez? Dalt hallunk, végtelen,
szenvedélyektől átjárt dalt, stflizáltan~

cithasonítva
a
dalköltő
szimfonikus
képzeletében. Németh Tamás zongorajátékában "egyetlen" hangot hallottunk, a legfontosabbat, amely kibomlott, túláradt, melódiába öltözött.

*
Bach h-moll miséje 24 tétel - együtt
mindmáig rejtélye
a zenetudománynak. Sokszor leírt közhely s talán az is marad. A "nagy zenék" rejtélye ez, amit csak az "átélésre képes hallgató" tud' megragadni,
szavak nélkül. Nyugodtan elmondhatjuk: a h-moll mise titka az egész
bachi életmúé és - a zseniális komponistáké, akik önmaguk törvényeit követve fejezik ki a lényegest, a mindig
pontosat.
Elgondolkodtat korunk jeles Bach elő
adójának
és
teológusának,
Albert
Schweitzernek könyve, amelynek középpontjában Bach mint Q. legnagyobb egyházi komponista áll. Elemzéseiben .nem
csupán hipotéziseket fogalmaz meg, hanem igazol is. Példáiból kiderül: az egyházi, vallásos jelző egyetemest jelent
Bachnál, az emberi természet szeros
összeforrottságát a természetfelettivel.
Schweitzer, amikor a kantátákat vizsgálva megállapítja textus és dallam el'lJálaszthatatlan egységét, olyan példát is
idéz, mint a bűnbeesés motivuma: "ha
a korál szövege a búnbeesésről szól, az
orgonára írt korálelőjátékban állandóan
visszatér egy mindig felülről lefelé eső
motívum. . . Ha mármost egy más
műben, akár szvit-tételben, mindenféle
programatikus utalást nélkülöző címfelirattal rendelkező darabban előtérbe keriilnekhasonló eső-zuhanó motívumok,
biztosak lehetünk, hogy ebben a fúgában, toccatában, prelúdiumban vagy
versenymútételben valamiképpen a bűn,
a bűnbeesés fogalomköre volt a tétel
tartalmi indítékainak egyike" (vö. Várnai Péter: Bach egyházi zenéje). S amikor a zenetörténész arról beszél, hogy
Bach nagy egyházi műveinek bármelyik részletét akkor is ekkléziasztikusnak éreznénk, "ha szövegét ismeretlen
nyelven énekelnék", azt következtetjük:
Bachnál sohasem határolódik el vallásos és profán úgy, ahogyan mi manapság elválasztjuk egymástól a kettőt. Számunkra ez akkor lesz igazán meggyőző,
ha elfogadjuk: "más egy remekműnek
a megértése és más annak átélése".
Ha ilyen szemlélettel közelítünk a hmoll mise rejtélyeihez, úgy véljük, fölösleges a kronológiai· kérdések pontos

é. külön-külön -

tisztázása az egyes tételeket illetően, s
a legnagyobb kérdés: hogyan állt össze
szervesen a teljes mű anélkül, hogy a
mester akarta volna, mintha máris választ kapna. Valójában hihetetlen egységről kell itt szólnunk, különös "fejlő
désnélkülíségről", a fúga életéről, amely
kibontja a témát újra meg újra, majd
tovagyűrúzik, és végül visszatér eredeti
pontjára: beteljesíti önmagát. A misét
meghatározzák a fúga-tételek. A "közösség imádságában", a kórus-részekben
találkozunk velük leggyakrabban. Mélyítik és végtelenbe tágítják (lo zenei örvénylést. Olykor már alig fér medrében
a folyó: az Agnus Deí altária kromatíkája "korokon felüli rokona a Schönberg-kör dallamvilágának".
A mise másik jell11gzetessége a nyugvópont. Felejthetetlenül szólal meg a
pasztorál a Glória békességet óhajtó
részletében vagy az énekszóIam felülről
lefelé hajló íve a Credo "Et incarnatus"-ában. Ugyancsak belső érzékünkre
van szükség, ha a feltámadás ("Et resurrexit") népi tánc-ihletésú zenéjét
hallgatjuk. Valahol ugyanaz az ösztönösség munkál ebben, mínt a húsvét
örömének kifejezésében a nép körében: paraliturgíkus táncban,
amely
egyes rítusokban mindmáig jelen van.
Bach ebben a művében nem dramatizál. Már ez a megállapítás is közhely,
de ha figyelembe vesszük, hogy a hmoll mise zenei nyelve rendkívül egyszerű, világos, valóban csak a lényegre
hagyatkozó, megkockáztathatjuk az állítást megfordítani: éppen ezért drámai.
Törvénye nem a kantátáké, passió ké,
hanem a zenéé, amely végső soron liturgia (csak egyszer már rájönnénk ennek az iaazságára a gyakorlatban is!),
ahogyan Rilke írja: "hanatükrözés, minden céltól eloldott s szabad". A gregoriánum 5si tisztasága ilyen.
Ferencsik János immár hagyományos
felújítója lett hazá.nkban Bach remekművének. Ezúttal az Erkel Színházban
vezényelte két alkalommal. Interpretálása mindig izgalmas, elsősorban a mú
értelmezése szempontjából. Most is újat
nyújtott: részleteiben építette fel a misét, s így minden tétel önálló egészként
különült el a többitiSI anélkül, hogy a
teljes egység megbomlott volna. Ezáltal
bontakozott ki a liturgia szépsége,
amelynek szelleme át- meg átjárta az
előadást. A szövegek gondolati tartalma mindenütt világos kifejezést nyert.
A barokk kupolaépítészet nagyszerűen
érvényesítette törvényét (közel az éghez
és a földhöz), s ·nem a hangzás monumentalitása vagy a sodrÓ' lendület ad-
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ta meg ennek végleges formáját, hanem
a mű belső struktúrája, amely megint
~csak érzékelhető, de meg nem fogalmazható. A /belső arányt nem kellett
tehát hatásosan növelni: a nyugodt tempójú, már-már analizáló értelmezéssel
Ferencsik meglelte a mű korszerű előa
dási stílusát. Mindenekelőtt a belső
hangzásképre figyelt.
Ehhez természetesen kitűnő szólistákra is szükség volt. Szerencsésen választott, főleg Andor tva, Takáts Klára és

,_O

ROBERT BRESSON ÚJ FILMJE
A Francia Nagykövetség és a magyarországi Francia Intézet rendezésében a MOM Szakasits Arpád Művelő
dési Otthonában tartott filmbemutatón
Robert Bressonnak 1974-ben készült alkotását, a Lancelát du Lac-ot vetítették le. A neves francia filmművész ezúttal - Chrétien de Troyes és Robert
de Boron nyomán - a XII-XIII. század legendás világát varázsolja elénk, a
lovagok zárt, érzelmileg túlfűtött, bajvívó közösséget idézi meg Artus király
udvarából. A történet - akárcsak az e
korból származó históriák zöme - a
mitikus Grál köré fonódik, amelynek
birtokában az ember megnövelheti erejét, képességeit, meghódíthatja a végtelent és legyőzheti a halált. Akinek tulajdona a Grál, az a tál, "melyből Jézus áldozott" .az Utolsó Vacsorán, az a
kehely, amelyben Artmethíaí József felfogta a megfeszített Krisztus kiömlő vérét - annak még sikerülhet· az eszményi élet.
"
Artus király a Kerekasztal Lovagjainak egyik legértékesebb tagját, Lancelot du Lac-ot azzal a küldetéssel bízza
meg, hogy szerezze meg neki a Grált.
Mordred lovag, Lancelot vetélytársa aki maga is szeretné elnyerni a királynő kegyét felfedi Lancelot-nak Guenievre királynő iránt érzett bűnös szerelmét és ármánykodásával, gáncsvetéssei igyekszik aláásni a királyi család
tekintélyét, gyengíteni Artus király hatalmát. Egy lovagi torna során Lancelot minden ellenfelén diadalt arat, de
közben súlyos sebet kap maga is, ami
hosszú időre meggátolja abban, hogy a
királyi várban megjelenjen. Ezzel szabaddá vált az út Mordred, az áruló
előtt. Miután a királynő minden közeledését visszautasítja, ráveszi a királyt,
hogy hitvesét bebörtönözze házasságtö-
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Barlay Zsuzsa személyében. Barlay áY1/
énekelte a legkényesebb altáriákat, hoYfl
azok valójában már nem voltak áriák:
muzsika volt - a szó metafizikai értelmében. Tiszta, könnyed éneklés jellemezte a két szoprán szólistát is. Korondy György (tenor) és Gregor József stílusán még érződik: keveset szerepelnek
oratóriumokban, ahol leginkább szük·
ség van az egyszerű, pontos éneklésre.
TOTH SANDOR.

rés gyanúja miatt. Lancelot nemsokára
meggyógyul, kiszabadítja Gueníevre-t és
testvérharcba keveredve halálosan megsebesíti egyetlen barátját, Gauvint. Az.
öldöklő küzdelemben végül is hiába áldozza fel magát, hogy visszaállítsa a
békét, egységet teremtsen és újra bizalmat ébresszen kölcsönösen mindenkiben - a halálban is hűséges marad
szerelméhez és királyához.
A film rendkívül hitelesen ábrázolja a kort, s ebben nemcsak a kitűnő
színészek és a korhű kísérőzene vannak a rendező segítségére," hanem mindenekelőtt az az aszketikus filmnyelv,
amelyhez Bresson következetesen ragaszkodik, jóllehet műveinek nemegyszer hibájául róják föl a tempótlanságot, a statikus kamerakezelést. Itt azonban ez a teljesen puritán kőzlésmód bár a mélyben szenvedélyek hömpölyögnek, vad lázak lobognak - az emberi érintkezés tartózkodó, szemérmes
voltát, a korabeli társasági magatartás
kendőző, merev
viselkedési formáját
tükrözi; a lassú építkezés, akivárás
rníndenképpen helyénvaló. Filmje színház és film egyszerre, éppúgy alkalmazza a színházra jellemző akciókat,
jelenetekre bontást, a belépés és a távozás hatásos fogásait, a körülírt helyzetek aprólékos elemzését, mint a film képi erejét, a látvány szépségét fények és
árnyak esésében. a mozgás folyamatosságának idő- és térbeli távlatát, a festői kornpozícíót.
A Lancelot du Lac is - mint Bresson többi filmje - a kegyelem kalandja, a tisztaság és az odaadó ragaszkodás drámája, az üdvösség tornácán vergődők
tanúságtevése. A cselekmény
mintha csak ürügy volna egy emberi
konfrontáció, egy számadás lehetőségé
nek bizonyítására, egy fogadalom végigélésének példájára. Mit is jelent a
Grál lovagjának lenni? Szüntelen g)'Ő-

zelmet önmagunk felett, krisztusi áldo- a hetedik művészetet senki Bressonon
zatvállalást, olyan örök emberi kötelékívül még nem gyúrta élőbb egységkek, mint barátság, szerelem, hit és bebe. .. A lélek legősibb metafizikai élcsület szeplőtlen őrzését és táplálását.
ményeiből csinált filmművészetet. FilmA Grál lovagja nem lehet akárki: csak
jei a sokaság helyett az egységet, a
messzeség helyett a mélységet tükrözik
az őszinte, nyílt férfi, a szeretetében is
kemény, szótartó, aki mindenkiben testebből a világból... Aki képes szenvedvérét ismeri föl vagy testvérévé akar
ni mások bűneiért, feláldozni magát vatenni mindenkit.
lakiért vagy valamiért, akiben van erő
megváltani másokat, végül is eljut léRobert Bressont sokan "a filmművé
tének Golgotáján saját megváltásához.
szet Pascaljának", vagy a mozi [anzeBresson hőseinek ez a sorsuk... Bresnistájának nevezik spirituális mondanson szerint az egyetlen valódi, művé
dói és világszemlélete miatt. A kiváló
szí ábrázolásra méltó téma, hogy a test
filmesztéta, Hegedűs Zoltán így jellemigévé lesz" (Filmkultúra, 1967_1).
zi őt: "Bresson szerzetesí lélek ... Vallást - a szó ősi értelmében véve - és
H. B.

Tájékozódás
Több-kevesebb rendszerességgel csak azokat a külföldi magyar katolikus . kiadványokJat tudjuk nyomán követni, rnelyek a
földrajzUag hozzánk közelebb eső kiadóknál
jelennek meg. A távoli világrészekből legfeljebb egy-egy lúradás jut el hozzánk, egy
régebben ott élő költő verseskötete, vagy
egy mesekönyv, mely a hazájuktól messze
szakadt gyerekek számára igyekszik vonzóvá
tenni anyáik, ~páik nvelvét.
Az európai katolikus könyvkiadás újdonságairól eddig is tájékoztattuk olvosólnkJat.
Rómában, az eisenstadti Prugg vertagnái,
a bécsi Opus Mystici Corporis kiadónál jelennek meg a legtekintélyesebb, valóban figyelmet érdemlő könyvek. A Herder adja
kl negyedévenként a Mérleget, mely vitathatatlanul a legjobban szerkesztett. kitllnő
Informáló katolikus folyóirata a külföldi magyarságnak (nálunk is e16fizethető a Központi Hírlapirodánál). A múlt évi negyedik
számában például igazi szerzáció John Dourley C. G. Jung és a jelenkori teológia
címú tanulmánva, amelyben a szerző Jungnak arra a tételére irányítja a figyelmet,
hogy Isten VIll1ósága a tudatalatti világban
megflgyelhetö, s megkísérli összegezni ennek
esetleges teológiai következményeit. Hasonlóan égető és id6szerú problémám figyelmeztet Franf;ois Varone is, aki a papi hívatások válságából bontja ki az egyház jövendő
reménységének távlatát.
A Prugg Verlag kiadásában megjelenő
Szolgálat a hit kérdéseit állítja egy-egy tematikus számának középpontjába. A 27. szám
a Márla, édesanyánk összefoglaló címet viselte, a 28. Aszkézis? címmel jelent meg,
már a cím kérd6jelében is éreztetve, mítven
nagy viták gyúrúznek korunkban a fogalom értelmezése és életelvvé való emelése

körül. Az előzö számban talán Fark~falvy
Dénes kitúnő összefoglalása a legérdekesebb,
melyben a zsinat Máriáról szóló tanításait
összegzi, az utóbbiban pedig az Aszkézis és
a mai ember és Paskai Lászlónak Aszkézis
a papnevelésben címü tanulmánya.. A legizgalmasabb problémákat kétségtelenül santha Máté Az ~zkézis buktatól címü összefoglalása veti föl.
1:rdemes megjegyeznünk, hogya Szolgálat
is, a Mérleg is rendszeresen tájékoztatja olvasóit a magyar katollkuskönyvkiadás újdonságairól és szellemi életünk legjelentő
sebb eseményeíröl, s ezt míndíg elfogulatlan ösztnteségget, a párbeszéd nyitottságával
teszi, szemben néhány kevésbé elfogulatlan
kiadvány tendenciózus híradásaival.
A Prugg. Verlag rendszeres könyvklJadói
tevékenysége során egyre-másra
jelenteti
meg izgalmas, korszeru ktadvánYait. Az Igészolgálat évfordulókon eísösorban a papság
míndennapí munkárét könnyíti meg, a keresztség és az egyházi rend szentségét megvilágító írásaival és ajánlott beszéd-vázlataival, de hasznos anyagot tartaímaz a temetési liturgiám vollJl1itkozóan ls. Második kiadásban jelent meg A. Deeken Oregszilnk,
de gy6zllnk eímü jeles könyve, mely az
öregedés úja.bban nagyon sokat vitatott
problémáját olyan
perspektívába helyezi,
ahonnan rálátás nyílik Isten terveire és
országára, melyet nekünk készített. Egészen
kltünő könyv A. Stögnemek A Lukács evangéliumról írt nagyszabású monograríája, mely
színte elrejtve adja csak a szaktudományos
közléseket, annál több elmélkedési anyagot
nyújtva a modem embemek (Szabó János
fordítása) .
A bécsi Opus Mystici Corporis verlag
Szentévi litraValója a zarándokok számára
készült, esősorban a lelki elmélyülés céljaira, de imakönyvnek is kítűnöen használ-
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