
vány megjelentetését ugyanis csak előfizetői

fedezettel vállalta a hangjegykereskedő cég.
Bartók részt vett a vásárlók toborzásában.
Vésztön, 1906. november 12-én feladott leve
lezőlapján arra kéri König Pétert, hogy "szí
veskedjék gyűjtöívét - pénzzel együtt az azon
jelzett címre beküldeni, mert a dalok már leg
közelebb megjelennek". A gyűjtőíveket Bartók
édesanyja juttatta el ismeretség révén König
nek Szegedre.

A francia közrernüködök megnyilatkozásai
ból a franciák Bartók-szemléletével ismerked
hetünk, tágabb értelemben a magyar zene
szerző világvisszhangjával, jobb megértésével.
Bartók népzenei hátterét pl. másképpen látják
Nyugaton. Érdekes Mache megjegyzése: "Bar
tók némiképp a természeti ember mítoszát
kereste, ez nála ösztönös-őszinte indíték Iehe
tett, de ennél sokkal többet talált: a viszony
lagosság nagyon fontos tanulságát."

Film

Spielberg: Az elveszett
frigyláda fosztogató i

A közelmúlt művészeti irányzatai próbáltak
szinkronban maradni a társadalom folyama
tos gyorsulásával. Nem szentesítödött egyet
len megvalósult forma sem, mivel mindegyik
létrehozta saját következményét, többnyire
komplementerét. Végül a folyamaton belüli
megújulás utolsó eszközeként összekevered
tek a szigorúan elhatárolható törekvések.
Többé nem érvényes az újítás, hiszen a leg
újabb lehetőség: bármi, bármikor felhasznál
ható. Ebben a kentaurlélekben magának a fel
gyorsult, technokratikus időnek a dimenziója
szünik meg, de nem megoldásképpen, hanem
végletesen összekeverve az elmúlt, elmaradt
formákat, stílusokat - az elfedés kelléktárának
valamennyi eszközét.

A forma, az elvont megvalósulás létrejötte
kezdetben a világ felfogásának az embernél
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Bartók amerikai és egyben utolsó zenekari
műveinek hiteles előadásáról eddig nem sok
szó esett. Jelen sorok írója ezért is szükségét
érezte, hogy ismertesse a Harmadík zongora
verseny előadásának gramofonlemezes rögzí
tését a bécsi filharmonikusok, Pásztory Ditta
és Serly Tibor közrernüködésével. Serly New
Yorkban Bartók gyakori látogatója, félig
meddig házi munkatársa volt.

Az élő Bartók antológia anyagának össze
gyűjtése Gergely János szívós munkájának
eredménye. Az érdemes kiadvány több jelen
tős muzsikus és Bartók-kortárs (Molnár
Antal, Kósa György, William Primrose stb.)
nyilatkozatát menti meg a zenetörténet szá
mára. Gergely nagyszabású monográfiájának,
a három főrészből álló Bela Bartók Composi
teur Hongrois-nak természetes kiegészítője.

Volly István

magasabb egység szempontjából való meg
értési kísérlete, az Isten megidézése, kiszolgá
lása volt. Amit az újkor egységes mítosz nél
küli társadalmai mögött már eltakarnak a kul
túra díszletei. A művészet félreértéséből ki
indulva csak a müvek halmozódó elfedése jele
nítődik meg és nem az egyetemessel . való
szembesülés mozgat, hanem konkrét szükség
letek kielégítése. A katarzis átalakul egy foly
ton másként kimondott, belátható és tudomá
sul vehető álkatarzissá, amely megkönnyíti az
alkalmazkodást. De az egymásra kővetkező új
donságok olyan területeket is felszínre hoz
nak, ahol öntudatlanul megjelennek a vissza
szorított, elfelejtett lét alapkérdései. A leg
könnyebben fogyasztható múfajok, a mcse, a
giccs, a horror álcájában előtérbe kerül a sze
mélytelen külvilággal szembeni belső tudás és
bizalom visszaszerzése, visszajutás egy másik
valóság gyürüjébe, ahol minden közös,

Spielberg filmjei zajos sikerek. A mutat
vánnyá lefokozott dráma sorozatai. A horror



vagy a jövő felé mutató fantasztikum lehetővé

teszi a kaland megfizethető, katarzismentes
átélését. A hős, a főszereplő bábján keresztül
pedig kockázatmentesen nézhetők végig a ve
szély, a kegyetlenség, a halál egyszeri, megis
mételhetetlen élményei. A jelen feloldhatat
lanságait a jövő kivetülő képei teszik túlél
hetővé. Az időbe való belépés útja azonban
másfelé is mutat.

Spielberg filmjének főhőse egy régész. A
nagy kaland, a jövő, a még-nem-tudható felidé
zése átalakul.' Az időfonál éppen legutolsó
pontjából - saját jelenéből - hatol fokozatosan
visszafelé. Tudja, hogy fölötte csak "átsiklik a
történelem". A világháború jelenében magát a
történelmet, halott, ezért mindenütt jelenvaló,
mindent kitöltő tömbjét, az igazi időt akarja
kezében tartani. Hogy létrejöjjön a találkozás,
olyan körbe kell lépnie, ahol egyszerre jelen
levő és múltbeli. Ez a jövő. Ez már a halhatat
lanság. Isten helye.

"Isten meghalt" - állítja az idő szelleme: a
kor. Az új birodalmak gyorsan igyekeznek be
tölteni az üresen maradt helyet. "Nem aka
runk többé olyan embereket látni, akik a "túl
világ« felé pislognak. Szabad embereket aka
runk, akik tudják és érzik, hogy Isten őbennük

lakozik" - mondja Hitler. A "cselekvő ember"
a világ értelmét a megvalósulásban határolja

Színház

A. L. Webber-T. Rice:
Jézus Krisztus Szupersztár

"Ha te vagy a Krisnus, mondd
meg nékünk. Monda pedig
nékik: Ha mondom néktek,
nem hiszitek el." (Lk 27, 67).

Jézus Krisztus szenvedéstörténete az a téma,
amely az európai, illetve amerikai kultúrterü
leten valószínűleg a legtöbbször kerűlt feldol
gozásra. A történet évezredek óta él és jelen
van; hatása alól ateista müvészek sem akarják

be, nem pedig a reá való készülésben. Célja a
nem-evilágból-való ország evilági megterem
tése. De a kapcsolat emléke még jelenvaló. A
hely még üresen marad.

A film kalandja a megszakadt kapcsolat erő

szak árán való helyreállításának kísérlete. A
hajsza tárgya a frigyláda - a törvények őrzője

és letéteményese. Az abszolútum jelenlétének
bizonyítéka. A film másik régész höse szerinti
adó-vevő, melyen keresztül "Istennel lehet be
szélni". Megtalálása a végső győzelmet bizto
síthatja - mintegy az atombomba feltalálásá
nak utólagosan eljátszott parafrázisaként 
mindkét fél, a németek és az amerikaiak szá
mára. A háborúról levált jelenünkben - ahol
láthatatlanul pereg a hirosimai dokumentu
mok némafilmje is - nézhetjük az egyik
utolsó jelenet abszurditását: a frigyláda fel
nyitásának náci katonák álta' celebrált zsidó
szertartását. Ezután már csak az elszaba
dult erők tombolnak látványosan, arat a halál.
Isten csak hírt ad magáról végső megnyilat
kozás helyett. A frigyláda újra lezárul, hogy
ismeretlen helyen, új birodalomban várja az
egyesülést. A filmnek vége, a kapcsolat ismét
megszakadt, a nézök kellemesen szórakoztak.
Kezdödhet egy másik mese. Kivül szivárog a
jelen.

Kelényi Béla

vagy tudják kivonni magukat: az Emberfia
még tagadtatásában is példa és mérce.

Az Evangélium értelmezésére tengernyi, és
egymástól olykor alaposan eltérő eredményre
vezető kísérlet történt már. Egyvalami azon
ban minden vita fölött kell álljon: az Újszövet
ség értelmezése csakis teológiai szempontból
képzelhető el - a megváltás rnüve enélkül
üres történet marad. Az Evangélium proble
matikája az emberi lét problematikája, az
Evangélium a legalapvetőbb ontológiai kérdé
sekre válaszol. Ehhez képest bármi mást be
lelátni a Messiás történetébe (forradalmár
Krisztust, politikus Júdást stb.) eltörpítése a
Jóhírnek, a teljesség befogadásának kicsinyes
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