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Az "Istenek, megvált6k, pr6féták"
sorozatban mutatta be a rádió
Lendvai György: Jézus címú ess
ményjátékát. A bemutat6t a sorozat
szerkesztőjének, Zoltán Péternek be~

szélaetése követte Agh Attila filoz6fus~

sal.
Lendvai György darabjának utols6

szavaiban Pilátus azon meditál, vajon
ki lehetett az az ember, akit néhány
pillanattal korábban halálra ítélt: "Ki
rály, próféta, vagy csak közönséges föl
di halandó, aki a lehetetlent kísértette
ég és föld határán?" A kérdést a hivő

ember számára már megválaszolta (és
újra meg újra megválaszolja) maga a
hit: "Jézus Krisztus igaz Isten és igaz
ember".

A történelmet azonban nemcsak hi
vők, hanem Istenben, Jézus istenségé
ben nem-hivők is élik és alakítják.
Űk az imént idézett megfogalmazásból
csak a második részt fogadják el:
"igaz ember". Ezzel az igaz emberrel
találkoznak a történelemben, az iro
áalomban, a művészetekben, s minden
ilyen találkozás egyetlen torrásra, az
egyetemes emberi kultúra közös kín
csére, a Bibliára mutat vissza (még
akkor is, ha maga az olvas6, néző

vagy hallgató nem hisz annak az adott
témának vallásos tartalmában. Michel
angelo Pietáját vagy Dante Isteni
Színjátékát másképpen értelmezi a hi
vő vagy a nem-hivő, de mindkettő

egyaránt remekműnek értékel'i). A kér
dés csak az, hogy a találkozás pillanatá
ban tudják-e, mi1'ől is VQn egyáltalán
szó? Ismerik-e a f01'rást, aBibliát
(függetlenül attól, hogy hisznek-e ben
ne vagy sem)? Máriássy Judit, a Vi
lágosság januári számában cikket írt
a Máté evangéliuma című filmről

("Pasolini különös hódítása"). Ebben
többek között a következőket mondja:
"A Biblia hiánycikk a könyvesboltok
ban. (Még Rapcsányi László A Biblia
világá-t ismertető rádió sorozatának
könyvalakban megjelent, s eddig már
két kiadást megért kötete is az). Diá
kok számára könnyebben találunk nép
szerű eligazítást a görög mitológia vi
lágába. Pedig ez utóbbit tanulják is
a kiizépiskola első osztályában Homé
rosz, Szophoklész és Euripidész kap
csán. Az európai kultúrkör másik
legfontosabb forrásvidékéről, Mózes öt
könyvéről, az apostolok leveleiről, Má
té, Márk, Lukács, János evangéliumá
ról azonban éppen a felvilágosult,

progresszív családban nevelkedő fiatal
nem tud semmit." ~s tegyük hozzá
mindjárt: nagyon sok (még magát hi
vőnek, vallásosnak tartó) felnőttebb

korosztálybeli sem.
Zoltán Péter rádi6sorozata művelő

déstörté·neti sorozat, célja tehát a tu
dásbeli hiányosságok pótlása, vagyis·
minél több ismeretközlés. Ez természe
tesen nem pótolhatja a behatóbbta
ntilmányozást. és - amennyiben azok
hozzáférhetőek - az eredeti források
megismerését, jelen esetben aBibliáét.
Arra azonban elég, hogy érdeklődést

keltsen az adott témakör (vagy téma
kÖTÖk) iránt. Igy találkozhattunk a ko
,'ábbi adásokban többek között Zarat
husztra, Buddha, Mohamed, Mózes és
mások életének keresztmetszetével,
most pedig· Jézusé'val. Mind az ese
ményjáték, mind az utána következő

beszélgetés Jézus emberi alakját szán
dékozottmegrajzolni.

A KERESZT~NY HIVŰ Pál apostol
bizonyosságával vallja: ,;tudom, kinek
hiszek" (2 Tim 1, 12). Ugyanakkor, a
párbeszéd korszakában és a kiindulási
alapok ismeretében, semmiképpen: sem
ütközhet meg azon, hogy egy marxista,
ateista filozófUS - jelen esetben. a be
szélgetésben részt vevő Agh Attila -,
Jézus, a kereszténység és általában a
vallás kérdéseiben a marxista tudo
mány következtetéseivel, sajátos jel
rendszerével, szóhasználatával él. Ami
persze nem zárja ki, hogy véleménye
bizonyos pontokon találkozzék a dialó
gus hivő résztvevőinek a véleményével.
Ilyen például az a megállapítás, hogy
Jézus valamennyi ember megváltója",
áldozata minden emberért vállalt egye
temes áldozat (még ha hivők és nem-'
hivők végső soron más-más következ
tetést vonnak is le belőle).

Agh _4ttila kiemelte, hogy Engels
számára amint az "A Jelenések
Könyve" és "Az őskereszténység törté
netéhez" című munkáiból is kitűnik
- Jézus Krisztus többé-kevésbé tör
téneti személy. Jézus történetiségét Le
nin sem tagadta. A marxista tudo
mány, kutatásaiban a kétezer évvel
ezelőtt lezajlott, jelentős szociális moz
galmakból kiindulva, elismeri Jézus
történeti szerepét. Arról azonban, hogy
emberi mivoltában ki t'olt ő- te
hát Jézus személyes kilétéről - meg
oszlanak a marxisták nézetei. A lé~

nyeg végeredményben az, állapította
meg befejezésül Agh Attila, hogy Jé
zus alakja és hatása átfogja az egész
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elmúlt két évezred kultúráját, magá
ba öleli az emberiség közös nagy ér
tékeit. Ezek megérlésének a kulcsa:
Jézus és mindaz, ami vele kapcsolatos.

AZ ESEMÉNYJATÉK lROJA nagy ál
talánosságban követi ugyan az Újszö
'oeteéaet, viszont Jézus alakját és sze
repét a kereszténység tanításától elté
rően látja és értékeli. Művében, az
evangéliumi motívumok mellett (és
azokkal összekeveredve) sok az apok
rif elem. Ehhez, mint írónak, termé
szetesen joga van. Drámájában nincs
semmi bántó él, mondanivalójának
megfogalmazása mértéktartó. Az már
azonban vitatható, hogy egy mtivelő

déstörténeti sorozat ke1'etében ez az
alkotói módszer megfelel-e a kívánt
célnak. Az eseményjáték - mint azt
a neve 'is jelzi - eseményeket köz
vetít, azokra és azokból épül föl. Már
pedig a Jézus cselekedeteit és tanítá
sát tükröző események leghitelesebb
forrása - a valósághoz leghűbb tény
anyag gyűjteménye - a négy evan
gélium, még akkor is, ha sem Máté,
sem Márk, sem Lukács, sem pedig Já;'
nos nem írt kronológiai, elbeszélő ér
telembenvett életrajzot. A teljes Jé
zus-képhez hozzátartoznak a gyógyítá
sai és halottfeltámasztásai is, ó a cso
dáival együtt, is igaz ernber marad (és
az már hit kérdése, hogy a hallgat6,
néző vagy olvasó ugyanakkor igaz Is
tent is lát-e benne vagy sem).

Lendvai Júdás alakjával indítja a
cselekményt (olyannyira, hogy a hall
gatónak jó ideig az a benyomása,
mintha' Júdás volna a dráma főhőse).

Az író szerint Júdásnak kettős szere
pevolt Jézus kereszthalálában: az
egyik önmaga, a másik pedig Jézus
szempontjából. Mindkettő fölmenti őt

az árulás bűnétől. JÚdá.~, mondja
Lendvai, csalódott Jézusban, de szeret
te és meg akarta menteni. Azért ke
reste föl a főpapokat - előbb. Annást
(aki' a "gondolat"), majd Kajafást (aki
a "cselekedet"), hogy idézzék a főta
nács elé Jézust és "térítsék a helyes
útra". Ez a "helyes út": szolgálni az
Eljövendőt (Jizus ugyanis nem lehet a
Messiás, mert az harcos lesz, karddal
áll népe élére, megalázza a rómaiakat
és helyreállítja Izrael uralmát). Annás
"szerencsétlen fantasztának, megszál
lottnak" tartja Jézust, Kajafás viszont
Izrael ellenségét látja benne és kapóra
jön neki az Iskarióti. Azt hazudja, hogy
csak egy lehetőség van Jézus megmen
tésére: ha "színleg" elárulja őt. Jú-
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dás rááll az alkúra, még a harminc
ezüstpénzt is elfogadja (hogy még "hi
telesebbnek" tűnjék az árulás), a fő

tanács tárgyalásán is tanúskodik Jézus
ellen, és a halálos ítélet kimondása
után is igyekszik a "lelkére beszélni";
de akkor már nincs többé szükség rá:
Kajafás kidobatja.

A másik motívum, ami Júdás árulá
sában közrejátszott Lendvai szerint:
Jézus akarata. Júdás a megváltás
"kulcsfigurája" Jézus kezében, nem te
hetett mást, el kellett árulnia Meste
rét. Maga Jézus mondja róla a drámá
ban, hogy még biztatta is az Utolsó
Vacsorá'n: menjen már, tegye meg, ad
ja őt ellenségei kezére; Júdás bűne ép
pen ezért "nem valódi bűn".

A Lendvaí által fölvetett kérdés nem
új, A kérdésre az irodalom régtől fog
va keresi a választ, különféle kísérlete
ken át, motiválni igyekezvén a tettet,
melyre az evangéliumok nem adnak
más indoklást, mint azt, hogy eleve a
,kárhozat fia', vagy hogy egy adott pil
lanatban ,megszállta az ördög'. Ennyi
pszichológia azonban - vagy a pszi
chológiának ekkora hiánya - egy mai
írónak túlságosan kevés. De a "megol
dással" Lendvai adósunk maradt: a
dráma utolsó negyedében Júdás aldkja
nyomtalanul (és minden válasz nélkül)
eltűnik a szinről.

Aránytalanul kevés a drámában Jé
zus szerepe: mindössze egyetlen mono
lóg és néhány rövid válasz Kajafás,
majd Pilátus kérdéseire. De a rádióda
rabot. követő beszélgetésben is kiemeit
történeti szerepéről, a szegények, elnyo
mottak, a korabeli társadalom pere
mén (vagy még azon is kívül) élők Jé
zusáról, a felebaráti s:wretet, az ellen
ségszeretet, a mindenkiért vállalt áldo
zat forradalmian új tanításáról és krisz
tusi példájáról alig esik szó (legföljebb
csak néhány halvány utalás). Pedig a
dráma szövege költőien szép (ez egyéb
ként a legnagyobb erőssége). Néhol 
például Jézus monológjában - egye
nesen magasra ível{), igazi költemény
(amit Latinovits Zoltán meginditóan
s?!épen mond el). De hihető-e akkor és
ott ez a már-már sztoikus nyugalom,
ez a lírai filozofálgatás életről, sorsról
és halálról? "Halálfélelem kerítette
hatalmába, és még buzgóbban imád
kozott. Verejtéke mint megannyi vér
csepp hullott a földre" ~ írja Lukács
evangélista (Lk 22, -13-44). De meny
nyit érzékeltet - jelenít meg - mínd
ebből az író? "Félek és az én Atyám



nem felel nekem"; "Nem vagy már
többé az Emberfia. Magad vagy. Mez
telen vagy." Ilyen és ehhez hasonló
mondatokat hallunk Jézus ajkáról,
csakhogy ennek vajmi 7~evés köze van

ZENEI KÖRK~P

Ritkán találkozik olyan harmoniku
san virtuozitás és muzikalitás a zenei
átéléssel, mint a világhírű J. E, Köhler
weimari orgonaművész egyéniségében.
Budapesti koncertjei zenei életünk ese
ményei voltak. Zeneakadémiai fellépé
sét Egyetemi templomi hangversenye
követte, ahol kizárólag Bach-műveket

orgonált, de műsorának végén megcsil
logtatta improvizációs tehetségét is.

Köhler a weimari Liszt Ferenc Ze
neművészeti. Főiskola professzora és a
helyi Szent Péter-Pál templom zene
igazgatója. Beszélgetésünk során el
mondta: szívesen látott növendékei a
fiatal magyar orgonaművészek, akik
közül Ella István és Lukács Géza ne
vét említette elismeréssel. Mint előadó

művész elsősorban Bach múveine'k tol
mácsolója. A lipcsei mester művésze
tének elmélyült ismeretéről meggyő

ződhettiLnk mindjárt - a koncert-nyitó
darabban: a Kunst der Fuge 19 tételé
ból az első négyet játszotta, ezt az
alaptémát rögzítő és tükörfordUásban
megismétlő, tovább szövő "tételt".

Bach életművének egyik csúcsa a
minden előadói apparátus megjelölését
nélkülöző "A fúga művészete" (1750),
amelyben a hangzás, a tiszta zenei
kombinatorika s a kivételes koncentrá
ció szinte már matematikai köntösben
jelentkezik, mégis érzelemdúsan, az el
szállt évekre visszapillant6 számvetés
igényével, afféle "ősmozdulattal" (Sza
bolcsi Bence), amint a Musikalisches
Opferben, de ugyanakkor megkövült
tűzhányóhoz hasonlít, amely legbelse
jében őrzi titkait. Maga a rejtelem ez
a mű, a természet testvére. Legjellem
zőbben Albert Schweitzer méltatta: "A
téma voltaképpen nem mond1tat6 érde
kesnek; nem annyira zseniális intuíció
szülötte, mint inkább a sokoldalú fel
használhat6ság, valamint a megfordUás
lehetőségének a szándéka adta a for
máját. És mégis lebilincseli azt, aki
újra meg újra hallgatja. Nyugodt, ko
moly világ tükröződik benne, mely
pusztán és mereven mozgás nélkül te-

a val6di elhagyatottsághoz, a test erőt

lenséqéhez, a véres verítéket kisajtol6
gyötrődéshez.

BALAssy LASZLÓ

rűl el, nem vidámít és nem szórakoz
tat, de mégsem bocsátja szabadon az
embert."

Valóban nehéz volt "szabadulni" a
hangok személyes varázsát61, mert a
rítmikai képletekben ott a végtelen ze
ne, amely a mindenség erejével a tér
és az idő dimenzióiba kapcsolta be a
hallgatókat. A játék egyszerű volt, mé
gis ezerszínű: a barokk világ támadt
fel a regisztereken, s főleg a negyedik
részben a valódi koncert-hangulat. Az
ív rajzolatát - kezdettől a végkifejle
tig - mennyboltra felsorakozó csillag
pontok alkották, hogy végül a teljes
ség villogjon: napok, holdak s maga a
mozdula tlan Föld, -melyen a zene vette
át meghitt birodalmát.

A hat tríószonáta (az olasz hegedű

ve1'senyek háromtételes típusát képvise
lik) a lipcseí évek (1723-1750) ígen ke
vés számú orgonaművet felmutató ter
mésének reprezentáns darabjaí. Kőhler

a G-dúr hangnemút játszotta. A köny
nyed, rokokás hangulatot árasztó első

és harmadik tétel közé elmélkedő rész
ékelődik. A waldflötén (erdei fuvola
regiszter) kiemelt "természet-játék",
melybe a trombita is belezendül, Bach
lassú tételeinek egyik leglí1'aibb vallo
mása. Az előad6művész mintha erre
koncentrálva építette volna fel a "lé
lek katedrálisát". Talán csak Beethoven
Pastoral szimfóniájának utolsó tételé
ben, már a vihar elmúltával és a pász
torsíp hangjai1tak elszálltával szólal
meg így a teremtett világ - a termé
szet temnlomában. Ez a kozmikus pil
lanat válik igazán az ember élményévé.

Sokszor sz61tak már Bach átiratairól.
Az elha.ngzott Vívald! Koncert (a-moll)
ezúttal első tételével lepett meg: Köh
lel' egészen zenekari hangzásúvá vará
zsolta. A kürtök echós felelgetései. ll

vonósok fátyolos melódiái azt a Velen
cét idézték meg, amelu Vivaldi zené
jében mindig tetten érhető. A víz és fl
várák prizmáin meqtörő fények álomi
tá1'1t varázsolnak körénk.

Osi variáci6s formába öltöztette Bach
mélységből feltörő hangját, amely Is
ten irgalmáért könyörög (Schweitzer)
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