
lárd étellel, mert nem bírtátok el. Sct,
még most sem bírjátok el, mert még tes
tiek vagytok."

Tulajdonképpen nem más ez, mint az
Üdvözítő programjának konkretizálása
és aprópénzre váltása, akiről Izajás pró
féta azt jövendőlte, hogy "a megrop
pant nádat nem töri el, a füstölgő mécs
belet nem oltja ki": Azaz, ahol egy kis
jó található, azt értékelni kell, azt men
teni kell, erősíteni kell, mert a kicsi jó
még mindig több, mint a semmi jó vagy
a teljesen rossz.

Persze türelmetlenül felvethetjük a
kérdést: jól van, nagyon szép mindez, de
hol van a megértés határa, meddig me
hetünk el és hol kell föltétlenül megáll
nunk. Nagyon egyszerű le.nne a megol
dás, ha olyan receptet adhatnánk,
ami mindenre jó. Ha volna egy
csodálatos kaptafa, amelyre rá le
hetne húzni minden esetet. A baj
csak ott van, hogy már a zsinat előtt is
éreztük sokan, ma pedig már világosan
látjuk, hogy bár az alapvető erkölcsi
normák hitünk szerint abszolút és örök
szabályok, ,legalábbis lényegüket tekint
ve, de ugyanakkor konkrét esetre, de
még inkább személyre való alkalmazásuk
nemcsak eltűr, hanem sokszor egyenesen
megkövetel bizonyos relativizálást.
Nem a szituációs etika alapján állunk
ugyan, de tagadni nem lehet, hogy sok
kal több megszívlelendő szempont van,
amit mérlegelnünk kell, mint azt eddig
sejtettük.

Hogy mégis valami kifejezett útmuta
tást adjunk, a következőket mondhatjuk:
A megértés normája mindig az iga.zság.
Tehát föltétlenül el kell fogadnunk min
den igazságot, még a legkisebb rész-

VI. PÁL PÁPA UGANDÁBAN

A La Croixnak, a francia katolikusok
napilapjának kiküldött tudósítója, Pier
re Galllay "apostoli marathonnak" jel
lemezte VI. Pál pápa július 31. és au
gusztus 2. között lezajlott afrikai utazá
sát. A pápa ugandai látogatásának zsú
folt programját tekintve nemis alapta
lan a megállapítás. A Szeritatya a há
roJIl nap alatt. tízeoayolc beszédet mon
dott, az arr~kali püspökök tanácskozását
zárta be, politikusokat, államfőket láto
gatott és fogadott, püspököket ezentelt
és hitújoncokat keresztelt, épülő temp
lom oltárának alapkövét áldotta meg,
más keresztény egyházak, mohamedá
nok és hinduk vezetőivel találkozotf,

igazságot is. Tiszteletben keU tartanunk
minden olyan szempontot, amiben leg
alább valami helyes vonatkozás telJlálha
tó, még akkor is, ha az a nagy egész
szempontjából esetleg helytelen.

Arra azonban mindenképp vigyáznunk
kell, hogy senkit a rosszban meg ne 'erő

sitsünk. Vagyis szavainkkal, mag'atartá
sunkkal feltétlenül kifejezésre kell jut
tatnunk, hogy bizonyos magasabb szem
pontból - CI kinyilatkoztatott erkölcsi
törvény tételei miatt - nem érthetünk
egyet egy-egy _gondolatmenettel vagy
érveléssel. És természetesen ott sem
hallgathatunk, ahol valakit hallgatásunk
következtében olyan testi vagy ,lelld kár
fenyeget, amit ő pillanatnyilag nem lát.
Persze sok esetben nem is akar lIátni.
Ilyenkor áll aztán az elv: d i x i e t
s a l v a vi a n i mam m e a m - én
megmondtam, a többi a te dolgod... S
persze föltétlenül szólnunk kell akkor
is, ha az iUető helytelen magatartásából
vagy elvi felfogásából a közösségTe néz
ve kómoly kellemetlenség vagy hátrány
származna.

Sajnos, mindig lesznek olyan határ
esetek, amikor az ember akárhogyan
dönt is, mindig úgy érzi, hogy helytelenül
döntött. Ha a szigorúbb á;lláspontot kép
viselte, akkor amiatt nyugtalankodik,
hogy talán elvadított valakit az Isten
től és a vallástól; ha pedig az enyhéb
bet, akkor azért, mert nem képviselte
elég határozottan az örök igazságokat.
Ilyenkor egyetlen megoldás van: ha
már a hibázást semmiképp el nem ke
rülhetem, inkább akarok a túlzott meg
értéssel hibázni, tuitit túlzott szigorral
és merevséggel.

KATONA NANDOR

különf'éle Intézményoket tekintett meg,
közben pedig még béketárgyalásokat is
kezdeményezett a fekete kontinens leg
kegyetlenebb testvérháborújának har
coló felei között.

VI. Pál pápa ugandai útja, bármenv
nyire is bővelkedett fényes, felemelő és
megható mozzamatokban, bármennyire is
körülvette az afdka,i nép tüzes lelkese
dése, mégsem ünnepi 1,á!to~tás volt,
nem is diadalmenet, hanem inkább a
smkértő kiszállása az általa nagyon is
ismert kérdések és feladatok színhelyé
ve. A Szeritatya zsúfolt programja jel
kép: az egyház versenyfutását [elképezi,
versenyfutását a súlyos problémákkal,
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amelyeket le kei! gyŐznie, hogy evan
géliumi küldetését a fekete földrészen
teljesíteni tudja.

Elődje, XXIII. János a pravoszlávia,
Kelet-Európa és Kis-Ázsia ismeretével lé
pett Szerit Péter székébe. VI. Pált kezdettől
fogva "Paulus Africanusnak" nevezték
egyes rómaí körükben, annyira közísmert
volt, hogy szeréti AJfrikanépeit, es is
meri a földrész lelki, szeílemí, társa
dalmi és gazdasági problémáit.

Milánóí érsek korában, 1962 júliusá
ban és augusztusában hosszabb korutat
tett Afrikában. Hazatérése után így nyí
íatkozott élményeiről: "AzokiIlak a ka
tolikus közösségeknek a vallásossága,
amelyeket meglátogabtunk, némi szorno
rúsággal töltött eí bennünket, mert ön
kéntelenül ü; összehasonlítottuk a mi né
pünk vallásosságával, amely ugyan jám
bor QS hűséges, de elhanyagolja azt az in
tenzív hitet, azt a teljes jelenlétet, azt a ko
moly magatartást, az énekek szépségét,
azt az önkéntességet az áhítatban, ame
lyet örömmel és ámulattal csodálrunk
a szenit szertantásokban, a szentmísében
és szentáldozásban, éppen eliekben a vi
rágzó afrikai egyházakban. Láttuk,
mennyire komolyan veszik a hitet. Lát
tuk, hogy ezek az új keresztények mí
Iyen ibuzgón és komolyan veszik a val
lási élet megnyilvánulásait, a szartar
tásokat, az imádságot és az áhitatot."

Az afrikai lélek hagyományes értékei
közott sorolja fel: a spirituális életszem
léíetet, az Istennek mínt mindenek első

okának és végső céljának eszméjét, az
emberi méltóság tiszteletét, a családias
ságot és a családapa becsületet, a közös
ségí érzést, amely míndenkínek kijelöli
'kötelességeit és jogait. Ugyanakkor rá
mutatott azokra a veszedelmekre is, ame
lyek az afrikai lélek hagyományos érté
keit fenyegetik: a zűrzavarra, az erő

szakosságokra, a faji megkülönbözteté
sekre, a más világrészekből odakorült
közösségek kérdéseire, a neo-kcloníaliz
musra,amely megbénítja a gazdag világ
részt, ha egy világalap nem siet segít
ségére. Már akkor, 1962-ben felhívta a
keresztény világot és az Izlárn társadal
mát, védjék meg az alapverö emberi jo
gokat Afrikában,

A pápai hivatalában, ahová naporita
érkeznek be a jelentések a világ mínden
részéből, még jobban kibonrtakozott előt

te Afrika és benne az afrikai keresztény
ség problémáinak sokasága és sokrétűsé

ge. Az afrikai 'kereszténység olyan len
dülettél gyarapodik és növekedik, ami
Iyenr'e senki nem számított, A felcete vi
lágrészben ez idő szerint 115 millió ani
mista - régebben am mondták pogány
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- 65 millió muzulmán, 3Ö millió katolt
kus, 25 millió protestáns, 10 millió kopt
él. 1980-ban a katolikusok száma eléri
az 50, kétezerben pedig a 112 milliót.

A 30 millió katolikust ez idő szerint
még 15 OOO pap gondozza, de a papi hi
vatások csökkenésével arányosan csök
ken az európai hithirdetők száma is. A
fiatala.fTikai egyház rövidesen ugyan
olyan paphiánnyal lesz kénytelen szem
benéznu, mint a dél-amerikai. Léger bí
boros, .aki vkanadaí érseki székét hagyta
ott, hogy mísseíonáríusnaa menjen Afri
kába, nemrég a La Rocca círnű lapnak
adott nyilatkozatában elmondotta, mit
jelent ez a helyzet: "Afrtika egyházai
sokban a korintusi, galatai egyházra, az
apostoli idők egyházaira emlékeztetnek.
Születőben levő egyházaik . .. Új egyhá
zak, amelyek most keresik a maguk út
ját. Es lehet,minket misszionáríusokat
megkörnyékez a kísértés, hogy a leg
könnyebb eszközökkel akarjuk elérni cél
jainkat, A legkönnyebb eszköz: átültetni
oda a Nyugatot. A franciáknak a fran
cia stílust, az íreknek az írt. Felmerül
azoaiban a kérdés: vajon az egyetemes
egyházat ültetjük-e el itt?"

A leprások bíborosa megindult szavak
kal ecseteli, mílyen nagy az afríka! lé
lek szomjúsága a. természetfeletti iránt.
Szímte kielégíthetetlenek. az imádságban,
az áhitatgyakorlatokban: négy-öt óra
után sem hajlandók otthagyni a szer
tartásokat. "A misszíonárius itt nem ér
célt féígyártmányokkal" - á:llapította
meg a bíboros. Ide Szent Péter és Szerit
Pál türelme kell: "Isten pedagógiáját"
kell alikalmazni, aki sok ezer esztendőn

át ,készítette elő a megváltást. Nem ve
zet célhoz a száguldozás, a repülő, a
nagyüzemi lelkipásztorkodás. Le kell te
lepedni a kis afrikai falvakba, ott kell
élauí, át kell venni az afrikatak életrit
musát s abban elmerülve kell evangéli
umi egyszerűségben tanúságot tenni Jé
zus tanításairól.

VI. Pál ugandai útjának éppen ez
volt az első célja: a helyszínen, a foga
dására egybesereglett afrikai százezrek
előtt nyilatkozni az egyház örök hiva
tásának, a missziónak kérdésében, Af
rikára alkalmazva. Az első afrikai püs
pöki szímpózíumon, amelyet eredetileg
áprilisban kívántak megtartazü és a pá
pa kérésére helyeztek át az ugandai lá
togatása idejére, a Szentatya félreérthe
tetlen nyíltsággal jelentette ki: "Közöt
tetek vaíó megjelenésünkkel azt akar
juk jeleznd, hogy éretteknek tartunk
benneteket. .. Ti, afrikaiak, ezentúl ti
1eSZJ1Jek övéitek míssztonáríusaí. Krisztus
egyháza gyakeret vert ezen az áldott



földön ... Az egyház a maga. természe
ténél fogva mindig mísszíós. Eljön azon
ban az az :idő, amidőn a ti apostolko
dasotokat a szó technakaí értelméoem
véve nem nevezzük mássziósnak, ha
nem hazainak, nemzetínek, a tietek
nek . .. Egyházatok legyen míndenek fe
lett egyetemes, azaz katolikus. A külső

formásoban azonoari a nemzeti és kultu
rálís sajátosságokJnak megfelelően, lehe
tövé kell tenni bizonyos pluralízmust,
hogy - amint a Iíturgiáról szóló zsina
ti konstitúcíó megfogalmazza ,az
ugyanazon hit mínderikí állta! érthető,

miJndenki által könnyen elsajátítható
formákban fejeződjék ki... Oríásí és
sajátos feladatot ke-1l megvalósítania az
afrikai egyháznak: úgy kell szólnía e
napsütötte föld mínden gyermekéhez,
mint .anyának és nevelőnek' - Mater
et magistra-ként. Az élet hagyományos
és modern magyarázatát kell nyújtania
nekik. Újjá kell alakítania e népek pol
gári szervezetét, megüsztítva és meg
őrizve mímdent, ami jó családi és kö
zösségi életükben. Ösztönzést kell ad
nia a tisztesség, a józanság, a .törvény
tisztelet egyéni és szocíálís erényeinek
nevelésére. Fokozaua kell a közjó szolgá
Iatát, különösen az iskolában, de a szegé
nyek és betegek megsegítésébelll is. Se
gíterue kell Afrikát a fejlődés, az egyet
értés és a béke Úitján."

Az afrikai kereszténység legyen önál
ló, őrizze meg ősi hagyományaiból és
örökségéből azt, ami jó és vegyen át a
fejlődés eredményeiből míndent, ami
hasznára van. Olyan alapelv ez,. amely
nek deklarálása történelmi jellegűvé te
szi VI. Pál nyolcadik utazását. Ezt az
alapelvet nem csupán az atríka; püspöki
szimpózíum előtt mondotta el: ezt hir
dette meg a tizenIkét új aflikJai püspök
felszentelésén, de Milton Obote ugan
dai eínök köszöntésére adott válaszában,
s az ugandai parlament előtt mondott
beszédében is. "Önök jól tudják .- han
goztatta a fekete ország képviselőhám

ban -, hogy Populorum progressio cím
mel endklikált, azaz üzenetet intéztünk
az egyházhoz és az egész világhoz s a
benne foglalt célokat és gondolatokat
megismételtük az Africae terrarusti cí
mű encíkltkánkban, Ebben az afrikai
nemzetek jogát kívántuk hangsúlyozni,
a többi népekkel azonos jogát a fejlő

déshez. A fejlődésnek a feltétele azon
ban az igazságosság. Sem kolonializmust,
sem neokolonializmust; hanem segítséget
és támogatást Afrika lakosságának! ...
Ne JJéljenek az egyháztól. Semmit nem
visz el önöktől. hanem az eokölcsí alap
elvekkel együtt az emberi élet időbeli

és idő:fe1etti értelmének hitünk szerint
egyetlen, igaz, legmagasabb rendű értel
mét hozza - az élet keresztény értel
mezését. Az egyház ezeknek a megálla
pításoknak fényénél nézi az önök nagy
kérdéseit, amelyeket véleményünk sze
dnt két szempont figyelembevételével
lehet megoldani: a nemzetek területi sza
badságának és a fajok egyenlőségének

alapján. A sokértelmű .szaoadság' szó
alatt az ál1ami függetlenséget; politdkaí
önrendelkezést a más, az Afríka népé
től idegen hatalmak uralma alól való
felszabadulást értjük."
Végső fokon ugy;anlezelk:nek az elvek

nek érvényesítése volt a pápa ama kí
sérlete is, amely a nem katolikus világ
közvéleményben a legnagyobb figyel
met és vísszhangot váltotta !ci: ugandai
,tárgyalásai a nigériai béke ügyében. A
kísérlet IOJem hozott közvetlen, látványos
eredményeket, sem a pápa, sem a kísé
rete nem is számatott Hy~kre, mert az
egyiháznak nem a közvetlen beavatkozás
a feladata, hanem az evangéliumi mag
vakbelevetése az egyesek és népek lel
kébe. A fiatal afrikai katolikus és ke
resztény közvéleményben előbb vagy
utóbb felnövekedik azaz erő, amely hoz
zásegíti Afrikát a béke megteremtése
hez, az igazságosság s az emberi jogok
érvényesüléséhez Nigeriában csakúgy,
mírrt Bhodézíában, Dél-Afrikában és
más afrikai államokban, ahol fekete
embereknek minden más emberével
azonos piros vére és egyforma könnye
folyik

A vért, a könnyet, a szenvedést, első

sorban a keresztényekét beleállítani Af
rika testi-lelki fejlődésének szolgálatá
ba -:- ez volt a gondolat, amelyet VI.
Pál zsúfolt programjának, apostoli ver
senyfutásának megkoronázásaként cse
lelkedettel és szóval evangéliumi mag
ként igyekezett elnintení keresztóny és
nem kieresztény Afrika közvéleménye
ben. Ez:t a gondolatot hirdette meg a
rnulogö; kórházban a bénák között:
"Nem tudtok mozogní, ahogyan Jézus
sem tudott a kereszten, de ahogyan Ö, ti
isM tudjátok tárni karjaitokat a világ
felé és fel tudjátok ajánlani szerivedé
seteket. Legyen ágyatok oltár, hogy Is
ten tegye veletek, amit akar." Ezt hir
deti az a szemtély ís, amelynek oltárát
megáldotta, az ugandai vértanúk hatal
mas temploma, amely Nafnugongóban
épül fel, pontosan azon a helyen, ahol
1889-ben a huszonkét ugandaí mártir
vértanúhalált szenvedett: a szeretet,
amely a szenvedésben és a halálban is
hű tud maradni a magasabb rendű esz
ményekhez, a Irultúrának és a haladás-
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nak legtisztább és Tegbőségesebb forrá
sa. S a népek felriőtté válásának legerő

sebb bizonysága.
Ifj úkorunkban - a mai ötvenes-hat

vanasokéban - a hitbuzgalmi lapok ál
landó illusztrációs témája volt a jósá
gos nagyszakállú európai rnísszionárius,
amint atyailag hirdeti az igét a pálmafa-r
előtt a [óságos "vademberekiIlek", akik
szívük gyermekded együgyűségében tér
delnek előtte. Ezt a képet törölte ki a
világ katolikus közvéleményének foga
lomtárából VI. Pál pápa ugandai útja.
Amikor a pápa a oopülőtérről gépkocsi
ján bevonult a fővárosba, a százezres
tarn-tam dobok az ősi mel6diát dübörög
ték, amely az őserdőben azt jelentette:

AZ OLVASÓ NAPLÓJA
Ki.ilföldön már régóta igen népsze

rűek azok a sorozatok, melyeknek kö
tetei egy-egy írót, költöt, írói művet és
pályát mutatmak be képekben és "vallo
másokban", jól megválogatott szemelvé
nyekben, és jól megírt kommentárokkal.
A műfajnak szárnos változata alakult ki,
az életrajztól az ügyes. "összekötő szöve
gekkel egybefűzött Idézetgyűjteménycn

út az olyan életrajzi-érodaíomtörténetí
esszéig, amilyen, kiemelkedő példaként,
Holthusen Rilkéje, vagy Bennetoy Rim
baud-ja. Ezeknek az "X. Y. par Iui
méme" jellegű sorozatoknak örvendetes
módon immár két magyar párjuk is van;
az egyikben, a magyar írókat bemutató
Arcok és vallomások címűben, legfrissebb
köteteként, most jeLent meg Somlyó
György "emlékezése és tanulmánya"
Füst Milánról." Min,t címe is sejteti, a
műfajnak Inkább Holzhusen és Bonnefoy
képviselte típusába tartozik: esszé.

Az utószó szerínt a szerző, "miközben
szerenesésnek mondhatja magát az olva
sók figyeimét felhívhataü arra, hogy
murskájában soha eddig fel nem dolgo
zott tények és soha nem idézett szövegek
újdonságával találkozhatnak, kötelességé
nek érzi leszőgezní, hogy ez egyedül és
,kizárólag annak köszönhető, hogy a ná
la hivatottabbak ezt, fontosabb tárgyak
ban elmerülve, átengedték neki". Ami..
ből először is a könyv eddig még nem
publikiált anyagban és követké'zésképp
szempontokban és eredményekben való
ritka gazdagságát kell kiemelnünk; má
sodszor pedig az írodalömtörténészekhez
címzett megjegyzés félreérthetetlen, de
jogos iróniáját. Ne fírtassuk, mik azok

nagvon kedves vendég érkezett. Az e1E'
fántkórban szenvedö koldus rt székes
egyház. kapujában kitárt karokkal har
sogja: "Alleluja, megérkezett a pápa!"
km a gépkocsisorban, amely a pápa mö
gött haladt, öt köztársasági elnök ld
serte a fehérruhás öregembert, a leg
modernebb európai szabású öltönyöket
viselték. Az istentiszteleteken a grego
rián ősi néger datlamokkal váltakozott.

Az afrikai -kereszténvség felnőtt. Vagy
ponrtosabban úgy kell mondanunk ; ne
künk kell míndnváiunknak, másfaju
aknaik,főként fehér fajúaknak az afri
kai emberrel szemben felnöttebbeknek.
krisztusíabbnlcnak lennünk.

SfNKO FERENC

a "fontosabb tárgyak", amelyeknek <1

kedvéért egy Füst Milán (és nem egyedül
csak ő) háttérbe szorul ; végső soron ta
lán nem is árt, hogy elsőnek éppen egy
olyan esszéíró próbúlia a "helY(~l'e ten
ni", aki egyrészt a "mesterség" titkai
ban és dolgaiban fölényesen tájékozott
költő is, másrészt hosszú időn át bizal
masa, félig-meddig ,.tanf.tványa·' volt
Füst Milánnak, nem olyan tanítvány
azonban. akit a mester n-ánt '.'aló sze
retet és tisztelet a legkevésbé is elvaki
,tott volna. S nem úri. sót rondk ívűl

hasznos (tegyük hozzá: példának is köve
tendő). hogy ennek a költő-esszéírónak

témájához és hőséhez megvannak a kel
lő világirodalmi távlatai és ismeretei, s
így aztán kicsinyes mérícskélésck he
lyett ott látja és oda tudja állítani abba
a világirodalmi kontextusba, ahová való.

Van ezzel kapcsolatban egy nagyon
fontos elvi megjegyzése; megéri, hogy
teljes egészében idézzük. Fölveti a kér
dést, "nem rnosolyra ingerlő merészség-c"
egy magyar írót-költőt egy Milosz, egy
Saint-John Perse környezetében emle
getni, és regényében Kafkával, Proust
tal rokonítható vonásoikat találni (mí.nt
A feleségem története egyik-másik kül
földi bfrúlója tette). Első látszatra talán
valóban túlzott merészsógnek tetszhe
tik, mondja Somlyó György; de "úgy ér
zem - folytatja, és ez az, aminek né
hány író meggyőződéséből általánosan
alkalmazott módszerré kellene válnia -
flel ket! hagynunk azzal az öncsonkító
irodalomszemlélettel, hogy arra érde
mes íróinkat ne világirodalmi jelenség
ként lássuk, pusztán ama végül is eset-

• Somlyó György: Füst MiIán. SZJépiI'ooalim1 Könyv'kiad6, 1%9.
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leges körülmeny miatt, hogy nyelvi kor
látaik folytam nem válhattak ismertté a
világirodalomban. Világirodalmi jelen
ség nem az, ami ilyen vagy olyan okok
következtében a legtöbb nyel ven válik
ismeretessé (hiszen akkor igen sok na
gyon is harmadlagos érték lehetne az),
hanem ami, legyen bár csak egy nyel
ven ismert, világárodalmí folyamatok be
tetőzőjeként vagy kezdeményezőjeként

eredeti és elsődleges értéket képvisel.
Egyre tarthatatlanabb, hogy amikor a
szellern és művészet termékei míndln
kább közös körben születnek, létrejöttük
után ne ezen a kőrön belül próbáljuk
iikJet értelmezni és értékelni; még .rá ls
játszva' arra a szerencsétlen körülmény
re, hogy nyelvünk elzártsága miatt ki
maradnak a világirodalmi értékelés és
értelmezés folyamatából. Ahhoz, hogy
irodalmunk helyzete a világban meg
változzon. mlndenekelőtt a hazai mód
szereken kell változtatnunk. Nem' jelenti
ez a sajátos magyar körűlmények fi
gyelmen kívül hagyásád ; sőt, csakis így
lehet valóban felmérní e sajátosságokat,
az veurópaí fejlődés keretébe helyezve."

Hogy ezt az elvet hogyan lehet és ho
gyan kell alkalmazni, és alkalmazása
mílven termékeny: arra a legjobb bizony
ság Somlyó György tanrulmánya. A
murrka, amellett, hogy kitűnő arckép és
elemzés, s amellett. hogy gazdagon tár
ja föl, vagy legalábbis jelzi Füst Milán
művének esetleges párhuzamalt, rokon
sásait. kapcsolatait és forrásait (a sajá
tosart .Jntrovertált" korbeliektől-kezd
ve Csontvárv sok mindent megvílágító
képzőművészeti párhuzamáíg). nagyon
fontos adalék egyben új Iíránk, egyálta
lán a magvar lfra. magvar ,.lírai termé
szet" és ..jelleg" köztudatunkban többé
kevéS'bé romantikus vonásokkal élő ké
pének némi rnódosításdhoz is.

•
Egy másik .,par lui-méme" típusú SiO

rozatunk, az tr6k. világa a világírodalom
nagyjait mutatia be; ebben jelent meg
Sükösd Mihály munkája, Hemingway
világa címmel.·'" Bizonyára nem vélet
len, hogy a sorozat egyVk nvítánya ép
pen Az öreg halász és a tenger íróját
idézi elénk; Hemingway nemcsak hogy
fölöttébb népszerű nálunk, de Iegújabb
prózánkra is kevesen hatottak nála erő

sebben. sót olykor nvomssztóbban.
Nemcsak jellegzetes párbeszéd-techniká
ját tanulták el, hanem (legalábbis pró
bálták) leglényegesebb, legelemibb gesz-

tusokra és reakcíókra sűrített ábrázo
lásmódját is. Persze fölöttébb vitatható,
mét ér ez utánzatként, másod-, esetleg
harmadfőlöntésben; vitatható már magá
nál a forrásnál, Hemingwaynél is. Nem
pusztán azért, mert áH:andóan kísért,
vagy legalábbis kísérthet a mínímumra
lesrófolt értlelem és a már-már anírná- c

lis fokra redukált "lelki élet" veszélye;
nagy índuíatí, és bármdlyen paradoxul
hangozzék is, nagy "filozófiai" töltés kell
hozzá (filozófiai a sző sadátos, nem-is
kolás és iskolai értelmében), s nem utol
só sorbari rendkívüli ábrázoló képesség,
hogy az ebből adódó hiányokat, az em
bernek ezt a csonrrdtottságáJt kárpótolja.
Kivételes esetekben: egy-egy remek
mívű novellában. a hamvas-friss Búcsú
a fegyverektől-ben, s mdndenekfölött Az
öl'eg halász és a tenger homéroszi 001
resítanénvében síkerül ; más esetekben
helytáll érte az elkötelezettség morálja,
mint az Akiért a harang sz6l-ban; de
ahol mímdez csak a saját maga kópiája,
puszta technika és módszer, üressége ér
zetében átbíllenve öni,gazOIlásul, vagy
menségül a szentfmentalízmusba, mínt
A foly6n át, a fák közé-ben: ott lénye
gében olyan csőd, amely az .esetíeges,
egyedi kudarcban visszamenőlegaz egész
"módszer" érvényét megkérdőjelezi.

Sükösd MiháIly élvezetes, meggvőzően

megírt portré-esszéie nem idealizál; nem
apológiát írt Hemingwayről. hanern értő

és megértő, de ugyanak1kor kellő fÖil1n,
tartásokkal is élő írói arc- és pálvaké
pet. Az olvasó egyszerre élvezi elegáns
..ecsetkezelését" és hivalkodás nélküli tá
j ékozottságát,

•
Szalatnai Rezső .,esszéi és emlékezései"

csupa olvan arcképet rajzolnak meg. és
csupa olyan emléket idéznek föl, amelyek
mögött ott kéklenek "a hegyek": csupa
olyan témáról esik szó, amely valami
lyen módon a magyar-s-szíovák közös
múltat, vagy jelent érinti."''' Van ezek
nek az írásoknak egy kulcs-szavuk;
Iculcs-fosalmuk: a patriotizmus. Kempe
Jenben az "önzetlen patrióta készséget"
hangsúlyozza Szalatnai Rezső, Benyóvsz
kV'ban AZ ,.emberi becsületességet, patri
óta hűséget", a pozsonylakbarr-azt; hogy
..szemérmes patrióták" voltak, és Juhász
Gyulában is azt, hogy "a nagy patriőták

egvíke".
Ez a minden türelmetlen. vagy öntelt:

nacionalizmust elutasító "önZJetlen pat
rióta készség" és "patrióta hűség" jel-

.'" SUkösd Mihály: Hem!,ngway viLága. Európa könyvkiadó, 1969.
*** Szalatnei Rezső: Arcképck, háttérben. hegye,kkeL SZ'épirrodlalmi Könyvikiadó, 1969.
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Icmzi Szallatnai Rézsőt is. Mínt Győry

Dezsőről írja, az ő életérzése is "a gyö
kerek erejével tapad a szlová!kiai filiId
höz" ; ez a tapadás, ez ra hűség azonban
mentes mímdenféle ressentiment-tól, és
holmi szeroncsétlen- "kultúrfölénynek"
még a gondolatától is; Ady, József At
tila példája és tanítása szerint legfőbb

becsvágya "népl2ket békíteni, oktatni és
buzdítani emberséges magatartásra a
Duna táj án". Ennek alapföltétele pedig
a kizárólagosság kísértésével való leszá
molás, s annak a humanista színkretíz
musnak a gyakorlati megvalósítása és
fáradhatatlan képviselése még esetleges
értetlenségek és nehézségek között is,
ameilyről a Madáchélcnál Alsósztregován
bevezető tájiképének végső mondataí val
lanak, mílcözben két ország határán, "a
magvarok és a szlovákok néprajzí s nyel
vi határán" utazik Sztregovára :"Irtt va
gyunk együtt, mínt az utat szegélyező

sűrű szílva- és almafák, az egyik ko
rábban érik be, a másik valamível ké
sőbb, más-más az ízük, de egyformán él
tetik az embert, s [utaíomként nőnek,

vagyis a munka és törődés jutalmaként."
Lehet, hogy egyik-másik megállapítá

sával némi kis vitánk lenne (Mikszáth
realízmusát Illetőleg, vagy Jókai "hite
lével" kapcsolatban, aminlek dolgában
inkább értenénk egyet Kunfi Zsígrnond
dal): viszont mindig élvezetet nyújt, s
míndíg meggyőz a "hitelessége", a köz
vetlenség benyomása: az, hogy itt so
sem holmi íróasztal mcllettí okrnyomo
zásról van szó, hanem míndíg személyes
tapasztalatról, emlékről. látványról, él
ményről. S olyan szemléletes. a szó jó
értelmében "bizalmas" ábrázolásban és
stílusban, amely valóban élően tudja
mcgláttatní velünk az "arookat" is, de
hátterükben a "hegyeket" is.

*

Aki arra vállalkozik, hogy tanulmá
nyomat írjon, annak sokféle képességgel
és erénnyel kell rendelkeznie; pontosao
ban: sokféle képességet és .erényt kell
megszereznie az idők és a munkája fo
Ivámán. Ezek közül a legfontosabbak
közé tartozik, hogy ne képzelje csalha
tatlannak magát, és hogy (kivált az egy
szerű dolgok bonyolult elmondásának di
vatja idején) igyekezzél, a bonyolultaJt
is a lehető Iegegvszerűbben elmondani.
Vas István mtndkét erénnyel rendelke-
z~k***' .

Nem hiszi csalhatatlannak magát. Jól
tudja, hogy egy-egy dolgot, művet, je
lenséget nem 'lehet elégszer körüliární,

benyomásainkat, ítéletéinket nem lehet
elégszer ellenőr-izni, és ha kell, módosí
taní. Ironíkusan utal előszavában a haj
dani t. f. m. betűkre a könyvelési érte
sítéseken, amilyeneket könyvelő korá
ban ő is küldött; ez a három betű azt
jelenti; tévedések fenntartása mellett, s
egyike azoknak a hasznos elveknek. ami
ket Vas István egykori könyvetési gya
korlatából kritikusí és esszéíró gyakor
Iatába átmentett. Nem sm.ikigazságokat
rögzít, hanem "megközelítéseket" végez;
ezért aztán megközelítéseí többnyire ér
vényesebbek és maradandóbbak ds a mú
lékorivan merev és harsány sarldgazsá
goknál.

Azonfölül, mert a megközelítésnek
mindig a tisztázás a célja: nem bonyolít,
hanem egyszerűen igyekszik "megköze··
Iítoni" azt is. ami látszatra bonyolult.
Se nem szamplíftkál, se nem misztífíkál ;
inkább akar száraz lenni, mínt dagályos,
inkább tétova, mint nagyképű, inkább
habozva kérdező, míné bárműben is, "szak
barbár". Ezek egyébként közismert eré
nyei.

Talán kevésbé közismert egy harma
dik erénye: a bátorsága. Igaz: nehéz
lenne Vas Istvánnál kevésbé látványo
san, a bátorság kevesebb látszatával bá
tornak lenní. Pedig hogy mennyire, mí
Iyen szívósan, néha mennyíre mond
hatni a "jobb belátása ellenére" az, egy
szerűen azért, mert lényegében lehetet
Len másnak lennie, ha bizonyos, számára
kardínális kérdésekről van szó: azt gaz
dagon illusztrálja ez a Megközelítések
című kötet. Akár az egykori Magyarak
folyóirat Irodalmunk időszerű kérdései
rovatának polemikus írásait olvassuk új
ra, akár a Horatius olvasásakor című

nagy tanulmányt a filológus terror ellen
és a fordítás jogos szabadságainak 
és hagyományainak - védelmében, akár
a Hozzász6lások ciklus egyik-másik írá
sát: rníndegvíkben ezt a - népszerűt

Ienséget is megkockáztató - nem-tehe
tek-mást bátorságot érezzük, és élvez
zük.

Ilyesforma az álláspontja a "hagyo
mány és modernség" sokat vitatott dol
gában is; s a csomó-szétmetszés látvá
nyos huszárvágása helyett itt is inkább
"hozzákérdez a kérdéshez", azt sem
rejtve azonban véka alá, hogy nálunk,
._,alhol jó néhány évtized hivatalos mű

vészetpolíblkáia hajlandó volt a művé

szeti stílusoknak polítíkaí [elentőséget

tulajdonítani", ezen a téren a helyzet
."missé más", - S Itt hadd szóljak hoz
zá egy szófejtéséhez. "Nem szabad el-

"** Vias István: Megközeütések. 8'zépírüd 8ami Könyvücadó, .969.
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felejtenünk, hogya divat (mode) adja a
modern szó tövét" - irja. De nem: a
modern tövét nem a mode adja, hanern
a larín modo, illetve a hodiernus ana
lógiájára belőle képzett Ikésőlatin mo
dernus melléknév. Modo annyit jelent:

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Aligha van még olyan "földhöz raga
dott" kora a drámairodalomnak és a
színháztörténetnek, mint a XIX. századi
polgári dráma és ennek a XX. században
100,ább éM naturalista~realista öröksége.
A konvencionális kritikusi-esztétikai,
.~6t színházvezetői gondolkodás még ma
is sok esetben ebből a nézőpontból ítéli
mea a színházteremtés lehetőségeit. Ez
lehet a magyarázata annak a sokáig ural
kod6 véleménynek is, hogya középkor
misztériumjátékai vagyo. későbbi morali
tások, vallásos-népi ihletésű iskoladrá
mák nem többek történeti érdekességek
nél. Még Hegedüs Géza és K6nya Ju
dit 1964-ben megjelent "A magyar drá
ma útja" cimű művében is ezt olvas
suk a XVII-XVIII. századi iskolai szín
játszással foglalkoz6 fejezetben: "Az
irodalomtörténet sok érdekes szöveget
tarthat számon, de mint élő drámákkal
nem sokat kezdhetünk velük." Az idén
nyáron debütáló Szentendrei Teátrum al
kotóinak, úgy tűnik, legfőbb ambíci6ja
ennek az állításnak megcáfolása volt. S

_bár mindjárt megállapíthatjuk, hogy a
cáfolat sikerült; mégis felmerül a kér
dés: elegendő-e ez az ambíció a valódi
színházteremtéshez?

A XX. századi színhá.ztörténet egy
másik vonalán - a naturalista-reaiista
örökség továbbélésével párhuzamosan
- alkotók egész sora merített ihletet
a misztériumból mint a színház olyan
jormájábál, mely perspektít,áiban vala
miképp a végtelenre, az .,égre" nyílik:
Maeterlincknél az álom és a sejtés vilá
gára, Claudelnél az isteni, Artaud~nál a
"kozmikus" és "mágikus" dimenziókra.
Hatásuk a magyar színházi életben is
megjelent: Hevesi Sándort például egy
időben különösen izgatta a modern misz
térium kérdése: Grébannak "Jézus Krisz
tusr6l szóló igazi passió"-ját ugyanab
ban az évadban vitte színre, amikor
misztériumszínpadra alkalmazva mu
tatta be "Az ember tragédiájá"~t. De
eredetf, naiv középkori misztériumjáté
kok vagy moralitások színpadra ámtása
szinte a legut6bbi időkig vakmerő gon
dolatnak tűnt. Talán Kazimierz Dejnek
nagyszerű rendezései nyomán (melyek

most ; modernus annyit: mai. Eszerint
tehát az a modern, ami mai; nem az, ami
csak divatos.

S ez az, amiben - etimológia 'ide, ett
mológía oda - végül is egyetértünk

RÚNAY -GYÖRGY

közill o. "József életé"-vel a Vars6i Nem
zeti Színház legutóbbi vendégjátéka al·
kalmával a magyar nézd is megismer
kedhetett) nalunk is napirendre került e
kérdés. Az elmúlt színházi évadban a
Thália Szinház műMrára tűzte a"Ba
chus" című XVIII. századi f.skoladrámát,
az Irodalmi Színpad a "Szép magyar
komédiát" s az új, szentendrei szabad
téri színpad most a "Comico-tragoedtú"-t,
valamint a "Pikk6 herceg és Jutka Per
zsi" cimű első magyar operakisérletet.

A "Comico-tragoedia", ez a "ré$z-sze
Tint víg. rész-szerint szomorú hist6rfa"
legjelentősebb XVII. századi iskoladrá
mánk, szerzője ismeretlen. A darab ere
detileg négy részből állt; Békés István
"mai színpadra igazítása" csak az első

kettőt emelte ki a műből. Igaz, a mai
nézőnek túlzottan hosszadalmas lett
volna az egész, s az első két rész önáll6
eg'ységet is képez; az "igazítás" még
sem bizonyult egyé'rtelműen sikeresnek.
Az első rész tipikus moralitás-játék: a
templom előtt az Erény körül csopor
tosul a Jócselekedet, az Igazság, Mérték
letesség, Allhatatosság és így tovább, a
korabeli hűséggel ácsolt színpad másik
oldalán pedig a Bűn s körötte a Gy'8:'
nyör, a Kevélység, Részegség, Bosszú
stb. Az Erény és a Bűn összecsapásábói
végül a Bűn kerül ki fölénnyel, s az
eredeti műben ezt három példabeszéd
szerű történet követi: az elsd a gazdag
emberről és a szegény Lázárr61, a má
sodik a híres lator katonáról, a harma
dik a kegyetlen szász ispánr61. Mindhá
rom ugyanazzal a tanulsággal szolgál (az
iskoladráma műfajának megfelelöen,
melynek művelői elsőrendűnek a peda
gógiai szempontot tekintették, s csak
"mellesleg" kívántak sz6rakozást, mű~,é

szetet nyújtani) : a halál után - a Ka
szás mindenkiért eljön, ezúttal naiv ter~

mészetességgel ténylegesen, kaszával,
jól maszkírozva - az isteni ítélet napján
a bűnök föZött könyörtelenül kimonda
tik az ítélet, a szegényeket nyomorgató
gazda.gok menthetetlenül a pokolba ke
rülnek, ahol hatalmas üstök és vasvillds
ördögök várják őket.

Mindez a szentendrei színpadon csak
egyszer történik meg: csak az első példá-
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zatot látjuk, melyben a gazdag ember,
aki engedett a Gyönyör és a Részegség
csábitásának, míg a szegény Lázár a kü
szöbén éhen halt, a pokolba vettetik, s
hasztalan könyörög a templom erkélyén
megjele nő fehér szakállas Abrahámnak,
akinek oldalán ott a megdicsőült Lázár,
S e.z így jó ökonómiáról tanúskodna is,
ha nem a "Comico-tragoedia" utolsó ré
sze lenne művészileg a legerősebb: a fő

biínök allegorikus ábJ'ázolása csak itt
válik az emberi dráma szerves részé
vé : az ispán azonosul a Kegyetlenség~

oel, a két paraszt pedig az Engedelmes
séaaet és a Türelemmel. Másrészről a
társadalmi kritika a gazdag emberről

szóló fejezetben a legerősebb, Békés
István nyilván ezért döntött emellett a
ieienet mellett. Kérdés, hogy nem lehe
left rotna-e a mü mélyebb művészi egy
séOéhc és szellemébe építeni a társadal
mi k.ritikát?

Sitt jutottunk el a Békés István-féle
adaptáció lculcskértléséh.ez. Békés István
- elsősorban a mű egykori társadalom
kriti.ká.ia miatt - a "Comico-tragoedia"
értékét kívánja bizonyítani. Holott ez
nem más, mint irodalom- vagy színház
történeti szempont. S bár mi, mai nézők

c.zi. az értéket meglátjuk a műben, cr mű
méqsem lesz ettől izgalmas, aktuális
s.:\:Í1J1lmkra. Ma (l darab életerejét eqé
s,zen más adja meg: végtelenre-nyitott
s';ga. A fentebb idézett példák jól mu
tatják, hogy nekünk, mai nézőknek igé
nyünk van erre az "ég felé tekintő"

színházra, arra a "naiv" biztonságra,
hogy van erény és bűn, hogy az erény
jó és dicséretes, a bűnért pedig bünte
tés jár; szükségiink van fogódzóra földi
aotaainkban, Meagyőződésem, hogy a
szentendrei nyári játék sikerét is ez a
nagyon mai igény hozta meg. Ami vi
szont hiányérzetet hagyott bennünk: eb
ben az előadásban - a rendezői koncep
cióban - nyoma sem volt annak, hogy
nekünk van sziiksétnirúc erre a játékra.
Néhány főiskolás kivételével mindenki
- olyan színészek is, mint Básti Lajos,
Basilides Zoltán, Psota Irén, Szabó Gyu-

KÉPZŐMŰVÉSZET

Francia festmények a leningrádi Ermi
túzsból. A 'közelmúlt budapestik'iálHtá
sainak egyik Iegszebbje az a Szépművé

szetí Múzeum-belí tárlla,t volt, amelyen
a válogatott múkincsekben oly gazdag
leningrádi Errnitázs gyűjteményének

huszonöt - XVII-XX. századbeli 
irancia festménye került a magyar kö
zönség elé.
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la, Sztankay Ist1lán - vegtg komolyan
vették, hogy az egykori szinházat kell
reprodukálniok a korabeli kis házak, a
hitelesen reprodukált színpad és jelme
zek között. Csak arról feledkeztek meg,
hogy a nézők nem az egykori nézők re
produkcioi. Dejmek említett előadásai

épp attól zseniálisak, hogy a nézők

"maiságát" is beleötvözte alkotásaiba.
A második részben előadott "Pikkó

h<:)'reg és Jutka Perzsi", "néhai való
S:::aiJ:ay Antal úr 1793. évben magyarí
tott szomorú vígoperája", melynek eredeti
partitúrája eltűnt, jelentősen jobban si
került. Az új zenét - a nagyszeriien
í:esitett opera-paródia muzsikáját
Vujiesics Tihamér szerezte. De a zene
szerző és a 1'endező célja ezúttal meg
egyezett: ezt a játékot mindnyájan nagy
komédiá.zó kedvvel parodizálták : Psota
Irén mint Jutka Per.zsi újból legjobb
míivés.zi erényeit csillantotta fel, a né
hány éve ceazeit Konrád Antal igazi
meglepetés: úgy tűnik, ez az önmagát
parodizáló játék szinte alak.iára. van
szabva, s mellettiík Basilides Zoltán is
szereposztási telitalálat.

A "Pikkó herceg" története még kora
beli szemmel is túl naiv: Jutka Perzsit
apja nem akarja a herceghez adni, a
herceg megvív az apával, megöli, Jutka
Perzsi szakít a herceggel, öngyil
kos lesz, majd a kétségbeesett Pikkó
herceg úgyszintén. Ekkor megjelenik a
Föld Szelleme és feltámasztja őket;

mindnyájan vígan táncolnak. tgy ha
színházi előadásként sikeresebb is ez
utóbbi, a Szentendrei Teátrum igazi nagy
vállalkozása mégis az előbbi volt. E vál
lalkozás 1Jitatható eredménye azonban
nem teszi kérdésessé jelentőségét. Min
denképp örülünk az új nyári színpad
nak, örülünk a lelkesedésnek, mellyel
a Teátrum alkotói színesebbé, élőbbé,

elevenebbé és paradox módon maibbá
akarták tenni a magyar színházat. Re
méljük, jövőr/'! elmélyültebb munkájuk
a lelkesedéshez. hithez méltó, valóban
rangos színházat teremt.

pALYI ANDRAs

A tárlat képeit - a nezore gyakorolt
hatásuk intenzttúsa szerint - három
csoportba lehetne sorolni. Az elsőbe tar
toznak azok a festmények, amelyek jel
lernzőek koruk festőinek (és közönségé
nek) ízlésére. - amelyek kíválóari al
kalmasak arra, hogy egy-egy stűusirány

za tort, rnűfajt, művészettörténetí fogalmat
(klasszicizmus, "paysage intime", plein-



air festészet stb.) Illusztrál.ianak, de
amelyek eleven művészí élményt a ma
embere számára aligha jelentenek. A
tárlaton látottak közül ilyen munkák a
barokk Bourdontól az "AugusItus Nagy
Sándor síremléke előtt" című sokalakos,
patetikus kompozíció vagy a napőleoní

korszakban élt Boilly .Bflíárdozók'' cí
mű, 1R07-ben festett, szűkös ihletű élet
képe. E festményekre futó pillantást ve
tünk, s pál' másodpere múlva tovább lé
pünk.

A l,épek músoc1i'k kaíegóriáját azok a
művek uIkoti.ik, amelyeik előtt jólesően

úllunk meg. arnolvckkcl mái' koritaktust
tudunk ld al ak itnnl , arnelvek azonban
rnélyebb cmócíókat mégsem képesek ki
váltani belőlünk. A kiállított festmé
nyek közül ide számitanánk a rokokó
kori Boucher ,.Fiatal lány félig fedett
kebellcl" című művót (arnolv a termé
kony és gyakran hatásvadászó művész

legmesbel'kéletl-enebb vászniainak egyi
ke). cl Fontabnebleau-á festők fejének:
Théotiore Rousseaunak ..Szántás" című

Iostménvét (amely a barbizeni tájkép
festészet finom, friss darabja), vagy a
Fauves-csoport egy kisebb kapacítású,
a t.öbbi ..vad"-nál kevésbé markáns ar
culatú művészének, AlbeTt Marquet-nak
..A Szajna-part Párizsban" círnű festmé
nvét, a kompozíció hátterében a
Notre Dame, a Sai nt Chapelle és a
Paritbéon derengő kontúrjaival. Marquet
Iestrnényc a magyar szemlelő számára
azért is érdekes, mert le lehet olvasni
róla: az ún. Gresharn-asztaltársaság tag
jai a százladeleji francia művészetnek

Marquet-, Dunoyr-r de Segonzac-Iéle
szolídan modern szárnyával rokonok, a
Bernáth-kör a nyugat-Ieurópai festészet
e hajtásában keresett (és talált) igazo
lást a maga Picasso-, Matísse-, Braque-,
Chagall-ellenességére. tehát a kor művé

szete fő (és legértékesebb) áramlatának
elutasítására, .

Bouchemak, Théodore Rousseau-nak és
Marquet-nak a tárlaton látott képeivel
említenénk egy sorban Renoir "Gyermek
ostorral" című művét, amely az imp
resszíonízmus nagy alakjának kevésbé
erős alkotása, a mester ún. .,aigre" (fa
nyar, rideg) Ikorszakárnak - munkássága
átmeneti időszakánaik - részletszépsé
geleben ugyan bővelkedő, de a Renoir-i
ohef-d'oeuvre-ök mögött mégis olrnara
dó terméke.

Az Ermitázsból érkezett festmények
között van néhány kivételes értékű re
mekmű is; ezek képezik a tárlat anya
gának harmadik csoportját. Paul Gau
quin ..Tahiti nő gyümölccsel" című al
kotása a hányatott életű mester óceániai

munkálkodásának korai éveiból (1892
93) való. A kép főalakia - mlnt Barsz
kája, Berezina és Izerglna szovjet mű

vészettörténésznők írják az Ermítázs
állománvát ismertető könyvükben
"Éva bibliai alakját idézi emlékeze
tünkbe". A kép színbelí f'elépítése ma
gisztrális; a festményen a méltóságtel
jes .nyugalommal maga elé tekintő fia
tal bennszülött nő testének barnáía, a
kezebon tartott gyümölcs világoszöldje, a
szoknya pirosa és sárgála uralkodík,
Hasonlóan emlékezetes az angol szárma
zású Alfred Sisley vibráló ecsethúzások
kal megfestett, pasztózus traktálású ké-

··P€, ,.A Szajna Saint-Mammes-nál", amely
már a pointillizmus felé mutat.

A tár-lat anyagát Pablo Picasso két
művo - egy 1903 körüli "Női :fej" a
kék periódusból és egy mll!l!tegy tíz év
vel későbbi, kubista "Hangszeres csend
élet" - zárja le. Nem tartozik sem az
egyik. sem a másik a leghíresebb, a leg
t öb bször reprodukál t Picasso-festmények
közé. mégis méltó módon reprezentálja
mindkettő a XX. századi európai mű

vészet "izzó energíakőzpontjáv-t (Her
bert Read), akinek személye és életmű

ve Jean Coeteau-ból e szavakat váltotta
ki: ,,8 ha majd lecsukódlk a szemem, az
én két jó szememet legalább az a sze
rencse érte, hogy üdvözölhétte Pablo
Picassót",

•
Újabb művészeti irodalmunk megle

hetősen mostohán tárgyalja Rudnay
Gyula tovékenységét, Perneczky Géza 
a "KÜ'ftársalk s:zemével" című kötet
(Corvina Kiadó, 1967) bevezető tanul
mányában - "modoros és kisformátu
mú" festőnek nevezi Rudnayt, aki "ku
ruckodó hazafiságával dívatot teremtett".
Németh Lajos véleménye is rokon Per
neczkyéval ; könyvében, a "Modern ma
gyar míívészet"-ben (Corvina, 1968) azt
ol vassuk. hogy a két világháború között
oly magasra értékelit festő munkásságát
",külsőleges pátosz" jellemzi, s hogy a
mestor .müvészetének mélységa nem
érte el társaíét" : Tornyaiét, Kosztáét,
Nagy Istvánét.

A Talí:áts Gyula szerkesztette "Somo
q'l/i Múzeum" című kiadványsorozat 14.
füzete: László Gyula egyetemi tanár
"Sírfelirat Rudnay Gyula (1881-1957)
emlékére" círnű kis munkája is elismeri,
hogy .Rudnav életműve nagyon egye
netílen", mínthogy a mester ..gyenge
munkáít is kiadta kezéből". László Gyu
la szerínt azonban a Rudnay-képek kö
zö'tt szép számmal tlJ.J1álnatók "csodálatos
alkotások" ís, s Rúdnay művészetének

legjava "minden nemzedéknek szól",
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László professzor munkájának nagy
érdeme a barátok, pályatársak és tanít
ványok hosszú Borának megszólaltatása,
Csáki-Maronyák József, Elekfy Jenő,

Herman Lipót, Schéner Mihály, elsősor

ban azonban Barcsay Jenő és Borsos
Miklós visszaemlékezései, - Rudnayról,
az emberről, a festőről, a főiskolai ta
nárról tett nyilatkozatai nagyon tartal
masak, sokat mondók. Azokat a "me
moárokat" viszont, amelyek a művésznek

il töltőttkáposzta, a rák és a satrapacska
írámti vonzalmát és a cukrászsütemények
i ráruti ellenszenvétrészletezik, nyugod
tan el lehetett volna hagyni. Igen szép
magának Rudnaynak néhány - László
Gyula által idézett - megnyilatkozása,
önvalíomása, pl. ezek a szavak: "Éin ha
festék, belső parancsra teszem Keze-
met egy láthatatlan kéz vezet:i A mű-

vészet a legfőbb tisztaság."
A Rudnay festői hagyatéka körül fo

lyó vitát László Gyula kÖllyvccskrje .
természetesen - nem döntötte el (a
szerző műve előszavában szerényen ld
is jelenti, hogy írása "nem akar senkit
sern meggyőzni"), - a kaposvári kiad
vány azonban feltétlenül hozzájárul
Rudnay piktúráia művészettörténetl he
lyének kijelöléséhez.

Sir 1-1 erbert Read "A modern festé
szet" című könyve második magyar
rivelvű kiadásával egy időben a neves
angol tudós "A modern szobrászat" című

művét is megjelentette a Corvina Kiadó,
- Kodolányi Gyula elsőrangú fordítá
sában.

A folvóiratainkban, Iapjainkban meg
.jelent lcritikák, recenzíók legtöbbje azt
átlapitotta meg Read szobrászatí köny
vóről, hogy az értékben alatta marad a
piktúraval fogtalkozó ckötetrrek. E véle
ményekben - úgy tűnik - van némi
igazság. Munkájának "A vizuális kép"
című fejezete végén maga a szerző jegy
zi meg, hogy e részlet "túlsá!l:osan cs,a
nongó volt." A "csapongó" jelz.ő többé
kevésbé az egész kötetre ráillik E Read
művet nem is annyira művés.zettörténeti

munkának kell tekintenünk, mírrt inkább
gondolatokat felvető művészeti esszének;
a magyar cím ("A modern szobrászat")
sokkal találóbb is, mint az eredeti an-

gol kiadás címe ("A Conelse History of
Modern Sculpture").

A szövegben gyakran találkozunk Ril
ke, Jung, Kraoauer, Henry Moore, Gia
comeuti és mások írásaíból, nyilatkoza
taiból vett, fontos felismeréseket tartal
mazó idézetekkel, Hadd citáljunk mi is
két mondatot ezek köztil : "ElsősOll'ban

ember légy, s csak azután művész!"

(Rodin) és: "A pontosság nem azonos az
igazsággal" (Matisse) .

"Balatoni képes krónika" a címe Sza
lai Zoltán - az Egry József baráti kö
réhez tartozott Iestőművész - könyvé
nek, amelyet az elmúLt hetekben bocsá
tott közre a Corvina Kiadó. (,A jól si
került fénvképfelvételeket Gyökér Lász
ló. Petrás István és mások készítették)

Szálai Zoltán - akinek Egry-esszéjé-t
annak idején a "Vigília" közölte - kitű

nő ismerője a balatoni tájnak és a vi
dék művészetének, A szűkszavú, szerény,
alapos művelődéstörténetí tájékozottság
ról számot adó szöveg és a kötet kép
anyaga a Balaton partján (vagy a tó
közelében) épült művészettörténetí be
csű templomokat és kápolnákat (Berhi
da, Egregy, Hegymagas, Kisapáfti, Nagy
vázsony, Sümeg, Tihany stb.) , középkori
szobrászatunknak ("Kieszthelyi Pieta",
"ZaIaszentgrótii Madonna") s a paraszt
és pásztorművészetnek a környéken szü
letett remekeit. valarnint az új magyar
képzőművészetnek a Balaton által íns
pirátt alkotásait - többek között Egry,
Bernáth, Borsos Milklós, Viski. Balás
László, Illés Arpád, Bartha Lászűó mun
káit - mutatja be.

A kőbányai Felsőfokú Mezőgazdasági

Technikumban rendezte meg első kiállí
tását Szemadám György fiatal festő, az
intézet hallgatója. Szemadám aki
VasZ:kó Erzsébetet, Anna Ma,rgitot, Bá
lint Endrét tekinti mestereínek, példaké
peinek - a pályakezdő magyar festő

generáció egyik 'rokonszenves ésrehet
sóges képviselője. Legjobb munkáít gaz
dag képzeletvilág. Liszta és merész szí
nek s a művészetí dívatokkal való nem
törődés jellemzi, mesterségbelí ismere
tei viszont még fejlesetéere szorulnak.

D. r.

Tis.ztítsd meg, Uram, könyörgöm. szívemet, hogy a vigas.ztalás lelke kellemes
lakásra találjon benne és kegyelmi ajándékaival kidíszitse ezt a lakást.

Szalézi Szent Ferenc
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ZENEI JEGYZETEK

(A Jeunesses Musicales 23. Világkong
resszuso. alkalmából rendezett hangver
senyről.) A Jeuness Musicales kongresz
szusai a világ zenei életének jelentős

eseményei, his.z egyik-másik összejöve J
telen olyan elhatározások születnek,
amelyek néhány e.~ztendővel később

átírhatják a világ zenei térképét. A
világ ifjúságának és zeneértőinek jelen
tős párbeszédei ezek az alkalmak, és a
rendezö országok minden esetben igye
keznek zenei vonatkozásban is emléke
zetessé tenni őkpt. A budapesti kongresz
szus egyik záróakkordjaként került sor
az Állami Hangversenyzenekar est jére,
melyen Lehel György vezényletével gon
dosan kimunkált előadásban hallhattuk
bevezetésképp Beethoven Egmont-nyitá
nyát, majd Kiss Gyula közreműködésé

pel Bartók III. zongoraversenyét, végül
pedig Liszt monumentális - a mai fül
számára talán kissé túlságosan is ha
talmasra méretezett Faust-szimfóniáját.
Tévedett az, aki úgy vélte, hogy az iszo
nyú, hőség bénítólag hat majd az elő

adókra: rég hallottuk ilyen fegyelme
zetten, fínoman játszani a Hangverseny
zenekart, az equűttes mindeg1Jik szólama
szívesen és alkalmazkodva követte a kar
mestert, aki ezúttal igen jó diszpozíci6
ban lépett a zenekar elé. A "fiatalos",
friss együttmuzsikálás aztán szinte ter
mészetes módon színvonalas, emlékeze
tes eseménn1Jé emelte a hangversenyt.

Az Egmonthoz írt kísérőzene töredéke
a humanista Beethoven egyik leghatal
masabb kísérlete. Semmiképp sem vélet
len, hogy Goethe, akinek megküldte mű

vét, udvarias, tartózkodó levélben kö
szönte meg, mintha csak érezte volna,
hogya beethoveni világ már túlmutat az
övén: a klasszikus művészi elemek
egyensúlyát szinte szétfeszíti a zene val
lomásos ereje, a hangok fényes áradata,
amely mind ugyanazt a gondolatot hir
deti, melyet Beethoven Zacharias Werne
művéből kölcsönözve e s,zavakkal jegy
zett naplójába: "Igaz embernek lenni
tízszerte több, mint hőssé válni". S no
ha sok művében maga is a heroizmust,
a hősiességet állítja a matéria közép
pontjába, az Egmontban már a romanti
ka eszményét valósította meg, s kivált
épp a nyitányban, amelye töredékes
m'űnek mindmáig legnépszerűbb, leg-'
többször játszott tétele maradt. Hogy
mennyire a romantika izzik már e ki
sérőzenében, mi sem jelzi inkább, mint
hogy a legértőbb és legalaposabb elem
zést épp Liszt Ferenc írta róla. 1854. már-

eius 22. után, amikor ő vezényelte az Eg
montot Goethe szülővárosában, Weimar
ban. "Beethoven - írja a többi között
Liszt romantikus hevülettel -, mikor
ezeket a töredékeket kezdte kompo
nálni, a. művészet új útjait törte. Ro
busztus erővel döntötte le egy addig
ismeretlen erdő első fáját, sőt miután az
első akadállyal megbirkózott, nagyobb
munkába fogott, és rálépett a tulajdon
képpeni útra. A világ különösebb érdek
Wdés nélkül figyelte az első lépéseit. De
jött olyan idő, mikor az egyetemes művé

szet is erre az útra tért, nem is sokkal
íttána. s addigra ezt az ösvényt fényes
nek és simának találta." A nyitány, mely
e hatalmasra tervezett műnek mintegy
foglalata, ilyen "fényes" és "der1Is" e16
adásban szólalt meg Lehel György ke
ze alatt, és méltán aratott nagy sikert.

Hasonló lelkesedéssel fogadta a közön
ség a Faust-szimfónia megszólaltatását
is. A zenekar mellé egyenértékű társként
csatlakozott a Magyar Néphadsereg Mű

vészegyüttesének Énekkara (karigaz'(iató
Kiss István), valamint aszólót tündök
letesen megszólaltató Réti József is. A
Faust-szimfónia hallgatása közben so
sem szabadulhatunk attól az érzést61,
hogy egy monumentális m1Ivészegyéniség
küzdelmének, az anyaggal való heroikus
harcának vagyunk tanúi. Mintha csak
összegezni akarná mindazt Liszt, ame
lyet az előtte való korok ebben a for
manyelvben felhalmoztak, hogy aztán
eg1J csodálatosan finom, lágy lírat betét
tel, a megnyugodott ember alázatos és
belenyugvó gesztusával zárja le az utol
só tételben. Addig hatalmas témákat
hömpölyögtet, nem elégszík meg egy
szeri, kétszeri, háromszori v'isszatéríté
sükkel, mintha minden alkalommal még
valami csiszolni valót látna rajtuk, s
mindaddig ismétli, fejleszti őket, míg
végül a hallgató - talán kissé fáradva
is - a magáénak érzi valamennyit. Liszt
alkotásai valójában szimfonikus költemé
nyek. De valamennyi között talán épp a
Faust a leginkább az. Ebben találk6zott
igazán egymással a szímfonikus form.o.
meetere és a költő, és kettejük talál1w
zásából megszületett a romantikus kul
túra eg1Jik leghatalmasabb összegezése.

Sokszor volt alkalmam meghallgatni a
huszadik század egyik legegyetemesebb
művét, Bartók III. zongoraversen1Jét.
Újabban nem hagy nyugodni a kérdés:
vajon mit talált meg ebben a műben

Kiss Gyula, ez a rendkívüli tehe,~ségű

pianista, aki a legnagyobbakéval egyen-
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érlékií tolmácsolásban szólaltatja meg
Bartók versenyművét. Talán az Ady ál
tal oly szépen megfogalmazott "titok,
idegenség" gondolatára rezonál ilyen tö
kéletes egységben? Vagy ő maga is olyan
elmélyült áhítattal közeledik a termé-
»zetnez, mint Bartók tette annak
idején? Így kell lennie, külön-
ben iniképp tudná olyan töké-
letesen megszólaItatni a zongoraverseny
természetlíráját, amely egyszerre idézi
eszünkbe a pusztítva tovarohanó 1,ihart
és az utána lassan eszmélő, napfénybe
burkolódzó természetet? Félelmetes és
démonikus víziót vetít elénk a III. zon
goraverseny, ám ugyanakkor fel is oldja
ezt a fenyegető látomást, hogy szá~adunlc

'emberének bizaImát és remény'H foga7
mazza meg. Mintha csak a k-?l'álJban
meghi'rdetett nagy és igazán emberhez
méltó program után a zeneköltő maga
is rálelt volna arra a "tiszta forrásra",
melyből korábban csak varázslat és me
nekülés árán merithetett. Ezt az egyete
mes élményt rendkívül szépen és minden
prózai szónál k-ifejezőbben fogalmazza
meg a "negyedik nemzedék" egyik leg
rangosabb lírikusa, Rába György: Tág
meWcas alatt l ős történet dala zeng -7
csak a szív üllője ! csak a szél hálója /
hajókürt álmodik l egy almon még a
lét testvérisége! ős történet dala zeng l
írott könyvünk arcát föl nem fedi / rő

7:selángnál rólunk 'öreg szó pereg I ős
történet dala zeng I s ha a fény ebroszu
kiteriil I a ba71adára lépünk. A III. zon
qoraverseny e fényes balladaisága rit
kán hallható szépséggel bomlott ki Kiss
Gyula és a zenekar játéka nyomán, és
alighanem minden fiatal ve1tdégünkben
zenekultúrán,k egészére vonatkozóan is
kedvező benyomást keltett.

(LEMEZFIGYELŰ) A Bartók összki
adás legutóbbi lemezei szintén ízléses
kivitelezésben, technikailag hiánytalan
előadásban szólalnak meg. Egy-két eset
ben vitánk lehet a zenei megval6sitás
sal, ez-azonban aligha vehet el bál'mit
is o lemezek magas színvonaláb61 és
rendkívüli jelentőségéből. A "Zongora
művek" sorozatban Szűcs Lóránt tolmá
csolja, a Két elégiát, a Két román tán
cot, a Vázlatokat és a Négy siratót.
(Huruiarototi LPX 11 335) A művek a
fiatal Bartók zenei műhelyébe enged
nek bepillantást, s annak az útnak doku
mentumai, ahogya romantika és elsősor

ban Liszt vonzásából mindinkább más
utak felé tájékozódik, s felfedezi magá
nak az impresszionizmus színhatásat, a
népi viláq őserejét és misztikumát s nem
utolsósorban azt az évezredes hangot,
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melyet majd később csiszol oly muveszi
tökéletességűvé java alkotásaiban. Szűcs

Lóránt játékából épp e sokszínűséget

hiányolhatjuk. Kétségkívül korrekt, hite
les az a hangzáskép, melyet megvalósít,
de épp neki, aki századunk művészeté

nek oly hivatott tolmácsolója, meg kel
lett volna éreznie a zongoradarabok
"felfedező", "kísérletező" jellegét is, s
ezt talán néhol sú:ytalanabb, áttetszőbb

hnggal kellett volna megvalósítania. A
Négy sirató ének megszólaltatásának
szinvonalát kellett volna tartania az
egész lemezen.

A Hegedűversenyt, a Fából faragott ki
rá:yj'i switet és az r. román tánc zene
kari változatát Koródi András vezényH it
Filharmóniai Társaság Zenekara élén. A
h?gediiszólót légiesen finoman Kovács
Dénes s~ólaltatja meg, s itt meg épp az
az érzésünk olykor, hogy az Ő mű..,észi

felfogásából valahogy hiányzik az a bar
tóki hang, amelyet jobb híján "őserejU

nek" nevezhetünk. Persze hangsúlyoz
nunk kell, hogy Kovács Dénes játéka
igen magas színvonalú, s k-ifogásainkat
is ezen a színvonaIon kell értelmezni. Jó
ötlet volt e művek megszólaltatás"át a
"poraiból élemedett" Filharmóníai Zene
karra bízni, amely ismét bizonyságát
adja kivételes hangzáskultúrájának,- l'a

gyopó fúvósainak játéka pedig élmény
számba megy. Koródi András korrekt
biztonsaggal vezeti az együttest. (Hun
garaton LPX 11 314)

Ugyancsak a Filharmóniai Társaság
zenekarának előadásábanhallhatjuk Siin
dJr J únos vezényletével A csodalatos
mandarint, a Táneszvitet s a Magyar
parasztdalokat. (Hungaroton LPX 11 319)
Ez a lemez az egyik legjobban sikerült
[eloétel az eddigiek közül. Remekül ér
vényesül a művek- megszólaltatása közben
Sándor János temperamentumos, színes
egyénisége, amely még olyan "hagyomá
nyos" alkotásokat is új színekkel ruház
fel, mint a Táncszvit, Azt hiszem, ez a
lemez külfőldön is hamarosan keresett
dlrabja és méltó reprezentánsa lesz az
(isszkiadásnak is, mai magyar előadó

kultúránk magas színvonalának is. (Hadd
jegyezzem meg: a jelzett lemezek kö
zül kettő csak néhány hét múlva lesz
kapható a boltokban, mert ezek a "hang
lemezklub kiadványai. Persze vitatTwzni
lehetne azzal akiadáspolitikával, amély
terjesztés helyett az elzárásjelszal,át
vallja.)

A maíiyar énekkultúra egyik legna
gyobb büszkesége Gyurkovics Mária, aki
Tóth Aladár találó szavaival "Sándor
Erzsi visszavonulása óta megmentette a
magyar koloratúréneklés magas színvona-



lát, világrangját", Sajnos a hangszalagok
nem őrizték meg valamennyi emlékeze
tes szereplését, melyek egyszerre voltak
az opera és oratóriuméneklés ünnepei.
Az a néhány operajelenet, ária, amely
tündökletes 'szépségű hangján megszólal
(Qualiton LPX II 393) egy olyan ének
kultúra diadaláról tanúskodik, amely
tökéletes kidolgozottsága mellett mindig
elsősorban a zenében revelálódó emberi
érzelmek tolmácsolását tartotta elsődle

gesnek. Nehéz volna válogatni e néhány
szemelvény között, s igazságtalan is,
hisz mindegyik mögött egy rendkívüli

FILMEK VILÁGÁHOL
Traianus oszlopa I-II. rész (román

NSZK, színes, szlnkronízált, cinema
scope.) hla: T. Popovici; kép: N. Stan;
zene: T. Griqoriu.; rendezte: Mircea
Dragan.

Egy-egy 11,\'('In nagyra puffasztott, egész
cs\(·t betöltő több részes fjilmkolosszus
úgy hat, akár valami szórakoztatóipa
ri erődemonstrúcíó. Kellektömkelegével
es közhelyszcrü dramaturgiai megoldá
saival ,egy rohamban veszik bírtokba a
közönség pénztárcáját és elméjét. A
monstruózus alkotásokban néha élesebben
kiütköznek a nemzeti jellemvonások,
mint az ólvoualbelí művészf'ilrneknél,

csak éppen mindonnek a viszáját láthat
juk. Bennük ugyanis egy-egy kultúrkö
zösségnek éppen az a trívializált képe
jelenik meg, melyet művészfí'lmieíben

a közösség legjobbjai megtagadinak
A lengyel Fáraó (Vajda) közhelysze

rű intcllektualizmusa, az amerikai IGe
opátra (l\1ankewicz) semmitmondó tech
nikai tökéletessége, a Háború és béke
(13ondarcsuk) mindenkit lenyűgözni kí
vánó. négyrészes történelmi attrakciója,
vagy az Egri csillagok (Várkonyi) isko
lás virtuskedása után az elmúlt évek
ben megísmerhettük a műfajhoz tarto
zó román termést is. Bár ez a felisme
rés nem általános, a szemszed népek
művészete többet mond számunkra a
míndennapos élet kérdéseiben, IDilIlst a
messzí példaképek. A Traianus oszlopa,
valamint elődje a korábban bemutatott
Dákok azonban - anélkül, hogy ez ér
tékért: lényegesen növelné, - annyira
kótértelrnű, egyszerre több kérdésben is
mellébeszélő alkotás, hogy szándékart
egyetlen szóval aligha lehetne jellemez
ni.

Az ilyen művek többnyire afféle kom
mersz nemzeti filmeposznak készülnek.
Legjobban egy olyan magyar filmmel
volnának összehasonlíthatók, melynek

tehetség és egy nagyon mélyen járó és
. mélyen járni tudó művészet aranufecle
zetét érezziik. A magunk ízlésének en
gedve hadd emeljiik kí Mozart Don
Juaniaoo! Zerlina áriáját és Rosina 'l/ir
tuóz kavatináját Rossini Sevillai borbé
lyából. Miiuiez persze csak szemelvény,
s aki hallgatja, nosztalgikus keservvel
gondolhat a kérlelhetetlenül múló időre.

Milyen szerencse,hogy vannak lemeze)c
Az utókor másképp talún nem hinné el,
hogy voltak ilyen énekesek ...

RÓNAY LÁSZLÓ

mondjuk a pusztaszeri vérszerződés, Za
lán futása, Lehel küntje, a nyereg alatt
puhított hús, a nemlétező hun-magyar
íeszánmazás és a "régi dicsőségünk; hol
késel az éji homályban" a tárgya; ebben
Árpád apánk kacaganyos királyi men
tékben Iorgolódria és minden magyarnak
görbe lába volna a sok lovaglástól. En
nek hrjján Iegfebjebb a nemzeti múlt
néhány óvaloskereskedelmí semmit
mondassal megfogalmazott fHmjével
vethetjük össze, mint például az EQrl
csillagok.

A befek,tletet,t anyagi eszközök alap
jún szemmel látható, hogy a román
NSZK koprodukció szerzői komolyabban
vették a történelmi szellernidézést, Nem
csak azért, mert a dáko-éatín hagyomá
nyok hitelesitése érdekében külföldi
vendégművészeket is alkalmaztak; ma
gát a történelmi tablót is komcepciózu
sabban rajzoleaeták meg a készítökkel, és
mind a viselet, mind a zenei jaíátestés,
mind az arcmaszkírozás dolgaban nem
fukarkedtak a napjaink nemzeti voná
sainak ókori átültetésével. A dák főpap

a román népdal elemeit fujdogálja az
isteneket szólorigató havasi furulyáján,
a ,római megszállók ellen csíllapíthatat
lan gyűlölettel harcoló benszülöttek pe
dig az erdélyt románság hajlott süvegét
víseíík kackiás je1Jképszerűséggel a fe
jükön. Nem hiánY2Janiak természetesen
a népek megbékélésének Időszerű eszmét
sem, így a dák nép és a római 'katona
ság előbb-utóbb egymásra talál; legfel
jebb a párducbőrös, lovas-nomád pusz
tai népek maradnak .Im ebből az őssze

borulásból. akiknek egyetlen célja úgy
látsZIik, hogy megsemmisítsék a latin
európai kultúrát,

Mircea Dragan rendezői tevékenysé
gében is sokkal nagyvonalúbb, szemlá
tomást nem takarékoskodotr a teehní
kailag tökéletesen al:koomazoÍlt hollywoo-
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di eszközökkel 8II1OOk érdekében, hogy
a grgantíkusra méretezett pszeudoepi
kus hömpölygest eszmaileg és kereske
delmileg meggyőzőbbé tegye. Ha ebben
a filmben valaki lezuhan a várfalak
ról, akkor a néző tényleg azt hiheti, le
esett, ha vallaki száguldás közben a ló
val bukik, a néző tényleg úgy érezhett,
áJllat~s ernber egyaránt nyakát szegi.
Az Egri csiUagokban dégfeljebb a jele
netek parodizálására futotta a statiszták
merészségéoöl. A teljesebb nézőiliúzíó

a Iejkíísmeretesebben végrehajtott akro
bati-kus produkciók mellett főleg a szak
mailag Ikifogástalan operatőri munkál
kódásnak köszönhető. Az amerikai lát
ványeszközök másolásában ugyanis nem
elegedtek meg a hervadt középszerrel.
Az Egri csillagok kamerája például
többnyire teljes képeket vett föl olyan
jelenetekről, melyeket az ember inkább
a lelki. szemeivel tud jobban elképzel
Thi, s így csak nehezen tÜThtetJhették el
a kulísszanyomokat, A román filmben
mínden egyes ilyen jelenethez külön
képkivá,~endszerektartoznak,melyek
a maguk szűkebbre határolt részletsze
rüségevel jobban közvetítik a rendezők

által. sugalmazott illúziót.
Ugyanea va koncepcíózusabb szemlélet

jellemzi a kerettörténet egyes részleteit
is. Az Egri csHlagok- szamos jelenete 
mínc például a szultán táborának 'be
mutatása - jóformán üresjárat, deko
ratív öncélúság. Dragan fibmjében ez
zel szemben nincs olyan apró részlet,
rnely ne a jól kíszárnítoet többértelműsé
get szolgálná, Bár a filmben a rómaiak
legyőzik a dákokat. bár a hódítóknak lé
nyegesen magasabb a kultúrája, bár a
dáikok gyűlölete korszerűtlen, a néző

néha mégis úgy érzi, maritha a dákok
győzték volna le a rómaiakat, a rómaiak
csak statiszták hozzájuk képest a tör
ténelemben és az idegenek gyűlölete

sem haszontalan. A legjellemzőbb talián
a negatív ·hős szerepe: az életben ma
radt dák hadvezér rómaigyűlöletével

mínden jel szerínt zsákutcába vezeti
megmaradt híveit, rnert a dák nép több

.sége fölismerve a célszerű gondolleadás
hasznát, elkeveredik a rómaiakkai és
egy új nép alapjait teremti meg; s lám:
adódó alkalommal ez a meg nem alkuvó
hős. is habozás nélkül ktegyez~k, de az
utolsó kockákori éppen ő jelenik meg
újra teljes nagyságban" fölmagasztosul-

Via a képen, hogy arca - háttérben a
Fogarasi havasokkal és a Királykővel

- hetyke büszkeséggel betöltse a széles
\1ásZI1Ja:t.

A filmben szereped még 1300 fém- és
börsísak, 2300 'kard, tőr és kés, 2500
pajzs fémből, bőrből és szőrméből, 2800
lándzsa és dárda, 5800 római, dák és
barbár kosztüm, 1000 ló, 52 színész, köz
Itlü!k az olasz Antonella Lualdi és Richard
Johnson, valamint 25 OOO statiszta, az
utóbbiak közül 1000, aki lovagolni is tud.

RöVIDEN. Mezitláb a parkban. A
primitív bemondások és az agyonhasz
nált helyzetkomíkumok teszik élvezhe
tetlenné ezt az amúgysem magával ca
gadó alkotást, mely .Iegfeljebb az ame
I'Ílkaiáitlagnéző, de aem az amerikai
filrngyár-tás színvonalát képviseli. A fia
tal házaspár infantil civódásában való
színűleg van valamí hiteles is: az ame
rikai férj úgy látszik egyre alárendel
tebb szerepet játszik a családban. Mivel
az ehhez hasonló filmeket jóformán ki
zárólag férfiak készítik, ezen a szerepen
egyáltalán nem kell csodálkozni. Fadil
Hadzic: A szarejevói merénylet, A ju
goszláv fílmoen párhuzamot vonnak a
szerb nacionálisták által ellkövetett me
rénylet és a második világháború parti
záomozgalmaközött. A két eseményvilág
hősiességét azonosítják egymással, ami
vel legalább új életet leheltek az egyre
mkább kommercializálódó partizánfilm
gyártásban. Az ugyancsak partízánokkal
foglalkozó Megölni vagy megmenteni cí
mű filmről Iegf'eljebb az mondható, hogy
a háborús téma a jugoszláv filmiparban
manapság többnyire azt a szerepet jáJtsz
sza, mínc a vadnyugat az amerikai fil
mekben. Csupán ürügy arra, hogy asab
Ionos eesményekkeí, vázlatosan kirajzolt
szerep:1őkikel és olcsón előáBított izga
lommal filmet terrneljenek. Hívd a fér
jem találkára: porlepett filmkomédia a
századfordulóról való bohózati eszközök
kel. Estély habfürdővel. A kétbalkezes
főszereplő véletlenül fölrobbant ja a dísz
leteket, szándéka ellenére vendégül lát
ják, magára borítja az asztalftébolyító
habfürdőbe fullasztja a vendégeket;
míndez a humánus magatartást képvielő

ernber csetlés-bctlását hivatott képvisel
ni az embertelen társadalomban, de a
,túlhajrtDtt ésszerűtlenségek a már nem
gyermeteg kedélyű nézőt csak bosszant-
já'k. UNGVARY RUDOLF

Az abszolutummal val6 ta'ldlközás, nem utazás, haMm extázis dolga.
T e i l h a r d d e C h e.r d i n
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RÁDIÓ MELLETT -- KÉPERNYŐ ELŐTT

A Magyar Rádió rendszeresen je
lentkező irodalmi műsoraiban fontos
helyet foglal el a havonta egyszer su
gárzott világirodalmi folyóirat, a Kilá
tó. "Élő-újság", kitekintés a na,gyvilág
ba, mégpedig nemcsak a költészetre és
a prózára, hanem a képzőművészetre, a
a filmre, a színházra és az épitészetre
is. A Kilátót Bottlik Sándor szerkeszti,
állandó műsortervezője pedig Békés
Tamás. A július-augusztusi számokban
többek között bemutatásra ke'rültek
Sztefan Canev bolgár, Enricó Dirovi
olasz, Jean Breton francia költő versei,
az első Pánafrikai Kultúrális Fesztivá
lon résztvett Papp Zoltán - a' Világiro
dalmi Rovat szerkesztője - algériai él
ményeiről, Kelemen Gyula pedig a
Moszkvai Nemzetközi Filmfesztiválról
tartott érdekes, színes beszámolót,
a 300 éves évforduló alkalmából
látogatást tehettünk az amszterdami
Rembrandt-házban, s a változatos proq
ramok során megismerkedtünk két mo
dern drámával. lvan Raos "Krisztus
New Yorkban" és Robert Anderson "Én
Herbert vagyok" című alkotásaival. Mos
tani beszámolómban ez utóbbiakkal sze
retnék bővebben foglalkozni.

"Mi történnék, ha Jézus Krisztus
visszatérne a földre?" - veti fe! a kér
dést a "Krisztus New Yorkban"írója,
a jugoszláv [van Raos. Drámája cse
lekményét a maí New Yorkba, napja
ink Amerikájába helyezi. Vessünk egy
pillantást a szereplők felsorolására:
"Krisztus, kb. 2000 éves, Tom Dexter,
rendőrfelügyelő 40 éves, Gipsy, rendőri

besúgó, prostituált, 22 éves, Lőcslábú

Bill, a kis szajrék betörője, 35 éves,
Slim, a kéme/hárító főnöke, 45 éves, az
USA elnöke, 50 éves, Foxman bíboros,
60 éves, Arthur Mac Con, a paradi
csomtröszt esze, 50 éves, Texasi Jack,
35 éves, és végül két rendőr". Ebbe a
környezetbe, ebbe a társadalomba ér
kezik meg a földre visszatérő Krísztus,
akit a két' rendőr állít elő, mert "szem
tanúk állítása szerint az ötödík avenue
és a 248-ik utca sarkán bukkant fel
és népgyűlést tartott". És megkezdődik

a kihallgatás, amelynek résztvevői:

Tom, a rendőrfőnök, Gipsy, a prosti
tuált, és a gyanúsított: Krisztus. A ren
dőrfőnök kérdéseire Krisztus elmondja,
hogy níncs igazolványa, nincs is rá
szüksége, neve Jézus Krisztus, Atyja
"Jehova, Jahve", de Józsefet is beírhat
ják, hiszen "azelőtt is így vezették be."
Anyja: Mária, születési helye: Betle-

hem, időpont ja: Egy, december 25, fog
lalkozása pedíg: "lgazgatom a világ
egyetemet, helyes útat mutatok az em
bereknek, védelmezem az éhezőket és
a megalázottakat". Ketten hisznek ben
ne igazán és fenntartás nélkül: Gipsy
és Bill, a kis betörő. Gipsy, aki "annyi
éhezőnek enni adott és annyi mezitelent
felöltöztetett. .. és szomorkodott. Az ő

könnyeit azonban senki sem törölte le
és őt senki föl nem öltöztette", és Bill
aki régebben - míg a gengszterek ve
zetője volt - soha nem került rendőr

kézre, most viszont - amikor már csak
"kis szairék betörője", minduntalan le
csukják. Ime: Gipsy, a XX. századi
Magdolna, és Bill, a XX. századi la
tor. Am a többíek, a "hivatalos társa
dalom" képviselői bM fölismerik
Krisztust, de feltételeket akarnak szab
ni neki. Slim, a kémelhárító főnöke "be
akarja szervezni": "Míndent el fogok kö
vetni, hogy beszervezzelek országom szol-:
gálatába, az igazi demokrácia szolqá
latába" - mondja. És Krisztus válasza
- az evangélium: "Én vagyok az út, az
igazság és az élet, valaki hisz bennem,
örök élete van annak". És jőn az elnök:
az atombombára hivatkozik, az er6fö
lényre. Rá akarja venni Krisztust, hogy
parancsoljon a .népeknek. "Nem azért
jöttem, hogy parancsoljak, \hanem hogy
tanácsot adjak. Hogyaválaszútra álljak
és hirdessem, amit eddig is szüntelenül
mondottam: Szeresti felebarátoda.t, mint
tenmagadat!" - hangzik a válasz. A
paradicsomtröszt elnök€ kész 50 millió
dollárt is fizetní, ha Krisztus elrendelí:
ezentúl a mísében bor helyett paradi
csomlevet emeljenek a magasba. "Távozz
tőlem, sátán" - mondja Krisztus. És
tovább: "Csupa koronázatlan k.írály,
csupa szénkirály, acélkirály, kombiné
király, s mind elsőnek akarja megIJásá
rolni - az Istent!" És előlép Foxman
kardínális, a "hatalmi egyház" képvise
lője, a nagyon is földiesen, nagyon is
az erőtölényben, politikai kategóriákban
gondolkodó főpap típusa, akit Krisztus
"irástudó"-nak nevez. "Az írástudók és a
farizeusok ma is azt mondják maguk
ról, hogy tudnak gondolkozni... Én a
szeretetet hirdettem, ti pedig a gyűlölet

magvát vevetéttek el, én egyenlőséget

akartam, ti pedig kasztokat, én szegény
séget hirdettem, ti pedig fuldokoltok az
aranyban. .. Az ember fiának pedig
nincs hová le.hajtania a fejét... ti pe
dig Sardanapal palotáit építettétek. S
míből építették? Tudatlanságból és go-
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noszságból. És eladtok engem a liiszéke
nyeknek, euuitok, mint bárányt a pia
con . . , Eladtok engem immár kétezer
esztendeje, hogy áruba bocsátottatok ...
0, népem, mit vétettem neked, miDel
bántottalak meg? Felelj nekem! ... Kin
szenvedésemet is eladjátok és halálomat
is . . ." - mondja Krisztus Foxmannak.
lEi; a t'álasz? "Ha azért teremtettél ben
nünket, hogy orcánk verejtékével keres
sük meg a mindennapi kenyerünket, ak
kor törekedni fogunk arra, hogy minél
kevesebbet verejtékezzünk • .. Nem a
nyomorúság a cél, hanem a kényelmes
élet. . . Az érték a pénzeszacs
kóban van, Uram! Egyébként könnyen
kihajithatnak az utcára... Szemünkre
vetik mindazt, amit a kommunisták is a
szemünkre vetnek. De jegyezd meg ma
gadnak, Uram, ha minde;t nem tesszük,
már régesrég hírből sem ismernének. Ma
már csak a történészek tudnák, hogy va
laha a világon jártál, mint valami té
bolyult fanatikus, aki bolond eszméíé1,t
keresztre feszíttette magát... Birodal
mak és királyságok tönkre mennek, nem
zetek elpusztulnak, de Péter egyháza
büszkén és kevélyen ma is áll, mint a
kőszikla. " hála nekünk, de nem ne
ked!" Krisztus ismét az evangéliummal
válaszol: "Mihaszna, ha az ember az
egész világot megnyeri is, de a lelkében
kárt vall?" De Foxman süket és oak:
fölajánlja Krisztusnak, hogy legyen rá
dióbemondó, tegyen látványos csodákat,
uralkodjon, ne pedig szol.gáljon! Vissza
tér a rendőrfőnök a kémelhárító fő

nöke, a paradicsomkirály, az elnök, s
mind ugyanazt akarják: a földi uralko
dást, a földi problémák hatalmi szooat
történő megoldását, olyan Krisztust, aki
parancsol és Uél, akit ők formáinak a
maguk képére és hasonlatosságára. És
Krisztus válasza: a ezeretet. "Szeressé
tek egymást, boldogtalan gyermekeim!"
"Aljas rendőrkopó! Gázlcamrába vele!"
- hangzik innen is, onnan is a kiáltás,
és végűl - mint a kereszten - feltör
Krisztus ajkáról a zsoltár szava: "En
Istenem, én Istenem, miért hagytál el
engem?" Előugrik Texasi Jack, a revol
veres merénylő és lelövi Krisztu.st. A
tömeg összekavarodik, rárohan Texasi
Jackra. A befejezés: egyre nöDek1JÖ
hangzavar, amelybe mindinkább egy
amerikai jazz rikoltó, fülsértő hangjai

vegyülnek. Azután puskaropogás és egy
két mély dörrenés. Az egetverő kakofó
nia hirtelen megszakad, helyét dermesz
tő csend váltja fel.

Ilyen "dermesztő csöndben" - az em
beri magányosság csöndjében - játszó
dik a másik darab: Robert Anderson
amerikai iró "Én Herbert vagyok" című

egyfelvonásosa. Voltaképpen egy soro
zat része, a "Drágám, egy szót sem
hallok, amikor zubog a víz" négy
egyfelvonásosból álló sorozatának
befejező darabja. Szereplője két
öreg: Herbert és Muriel. Mindkettő 
közel a sírhoz - a maga saját emlékei
nek él. Más-más neveken szólítják egy
mást, a férfi az asszonyt hol Gracenak,
hol Marynak nevezi, a nő pedig a férjét
Jonathánnak. Kiúttalanul topognak az
éjszakában (a szerző jeUcépesen is éj
szaka játszatja a drámát). Menekűlnek a
valóságtól, mert félnek szembenézni ön
magukkal. Robert Anderson nem ad meg
oldást, de ahogy a szereplők, úgy a hall
gató is érzi: ez, így zsákutca, Két ember
él az éjszakában, két külön sziqet, csak
egymás felé kellene nyúlniuk, megfogni
egymás kezét és együtt elindulni kifelé
- az emberek világába.

Ennek az emberi egymásratalálásnak
szép jelképe volt a Televízióban bemu
tatott "Az érkezés és eluta.zás napja"
című szovjet tv-film. Egy kisDárosban,
egymástól függetlenül éli a maga életét
négy ember. És egy adott pillanatban
találkoznak egymással: egy öreg barát
jukon kell segíteni, aki a háborúban el
szakadt egyéves kis lányától és most meg
tudta: a lánya él, taxisofőr. Elindul
megkeresni. lEs a többie!c - félretéve a
maguk egyéni problémáit - segítenek
neki. Négy ember találkozott a kisvá
rosban - a szeretetben. Talán a való
ságban nem történt volna minden ilyen
egyszerűen. Voltak a filmben kisebb ki
dolgozásbeli zökkenők, de a nézőt lekö
tötte, elgondolkoztatta a mondanival.óban
kifejeződő humánum, s a megoldás. "Az
érkezés és elutazás napjá"-t Leonyid Ru
tickij írta, Igor Sisoo rendezte, s a jól
sikerült szinkronban Zách János, Döm
södi János, Kristóf Tibor és Koncz Gá
bor tolmácsolta művészien a főszerepe

ket.
BALASSY LASZLO

Az erő nem a fizikai eszközökben, hanem a legyőzhetetlen akaratban székel.
Ghandi
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