
Irodalom

Salamon Anikó: Gyimesi csángó
mondák, ráolvasások, imák

A Moldva felé futó Tatros folyócska és mellékpa
takainak völgyét a XVII. századtól kezdve népe
sítették be csíki és moldvai magyarok, kisebb
részben románok. A keskeny patakvölgyek, a
magashegyi legelők elsősorban az állattartásnak
kedveznek. Legnagyobb munka ezért a takar
mánygyűjtés, a szénacsínálás, Ez,valamint az esti
összejövetelek télen, a szornszédolások és ünne
pi együttlétek a legjobb alkalmai a mondaanyag
elbeszélésének, s egyúttal továbbörökítésének.
Az élménytörténetként elmesélt hiedelem
mondák nagy száma azt jelzi, hogy a néphit
bizonyos korosztályoknál még élő hagyomány. A
mondák másik nagyobb csoportját a legendák és
vallásos tárgyú elbeszélések alkotják, ezzel szem
ben kevesebb eredetmondát és történeti
mondát lehetett lejegyezni.

Érdekes megállapítása Salamon Anikónak, hogy
amíg a férfiak főleg Krisztus és Szent Péter népi
bölcsességgel és humorral gazdagon átszőtt föl
di kalandjairól beszélnek, addig az asszonyok
egyéb vallásos történeteket. hiedelmeket jobban
ismernek. Közülük kerülnek ki a ráolvasásokkal
gyógyító specialisták is. A nap, hold és szivárvány
köszöntökkel kapcsolatban azonban érdemes
lett volna a szerzőknek utalni a gyimesi Babba
Mária, "szép Mária" kultuszára, s a közeli
Csíksomlyó búcsús hagyománykörében fellelhe
tő naptiszteletre. Hiszen Csíksomlyó volt a leg
fontosabb búcsújáróhelye a gyimesi magyarok
nakis.

A fiatalon, tragikus körülmények közt elhunyt
kutató kéziratát Mohay Tamás rendezte sajtó alá,
előszavát pedig Dömötör Tekla írta. Elszórt
közlesek után ez az első módszeres gyűjtemény
az egyik legkeletibb magyar népcsoport
népköltészetéből. Nagy András népművészeti

motívumokat idéző, csak fekete, piros és zöld
színeket használó szép metszetsorozata jól il
leszkedik a szövegekhez, A könyv jegyzeteit
részben még Salamon Anikó, részben pedig
Mohay Tamás írta. A szöveg- és motívurnelemzés
helyett tnindketten a közölt szövegek társadaJtni
funkcióit vizsgálták elsősorban.

Napló

Nemcsak szakemberek, érdeklődökis haszon
nal forgathatják Salamon Anikó gyűjtését, amely
hírt hoz egy hányatott múltú, nehéz jelenű

népcsoport költészetéről,gazdagítja az örvende
tesen szaporodó vallási néprajzi közlesek sorát, s
talán - még ezekben a nehéz időkben is 
kedvet ébreszt e csodás szépségü táj felkeresé
sére. (Helikon)

Barna Gábor

Hamvas Béla: Láthatatlan történet

A Láthatatlan történet írásai látszólag nem
kapcsolódnak egymáshoz, mégis egyetlen, szi
gorüan megszerkesztett íven érnek össze: az
alászállás és felemelkedés ívén. Mindegy, hogy az
ürügyet ki szelgáltatja. Wordsworth, vagy Mila
répa, Beethoven, vagyAbélard itt csak egy-egy
név. Mögöttük hatalmas erők küzdenek egymás
sal és a tét a fennmaradás, vagyaz elsüllyedés. Ez
a könyv kísérlet annak megfogalmazására, hogy
mi az, atni van, hol és mikor élünk, mi a
változatlan, mi zajlik a történetek mögött és
végül tnilyen örökséget kell vállalnunk, tni felé
törekedjünk. Akönyv szellemében: a titáni létből
való kitörés lehetőségeaz isteni felé.

,,Az embernek három világa van: a szellem, a
lélek és az élet" - írja Hamvas. Akönyv első felét
az élet lényegébe való leszállás tölti ki, egészen a
Meteöra élőhalott világáig. Újabb korszakba
lépünk - írja a kötet kezdő és egyik legfonto
sabb esszéjében, a Vizöntőben - és az új
korszakba való átmenetet megrázkódtatás jelzi,
új vízözön, amely belülről jön, a szenvedély
minden egyénit magába merítő hatalmával; nem
osztályharc folyik, hanem a "tömegek lázadása",
"az egyén tudatos tevékenységének helyébe a
tömeg tudattalan tevékenysége lép". Egy nép
számára nem a szolgaság a legnagyobb veszély 
rnondja Hamvas -, hanem a tudatos gondol
kozás elvesztése, a tudattalanságba, az anyagba
való lesüllyedés. Az anyag a "természet kiselejte
zett szernete" és ormaterializmushoz, az anyag-



hoz ragaszkodó ember a természet szellemi
erejéről levált, visszakorcsosult lény. Mindezek
igazságát nem szükséges itt eldönteni. Hamvas
könyvének megjelenése után közvetlenül fejező
dött be a második világháború, azután jöttek az
ötvenes, a hatvanas évek és a többi. Itt mindenki
a saját bőrén tapasztalhatta meg, hogyan rnűkö

dik a történelem.
Mi felé törekedjünk? Hamvas szerint az ősi

ember ugyanaz, mint az "örök ember". A kezdet
nem az, ami még zavaros, nem letisztult, hanem a
világ ősi rendjét, harmóniáját felfogó ember.
Ebből az alapállásból utasítja vissza a tudomány
fejlődésközpontúságát, ebben az értelemben
származik a primitív, a tömegember, a "korcs
szömyeteg" az "idők legvégéről", ezért nem
vezethető le számára a jelen egy .kaffer falu
életéből".

,,A természettudományos európainak a
természet géprendszer, s mögötte áll a semmi. A
misztikusnak a természet az élőlények világa, s a
teremtettek mögött áll a Teremtő." De a termé
szet magánya nem emberi, hanem személytelen.
mögötte - írja Hamvas a Wordsworth-esszében
- ott húzódik az Őslény, az Egy, a nundennél
mélyebben rejtőző, ösneműElső Lélek, melynek
Énje az itt színre lépő, a csak hatalmi ösztönt
ismerő titán. Rajta keresztül közelíthető meg a
felszín alatt megmutatkozó "homályos nyüzs
gés", az élet, melynek "őskörnyezete a víz". A
Poseidön-esszében domináns a határtalanság, a
tudatalatti, az álom, a fantázia és - mint általá
ban Hamvasnál - most sem a konkrét vallás
történeti utalások, igazolások az igazán fontosak,
hanem az intuíció az ismeretlen erejéről, a "has
világról", amely a szellemről tudomást sem véve
"köp, okádik, fröcsköl, bűzölög", nem akar mást,
mint növekedni, "nem akar semmit, csak egyet:
lenni".

Az ív legalsó pontján vegetálnak a meghalni,
átlényegülni sem tudok, a Meteóra kötenge
rének szerzetesei. Azok, akik az "Én börtönében"
élőket jelképezik. Hamvas így ír: ,,Azélet szünte
len terjeszkedés. Különösen, ha az ember az
anyagban már nem nőhet, nő a szellemben és
lélekben: a láthatatlanban. Mint a tűz. Amíg
elég." Ezt, az Én megsemmisülését próbálják
elkerülni a Meteórában élők, de innen kezdődik

az emelkedés is a batár felé, amely a "téren és
időn kívül játszódó szellem" területe. A Mila
répa-esszé annak a tibeti szentnek a példázata,
aki a földi én feláldozásával végrehajtja a határ
átlépését, aki képes magáról letépni a múlandót,
az Ent, aki a lét szenvedését "egyetlen emberi
életben akarta megélni", hogy ne kelljen többé
újjászületnie.

"Igazi életünk a szenvedés" - utal Nietz
schére Hamvas, csak a szenvedés vállalása vezet
tovább a szeretetíg, Avilágot erővelmeghódítani
próbáló lény, a titán elbukik, mert nem ismeri a
mértéket. "Titáni mozdulat" - írja Hamvas -,
amikor az aszkéta, az önmagánál erősebb ember
felszínre hozza és legyőzi a benne rejlő őslényt,

az archét. Ám ekkor már nem lehet többé ott,
ahonnan elindul, de ott sem, ahol győzött. Marad
az örömtelen eredmény, a mű, Van-e megállás,
középpont. vagy csak a mű felmutatása és az
örökös visszazuhanás? Van-e hagyomány és ma
radt-e fenntartója a hagyománynak, ebben a
korszakban, amikor a rend eltűnt a világból és
helyét az egyenlőség nevében a tömeg vette át. A
szent hely, a Temenos ég - írja Hamvas - és
már csak egyetlen ember őrizheti, a költő. A
király, a pap, a katona, a müvész örököse, «poeta
sacer, az emberi és isteni világ közötti határon
élő, azokat összekötni próbáló fenséges nyomo
rult, elkárhozott szent. "Egyedül, magányosan,
titokban, dicsőségnélkül" - előlegezi meg saját
sorsát Hamvas. De elzárkózni sem elég - mond
ja. "Egyedül egyet szabad és kell: vállalni. A
sorsot magára venni ésdldozattd lenni. "Mi hát
a poeta sacer feladata? Az örök emberiség ha
gyományának fenntartása, az emberi és a transz
cendens közöttí kapcsolat megőrzése, "az isteni
őslogosra való emlékezés" és a démonikus fel
idézése, hogy magára vegye, hogy áldozat le
gyen, ha kell, bele is pusztuljon és az is, hogy
mindez nem elég; az emberfölöttit is meg kell
nyitnia.

Nem marad más, csak a látszat elutasítása, a
szenvedés tudomásulvétele? Hamvas az ív legma
gasabb pontján, az utolsó esszében. az Ünnep és
közösség-ben próbálja megadni a választ. ,,A
szent ideákkal szemben a szent ideátlanság vi
lága. Szilárd, nyugodt, romantikátlan. Nem ked
vel se szenvedélyt, se hőst. Eszméje nincs. Szak
rálisan profán." Itt fogalmazza meg a hétközna
pok mitológiáját, melyet majd későbbi esszékö
teteiben, főként a Patmoszban is kiteljesít. A
"megosztás" és az "éberség" erényét, a mértéket.
Hamvas tudja, hogy mit jelent a megkísértés. a
jólét, az egyéni képességek és főként a hatalom.
A titáni Én végső kérdése, az utolsó szenvedély,
amelytől szabadulni kell. Mert "aki hatalommal
él, azonnal elveszíti. A'hatalom minden oldalán
paradox. Mi lenne, ha Isten használná hatalmát?
Csak a démonok hatalmasok". Mert az igazi
közösség eredete nem az érdekben. aláthatóban
van, hanem a láthatatlanban. Aszenvedésből való
megszabadulást csak a kollektív felelősségválla
lása és a felfelé törekvő áldozat hozhatja el, ott,
ahová a poeta sacer is törekedett: az emberfölöt-
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tiben.•Ez a közösség az egyedüli. Ez:a közösség"
- írja Hamvas. Itt kezdődik az ünnep. Ahol a
titáni Én minden maradéka: .a faj, a nemzet, a
szellem, a nyelv" is feláldoztatik. A .kollektív lét
megvalósulása".

Veszélyes és égető szavak. Különösen a mai
időkben, amikor a varázspálca a bűvészinasok

kezében van. És még valami. E könyv egyik
legfontosabb problémája maga a könyv, a mű

elkészítése. Az a végletes aszkézis, amellyel
Hamvas a megvalósulás utáni lemondást megfo
galmazza: .A mester ösztönszerűentudja, hogy a
munkája fölött érzett gyönyörűség ellen ön
magát be kell oltania. Amíg örül, kontár." Hamvas
tudja ezt, .csak mulandó művet érdemes kiadni;

Színház

Sík Sándor: István király

SzínháZi hagyományaink szerint valamely jeles
magyar történelmi drámát illik játszani színháZ
avató díszelőadásként. A veszprémi Petőfi

SzínháZ 1988 novemberében, fél évszázados
szünet után újra színpadra állította Sík Sándor
István király című tragédiáját. Aktualitását a
Szent István jubileumi év, a városnak Szent
Istvánhoz, Boldog Gizellához és Szent Imréhez
fűződő történelmi kapcsolata, valamint a kettős

Sík Sándor évforduló adta. Elsősorban Hegyes
halmi László színháZigazgató érdeme, hogy
meglátta az 50 éve nem játszott tragédiában a
korszerü színháZi esemény lehetőségét.

Kevesen emlékeznek már az István király
1938-as Nemzeti SzínháZbeli előadására. Akkor
csak felújították az 1933-as rendezést: 3 felvoná
sos tragédiaként nagy történelmi tablök formájá
ban, színpompás díszletekkel, jelmezekkel. teljes
szövegés szereplőgárda felvonultatásával kapott
méltó helyet a darab a történelmi drámák sorá
ban - Tátray Ferenc rendezésében.

A mostani veszprémi előadás a darab
megújítására vállalkozott. A címlapon szereplő

.az utolsó öra" alcím is arra utal, hogy ebben az
előadásban a tragédia sűrített cselekményét,
legfontosabb mozzanatait kívánta összefoglalni
paál István és Tordy Géza rendezése.

A 3 felvonásos tragédiából 2 részes, sűrített

cselekményú előadás készült, Ez egyrészt Sík
Sándor erőteljes nyelvezetének köszönhető,
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a halhatatlan maradhat kézjratban", Életével,
személyes példájával, tartásával bizonyított. Nincs
sZüksége elismerésre, igazolásra. Thdja, hogy
sorsával mindenkinek egyénileg kell megbirkóz
nia és ezért semmiféle jutalmat nem várhat. csak
a dolgát kell megtennie. Nincs segítség. És tudja,
hogy "a halhatatlan mú nem itt történik. Feljebb.
Beljebb. S ami benne van, az ember és Isten
között történik. Megtörtént. Akkor is, ha senki se
tudja. És Isten emlékszik reá szívében, mikor már
a papírok elégtek, úgy, ahogy egy porfir obeliszk
elporlad, mint a homok. Nem könyv dolga már,
nem kell neki olvasó." (Akadémiai Kiadó)

Kelényí Béla

másrészt annak a rendezési elvnek, amely a mü
tengelyébe a pogány-keresztény, illetve ma
gyar-idegen ellentétpárt állította. Így hang
súlyossá tette István király uralkodói felis
merését, amelyet így fogalmazott meg Gizella és
Ilona ( Imre király özvegye) számára: "Vazul meg
azt veti szememre. hogy a keresztény ölte meg
bennem a magyart. Ti nem értitek, hogy ez a
kettő nem kettő, hanem egy. Istenem, egyiktek
sem érti! De hiszen nem is érthetitek: tibennetek
nem egy. Csak énbennem, magamban. De eggyé
kell lennie, hamarosan eggyé kell lennie az én
drága népem szívében is, mert meghalunk, ha
eggyé nem lesz ..."

Sík Sándor István királya egyszerre uralkodója
és apostola is népének, aki hisz a magyarság
európai hivatásában, jövőjében. Egyszerre ren
det kívánó, szigorú úr, akit még ellenfelei is
csodálnak, becsülnek - ugyanakkor alázatos,
imádságos, irgalmas atyja hazanépének és rnín
den magyarnak.

Az "utolsó óra" István királyát Szoboszlay
Sándor, kiváló rnűvész "élte" a közönségszámára.
Valóban: nem játszotta, hanem élővé, hitelessé
tette, testközelbe hozta a nagy király alakját.
Egyszerre volt a halál kapujában álló fáradt,
megtört ember, akinek hangja is fakó, el-elesuk
lik már, s ugyanakkor megtörtségében is határo
zott politikus, hajthatatlan, megtéveszthetetlen
vezér, aki átlát minden cselszövésen, olvas a


