
N i1lPLÓ
A MISELITURGIA ZSINATI REFORMJÁNAK BEFEJEZÉSE

Az istentisztelet ügyének új vatikáni
főhivatala, a Sacra Congregatio pro
Cultu Divino, 1969, április 6-áról kel
tezve rendeletet bocsátott ki, amely sze
rint november 30-tól életbelép a szent
mise új rendje. Ezzel befejeződik a mi
seliturgia korszerű megújítása, vagyis
mindenestül végrehajtja az egyház azt
a merész és mélyreható reformrendel
kezést, amelyet a II. vatikáni egyetemes
zsinat 1963 decemberében egyhangúlag
megszavazott. A fejlődés természetesen
aligha áll meg, és egy esetleges III. va
tikáni zsinat bizonyára megint foglalko
zik majd a liturgia korszerűsítésével. A
megújhodás jelen zsinati szakasza azon
ban lezárul.

Az új Ordo Missae vagyis a miscmon
dás rendje és a hozzáfűzött magyarázó
utasítás (Institutio) latin kiadása már
világszerte közkézen forog, és a Ma
gyar Katolikus Püspöki Kar terjedelmes
körtevélbon ismerteti a papsággal addig
is, míg a teljes szöveg a misekönyvvel
együtt az oltárokra és a misézők kezébe
kerülhet. Így kellőképp Ielkészülhetünk.
Okos és lelkes, jókor elkezdett lelkipász
tori tájékoztatás esetén a templomba
járó hívek szintén nagy örömmel fogad
ják majd ott is, ahol a megújhodás ed
digi lépéseit még nem tette meg hiány
talanul a templomi gyakorlat. Az előze-

. tes lelkesedés teljesen indokolt. Tisztán
látás végett érdemes röviden összefog
lalnunk akorszerűen megifjodott közös
ségí szentmise értéktöbbletét a zsinat
előttihez képest.

Legnagyobb értéke számunkra a ha
zai nyelve, mégpedig a. nép füle halla
tára fennhangon megsz~laló összes mi
serészekben, beleértve az áldozatbemu
tató hálatmádságot, a kánont is teljes
egészében. További nagy örömünk, hogy
templomi népénekeink hivatalos litur
giaszöveggé léptek elő, azaz teljes érték
ben pótolják az "antifónás miserésze
ket" (az Introitust, Offertóriumot és
Communiót). Ez nem valami különleges
engedmény a magyar nyelvterületek ja
vára, hanem immár egyetemes törvény,
amely a misekönyv bevezető részében
kellő hangsúlyt is kap.

Az új miserend további nagy értéke,
hogy a jelenlevő hívek fokozott tevé
keny bekapcsolódását kívánja. A "nagy
dicsőítést" (a GlÓriát). a hiszekegyet, a
Sanctus-t és a miatyánkot a zsinat óta
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eddig is a pappal együtt mondtuk. Ezek
hez járul most a közös bűnvallomás a
mise kezdetén és több új felkiáltás
(acclamatio), amellyel a nép hallatja
szavát a szent cselekmény nagy fordu
lópontjain: úrfelmutatáskor, a miatyánk
után, sőt még esetleg felajánlás közben
is. Mindenkit érintő új mozzanat a né
ma' lelkiismeretvizsgálás mise elején, a
bevezető köszöntés és a bűnbánatindí

tás között, Szintén egészen új szertar
tás a kölcsönös kiengesztelődés áldozás
előtt. A pap ki tárt kézzel, fennhangon.
imát mond a lelkek békéjéért és az egy
ház egységéért, majd az Úr békéjét ld
vánja a hivcknek, és felszólítja őket,

hogy bóküljenek ki szívből egymással.
Utána békecsókor válthat segédkezőivel

vagy ministránsával, a nép pedig vala
milyen jellel, például öleléssel, kézsze
rítással, nálunk - a püspöki kar dön
tése szerint - csupán közös felkiáltás
sal fejezi ki a kölcsönös megengeszte
lődést, az egymás ellen elkövetett sé
relmek ünnepélyes megbocsátását. Az
ősi keresztény testvériséget idéző gyö
nyörű pillanat lesz ez, amely valóra vált
ja üdvözítőnk igéit (Múté 5, 2:3-24):
"Ha ajándékodat az oltárra viszed, és
ott eszedbe jut, hogy embertársadnak
van valami kifogása ellened, hagyd ott
ajándékodat az oltár előtt. és menj, bé
külj ki előbb embertársaddal!"

Az új miserend tervszerűen kerüli a
gépiessé váló, Iélektelenítő egyformaságot.
Legszembetűnőbb ez az áldozatbemu
tató hálaimádság kezdetén: a prefációk
választéka jelentősen megnő. Más a
prefációszöveg az advent elején, mint
a végefelé; más anagybőjt vasárnap
jain, mint hétköznapjain; az úgyneve
zett "évközi vasárnapok" rrnséjében nem
mondható többé a nehéz hittani anyag
gal telt Szentháromság-prefáció, hanem
négy új szöveg áll rendelkezésünkre he
lyette, és hétköznapokon vagy a szen
tek emléknapjain is négy szöveg között
válogathat a miséző, egyéni tetszése
szerint; az esküvői misének pedig há
romféle új prefációja lesz. Frissítő vál
tozatosság érvényesül ezentúl a szent
mise állandó részeiben is. A megnyitás
képp elhangzó, bibliából vett üdvözlés
nem lesz már szokványosan "Az Úr le
gyen veletek!", hanem helyette két
"apostoli köszöntés" egyikét is mond
hatja a pap (a nép felelete természete-



sen mindig az eddigi maradhat: ,,~s a
te lelkeddel"). A bűnbánatindításnak 
a megrövidült Confiteor mellett - két
egészen másféle szövege is van, ame
lyek egyikével a "közgyónás" .szabadon
helyettesíthető. De a liturgia legszen
tebb részét, a misekánont sem jellemzi
többé a merev egyöntetűség. Négy ha
sonló felépítésű. de eltérő szövegű áldo
zatbemutató hálaimádság közül választ
hat a miséző, Még az utolsó vacsora el
beszélése sem egyezik bennük, csu
pán Krisztus szentségszerző szavai. Al
kalmi változtatásokra is mód nyilik: az
úgynevezett "római kánon" szövege mó
dosul az Úr nagy ünnepein és egyéb je
les alkalmakkor (házassági, papszente
lési stb. misében). Ha meghaltért misé
zünk, a II. meg a III. misekánon szép
szakasszal bővül, amelyben az elhunyt
nevét is említjük A III. kánonban név
szerint emlékezhetünk -rneg a napi szent
ről vagy az egyén, ill. a közösség védő

szentjéről. Igy aztán - a míserend szi
gerúan azonos szerkezete ellenére 
templomról-templomra másféle lesz a
szentmise, sőt még ugyanabban a temp
lomban sem lesznek egyformák az egy
mást követő misék, Ez maga is érték. A
hívő nem tudja előre, mit fog hallani,
és az a jótékony benyomása támad, hogy
a pap rögtönöz, ami valóban úgy is tör
tént az egyház első, liturgiateremtő év
századaiban.

Az új miserend különben lehetősé

get ád a pap személyes, akár még rög
tönzött megnyilatkozásaira is. Az egyik
bűnbánati imádság szövege nincs is szi
gerúan megkötve, hanem inkább csak
míntát ad hozzá a misekönyv. Ezenfe
lül a pap - vagy esetleg egy más alkal
mas személy - a mise egyes pontjain
közléseket tehet a híveknek. A nyitó
köszöntés után például ismertetni lehet
a miseszándékot vagy a miseszövegnek
az ünnepre és a napi szent életművére

célzó vonatkozásait. Az olvasmányos
rész előtt néhány szót lehet szólni az
éppen következő szentírási szakaszok
értelméről vagy alapgondolatáról. Pre
fáció előtt sem tilos egy rövid magya
rázat. A szó szoros értelmében vett
szentbeszéd természetesen kötelező min
den vasárnap és parancsolt ünnepen, de
tanácsos máskor is, főleg az advent és a
nagyböjt hétköznapjain. Az eddig szoká
sos hirdetések helye nem a szentbeszéd
előtt vagy után van, ekkor tudniillik
zavarja a mise gondolatmenetét és az
isteni ige megbecsülését, hanem mise
végén, az áldást bevezető köszöntés
előtt. Igy jobban meg is marad a hir
detmény a hívek emlékezetében.

A közösségi szentmise azonban nem
csak üdébbé és közvetlenebbé válik, ha
nem gondolati tartalmában is lényege
sen gyarapszik, és ennek nem csekély
hatása lesz majd a hivő tömegek lelki
ségének alakulására. A múltban inkább
csak a szekták hangoztatták azt a fon
tos igazságot, hogy a kereszténység lé
nyegesen messiásváró vallás (Fil 3, 20),
testvéri közösségben készülünk üdvözí
tőnknek dicsőséges, második eljöttére.
Ezt a gondolatot az új miseszöveg két
ízben is nyomatékozza (az úrfelmutatás
meg a míatyánk után), az első alkalom
mal egyenesen a hívek szájába adva.

Az Istenhez való viszony egészséges
alakulása és a helyes imádkozásra ne
velés szempontjából nagy érték, hogy a
kérdések mellett a dicsőítés is, mégpedig
a közösségben való istendicséret, meg
kapja az őt megillető hangsúlyt a mise
folyamán. Az eddig is közösen mon
dott Glória és Sanctus mellé most
ugyanilyen célzattal járul a hívek új
válasza az embolizmusra (a miatyánk
toldalékára) : "Mert tiéd az ország, a
hatalom és dicsőség mindörökkön-örök
ké." Ezt az őskeresztény szellemű di
csőítést eddig is hallhattuk a bizánci
ritusú, görögkatolikus szentmisében a
miatyánk után. Onnét került be a bi
zánci görög szentírás-kéziratokba, ame
lyek nyomán Erasmus 1516-ban nyom
tatásban közrebocsátotta az Üjszövet
séget, Tőle, a katolikus Erasmustól vet
te át aztán Luther és nyomában a pro
testáns kereszténység.

Szerencsésen gazdagítja továbbá hi
tünk átélését az a nagyszerű tanítás a
szentáldozás hatásáról, amelyet száza
dunk nagy ökumenikus és liturgikus
apostola, a bencés Lambert Bétnuiuin
(t 1960) oly szívesen hangoztatott, hogy
az oltáriszentség-közvetítette elsődleges

természetfölötti ajándék nem a megszen
telő kegyelem növekedése az egyén lel
kében, hanem Krisztus titokzatos testé
nek, az egyháznak egysége, amelyet a
szentáldozás által épít és erősít a Szerit
lélek. Ez a gondolat a három új mise
kánon mindegyikében ismétlődik.

Külőn kell szólanunk arról az érték
gyarapodásról, amelyben az új olvas
mányrendszer részesíti a szentmise első
főrészét, az ige liturgiáját. Az Újszövet
ségből csaknem háromszor annyit hal
lanak majd híveink, mint eddig. Virág
vasárnap például az egyik évben Máté,
a következő két évben Márk és Lukács
evangéliuma szerint kísérhetik nyomon
Urunk szenvedéstörténetét. Vasárnap
és ünnepnapokon három olvasmány
lesz az eddigi kettő helyett: az első
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többnyire az Oszövetségből, a második
az apostoli iratokból, harmadik termé
szetesen az evangéliumi szakasz. Igy az
ószövetségi biblia legszebb részletei sem
lesznek ismeretlenek a felnövekvő új
nemzedékek előtt. Hogya szentmise
mégsem nyúlik hosszabbra az eddiginél,
azt a felajánlás átdolgozásával érte el
az egyház: egyes imarészek megrövídí
tésével, mások teljes elhagyásával. Ez
zel egyúttal kiküszöböli azokat a feles
leges ismétlődéseket is, amelyek miatt
eddig valóságos második áldozatbemuta
tó kánon alakult ki az adományok fel
ajánlása körül. De az új míseliturgia
egyébként is egyszerűsödik. Elmarad
nak belőle olyan mozdulatok, amelyek
nek a mai ember már nem látja értel
mét, vagy amelyeket eddig is nehéz volt
szépen csinálni. Ezért kevesbedett a
térdhajtások és a keresztvetések száma,
ezért maradt el az oltárra-támaszkodás
az átváltoztatás igéinél vagy a kezek
széttárása, esetleg felemelése és azon
nali összezárása a Könyörögjünk szóra
vagy közvetlenül a prefáció kezdete meg
a záró áldás előtt. Az edények öblítése
és töröigetése mise utánra maradhat.

Az új miseliturgía értékeinek ily futó
lagos elszámlálása után is azonnal fel
merülhet a kérdés: Míért nem valósí
tották meg mindezt egyszerre? Hat év
óta miért változtattak mindig újra meg
újra? Egyszerű a felelet. Éppen nem
ötletszerű változtatások ról volt szó, ha
nem egy igen határozott célnak, a zsi
nat szándéka szerint áldásosan korsze
rűsített míseliturgíának megvalósítá
sáról, mégpedig lépésenként, részletek
ben, mert a papság világszerte így óhaj
totta. A be nem avatottaknak persze
úgy tűnhetett, hogy oda az egység és
az állandóság, közben azonban akarat
lanul is felkészültek a végleges formák
tevékeny elfogadására. A hagyományo
sabb szövegeket jórészt márís tudják
és közösen mondiák, az újakat aprán
ként hozzátanuliák ; viszont mindent
egy csapásra megkövetelve sokkal ne
hezebben tudtuk volna kiemelni néma
súgából a tömeget.

Csakhogy miért térünk át a liturgia
.,protestáns" formaságaira ? Mi vagyunk
többen, miért kezdjük utánozni a más
vallásúak szokásait? hangzik egy
másik ellenvetés azok részéről, akik ed
dig csak református vagy evangélikus
istentiszteleten hallották az apostoli kö
szöntéseket és a miatyánk szép ősi zára
dékát. Mindezek a részletek azonban
korántsem protestáns sajátosságok. Meg
találhatók a keleti katolikus szertartás
ban is. Igazán nem tarthat vissza ben-
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nünket a jótól a helytelen önérzeteske
dés amiatt, hogy protestáns testvéreink
a katolikus Nyugatot megelőzve nyul
tak vissza közös kereszteny múltunk
kincstárába, és szerenesés kézzel érteke
ket emeltek ki belőle a maguk liturgiá
ja számára. Inkább örülnünk kell, ha
sokasodnak az egyetemes keresztény
vallásosság egyező mozzanatai, hiszen
még mindig épp elég sajnálatos ellen
tét marad a két tábor kozött, A meg
újhodott liturgia egyenesen ráeszméltet
bennünket az oly lényeges küíönbsé
gekre, amilyenek a pápához való hű

ség vagy a misének áldozatbemutatás
jellege. Szükségtelen tehát, hogy ott is
különbségeket mutassunk, ahol találkoz
hatnánk.

De miért nem vártunk még a reform
mal, mondjuk, még egy évtizedet, amíg
minden szükséges szöveg nyomtatásban
is megjelenik? Hát bizony kényelme
sebb lenne, ha nem kellene a közös
ségí miséket előre megterveznünk és
megszerveznünk a szentírási szakaszok
keresgélésével, a szövegek leírásával, a
feleletek egységes mondásának előkészí

tésével. Csak fel kellene ütnünk a
nyomtatott kiadványok soron követke
ző oldalát, és máris minden a kezünkre
állna. Három-négy év leforgása alatt
elkészülhetne a teljes új magyar szent
írás-fordítás, és a további évek rnúltá
val megjelenő périkopás kötet már on
nét venné a szent olvasmányokat és
a rájuk hangolt, elmélkedésnek szánt
graduále-zsoltárverseket. Miért nem
várunk addig türelmesen? Mert az egy
ház nem várhat. "Krisztus szeretete
sürget mínket" (2 Kor 5, 14): a lelki
pásztor szeretete hívei iránt. Az új li
turgia nagyszerű értékeket folyósít szá
mukra, amikor kiragadja őket kezdet
leges vallásosságukból. és bevonja az
egyház krisztusközpontú imaéletébe,
amikor ráneveli őket a Szeritírás el
mélkedő olvasására, vagyamikoi' együt
tes szent tevékenységbe kapcsolva őket

szétrepeszti az egyén vallásos elzárkó
zásának kemény kérgét, és testvéri kö
zösséget formál az összeverődő temp
lomlátogatókból. A helyünkbe lépő nem
zedéknek nem leckeórákat adó intellek
tualizmus fogja igazán átadni a keresz
ténységet, hanem az együtt igét hallga
tó, együtt imádkozó, a közös pásztor
szemébe néző és közös áldozatot bemu
tató egyházközség, a helyi egyház. A
nagy cél megéri a kényelmes, járt utak
elhagyásának áldozatát mind a papság,
mind a hívek részéről. Csakhogy volta
képp nincs is szó áldozatról. Az új for-
mák bölcsebbek, hasznosabbak, feleme
lőbbek a régieknél. Az Apostoli Szent··



szék sem halasztotta el a reformok be
vezetését a legkényelmesebb időpontra,

az összes liturgikus kiadványok megje
lenéséig. Latinul sem létezik még teljes
új misekönyv, teljes új szeritíráskiadás,
vagy éppen zsoltáros és szentleckés
könyv. Mégis maga a pápa ad jó pél
dát a lelkek pásztorainak. Sorba járja

székvárosában az új városrészek plébá
niáit, és mísézík népnyelven, az új for
mák szerint. Aki az új miserendben
csak terhes teendőt, megtanulni való
új jogszabályok alkalmazását látná, az
még nem ébredt volna rá, hogy kinek
és mire jó a liturgia zsinati megújho
dása.

MEDVIGY MIHALY

KODOLÁNYI JÁNOS EMLÉKEZETE

Auguszus lO-én este fél halkor meghalt Kodolányi János. Temetésén a szer
tartást végző Belon Gellért a következő beszédet mondta fölötte:

Befejezted, keresztény testvérünk, Kodolányi János, földi életed útját, és el
érkeziéi - te nagy hivő és álmodó - mint Juliánusz barátod, hited és álmaid
"l\lagna Ungariája", az örökkévalóság határára. És most már Juliánusszal látod,
hogy amit álmodtál, nem álom, és amiben hittél, az valóság.

Mielőtt - mint Mózesed testét - elrabolná tőlünk testedet a föld. éhes szá
ja, számot vetünk életed útjáról, amint Te is számot vetettél nem is egyszer az
irott betű nyilvánosságáva'l is, és a bűnbánatot s bűnbocsánatot keresők gyóná
saival is.

Ki tudná azt megmondani, hogy milyen titkos látomások hívtak el a "Siily
lyedő világ"-ból, és milyen titokzatos küldetések "Vízválasztó í" leülönöztek et egy
nagyon magányos prófétai hivatás szolgálatára? És ki tudná megmondani, mi adott
erőt Neked arra, hogy győzzed. lélekkel a sivatagok mindent elnyelő és homok
kal betemető világát? Jártál Te is - mint Mózesed - a Keserűség tavánál és a
Perlekedés helyén. Milyen keserűségekkel telt tavak és tengerek kísértek életed
útján?! És a perlekedésnek vizei mennyire átjárták hetven esztendődnek csaknem
minden napját?! Perlekedés az Istennel az emberek miatt, és perlekedés az em
berekkel az Isten miatt.

Igen, perlekedtél Isteneddel keserű perlekedésekkel születésed, szerelmed,
népedhez és embertársaidhoz való küldetésed, és legelsősorban gyermekkorod óta
kínzó és egyre súlyosodó, utolsó éveidet pedig teljesen megbénító betegséged miatt. El
mondtad Jeremiás prófétával Istenednek: Olyanná lettél számomra, mint a csa
lóka patak, melyre számítani nem lehet (Jer. 15, 18). És hányszor kiáltottad
ugyancsak Jeremiás próféta keserűségével: Nem törődöm vele, nem beszélek töb
bé az Ő nevében (Jer. 20, 9).

És perleketltéi az emberekkel az Isten miatt, aki az út, az igazság és az élet;
aki a szeretet, az egység és a teljesség. Hiszen Te is úgy tudtad, hogy "az Isten
van valahogy minden dolgok alapján" (Ady). tgy tudtad azt is, hogy aki utat ke
res, valahogy Istent keres, aki az igazságra szomjas, Istenre szomjas; aki az életet
igényli, az Istent igényli, tudtad, hogy a szeretet az Isten szikráia, az egység
és a teljesség vágya az Isten vágya. Hány utat jártál meg? Hány igazságot ke
restél, szerettél meg és vetettél el? És hogy szomjaztad az életet, a szeretetet?
És hogy szemwdted az egység és a teljesség hiányát? Mindezeket keresve perle
kedtél szeretteiddel, barátaiddal, ellenségeiddel és híveiddel, egyházaiddal és né
peddel: az egész világgal.

Mindez - embel'feletti testi szenvedéseiden túl, - nagy szenvedővé tett Té
ged lélekben is!

Pascal lelki gyötrelmeinek éjjelében hallja az isteni szót: Nem keresnél, ha
már meg nem találtál volna. És valóban Jézus azt mondja: aki kér, kap, aki
keres, talál, és a zörgetőnek kaput nyitnak, A lázadások és a tusakodások mé
lyén ott rejtőzködhet az Isten ösztökéje, mint Saulban, mely ellen föZös!egesen
bár, de mégis rugdalózik az ember. A sziklás völgyek tövis bozótjaiban vergődő
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bárányok még nem tudják, de a sziklák már érzik az őket kereső Jézus lába
nyomának melegs.égét!

Te is igy voltál, Kodolányi János, mert Mózesed végül is odaérkezett az
Igéretföldjéhez, Juliánuszod megérkezett élete álmához, Te pedig az Istenhez.

Mikor a szentgyónáshoz és a szentáldozáshoz járultál, nem engedted, hogy
elimádkozzam a Hitvallást. Azt mondtad: Hagyd, majd én magam! És megren
ditő átéltséggel, egy lélek kiérett öntudatával és a sokat látott ember alázatával
mondtad el a Hitvallást. Hisszük, hogy a Te szemeden is ott csillogott halálod
!JiHanatában az a könnycsepp. amit Te Boldog Margitod szemére álmodtál, mel'y
{>f''Il bennerágyogni láttad a mcgtáruló isteni világ teljességét. Ez az örök világos
ság fényeskedjék Neked most, mikor országába vezetett Téged az úr. Nyugodjál
békében! Amen.

Ezzel emlékezünk mi is egykori munkatársunkra, Kodolányi Júnosra.

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Ki ez a "keleti mágus", ez a Hábi
Szádi, akinek "bölcseletét", "útmenti
följegyzéseit" és "küzdelmeinek köny
vét" olvashatjuk Füst Milán gyűjtemé

nyes munkáinak legutóbb megjelent kö
tetében?' Nyilván maga Füst Milán; az
olvasó eleve sejti, de maga az író sem
csinál titkot belőle: a könyvnek 
mondja az Utóhangban - "minden sze
replője (kettő kivételével) képzeletbeli
alak, aki sohase létezett, ezek mind
egyike bizony én voltam valaha".

Hogy hogyan keletkezett az Ez mind
én voltam egykor? Füst Milán ezt is
elmondja az utószóban; és ki tudja, ez
alkalommal hányadszor moridja el már
háború végén elpusztult - de azért
mégsem olyan véglegesen és mindenes
tül elpusztult - naplójának történetét.
Tizenhat éves korától vezette ezt a nap
lót, éjszakai óráit áldozva rá, hogy ész
revételeit "szép, vaskos kötetekben fel
dolgozza"; és "így jött létre e páratlan
gyűjtemény: egy embernek ötvenhat
éves koráig való minden művészi ötle
tének s minden gondolatának gyűjtemé

nye. S ennek létrehozatala negyven
éven át napi két órai munkát jelen
tett."

Mikor elhatározta, hogy ezt a tömén
telen anyagot saitó alá rendezi; mikor
már akadt rá kiadó is: mikor már elké
szült az ifjúságát tartalmazó első kötet
tel: az ostrom alatt mindennek jóré
szét elégették.

Végzetes csapás; mégis "túlélte", mint
mondja. De naplót többet nem írt, s
azzal sem volt kedve foglalkozni többet,
ami megmaradt. Mígnem egyszer "mű

vészt ötlete támadt", megmenteni gon-

dolatait "attól a kopárságtól. amelytől

annyira iszonyodom"; elhatározta, hogy
"csinál egy filozófiai Ezeregyéjszakát.
amelyben különböző személyek történe
teket mondanak el, s ezekből bontako
zik ki aztán a Gondolat s egyik a má
sik után". Így jelenik meg 1957-ben az
Ez mind én voltam egykor, "feljegy
zések az út mentén" alcímmel, majd a
következő évben Hábi-Szádi küzdelmei
nek könyve; ezt a kettőt foglalja most
egybe az első mű címe, cl gyűjteményes

művek új kötete.
Ez mind én voltam egykor... Mi mín

den volt hát Füst Milán? Először Há
bi-Szádi, a filozófiai Ezeregyéjszaka el
ső számú szereplője, "narrátora", az el
ső maszk. Aztán Hábi-Szádi maszkjá
ban mindenki más, aki a mágus elbe
széléseiben és példázataiban szerepel:
mindazok, akikről - az alapfikció sze
rint - halála előtt tanításul és szel
lemi hagyatékul fiának, Tahtúrnak be
szél, illetve akiket bölcseletének hordo
zójául kitalál. Az első maszk tehát to
vábbi maszkokat ölt: Lokmánét és Jusz
szufét, a két papét, majd sorra egy
egész kézműves-filozófus gyülekezetét.
Khodádadtól, a hellénista költőtől és az
európai Kolecsnytól a "nemlétező kard
kovácsig", 'I'uszunig, aki vitapartnerül
ugyancsak maszkot talál ki és ölt ma
gára, Szein-Alaznám, az angyal szemé
lyében. És ugyanígy vagyunk a .Jcüz
delmek könyvének" alakjaíval, Hamu
jánnal. "a borzíppaival", Schöndorff
urral, az indulatos filozófussal, meg a
tibeti papokkal. "Ezekután tudd meg óh
fiam - moridja Hábi-Szádi az első

könyvben - hogy se Mezári boy, se fia

'Füst Ml!lán: E,z mlJnd én voltam eg'>"!ror. MagV'e'tő, 1969.
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Számer nem létezett soha. Mind a ket
tő én magam voltam tizenhét éves ko
romban, mikor saját magammal vitat
tam meg a fenti történetet." A második
könyv végén pedig, a Borzippai és
Schöndorff úr tanításainak, és bennük
Hábi-Szádi "fejlődéstörténetének" végén
és summázásául : "Ennyi volt a Borzip
pai tanítása. Többet nem tanulhattam
tőle, mert vissza kellett térnem hazám
ba - mondotta Hábi-Szádi fiának, Tah
túrnak. Amire a fiú feltette a szokásos
kérdést:

- De vajon ez a Hamuján. vagyis ez
a Borzippal csakugyan élt-e, oh apám?
vagy ő is csak képzeleted alakja volt?

- Az itt felsorakozott emberek közül
senki sem élt, oh 'I'ahtúr fiam, ezek
mindegyike én voltam egykor - felel
te Hábi -Szádi fiának.

- No de a kedves, jó Schöndorff úr
se létezett volna. lehet az? - kiáltott
fel 'I'ahtúr. - Ne csapj be engem, oh
apám.

- Ö se létezett soha, és sehol, csak-
is az én fejemben.

- No és a tibeti papok?
- Azok se, soha ..."
Legvégül pedig, a könyv záradékául,

az Egyebek végszavául. a maszkok má
sodik rétegének lebontásául : ,,- És ta
lán a kedves Lokmán sem élt, jó apám?
- kérdezte mindezek elhangzása után
Tahtúr Hábi-Száditól. Hábi-Szádi le
sütötte a szemét.

- Bizony, még ő sem élt, fiam, a kép
zeletem gyermeke, illetve aggastyánja
volt bizony ő is, mint a többiek - fe
lelte az apa.

- Egyszóval: ez mind én voltam egy
kor - e régi szóval fejezte be a taní
túst."

Egy különös, soklépcsős osztódásnak
vagyunk tehát a tanúi - vagy ha tet
szik, egy sajátos önhatványozásnak 
olyan gyorsuló távolodással a kiinduló
ponttól. hogy a folyamatot mindunta
lan vissza kell kötni egy-egy utalással
az alapfikcióhoz : "El ne feledjük, mind
ezt Tuszun, a kardkovács mesélte a
két papnak Szein-Alaznámról, az elkép
zelt angyalról s hogy annak mít mesélt
il filozófus kézműveseleülései felől" - de
ugyanakkor azt se feledjük el, hogy Tu-

. szun is ugyanúgy nem létezik, illetve
csak a fantáziában létezik, mint a két
pap, akinek beszél, s mint a kézműves

filozófusok, akikről beszél. S ezek után
joggal megkérdezhetjük Hábi-Száditól,
azaz Füst Milántól, a nemlétező mágus
nemlétező fiával, 'I'ahtúrral : "Miért tet
ted ezt velem?" - "Két okból - f'elel-

te az apa fiának. - Mert a fiú előtt
gyakran nagyobb tekintélye van annak,
amit idegenek mondanak neki és azt
jobban el is hiszi, mint amit az apja
mond. És másodszor: mert ezek a sze
mélyek vérrel telítették mondanívaló
mat. Nem akarom én, édes fiam, hogy
a fejed egészen kiszáradjon a sok böl
cselettől."

Ami a mondandó vérrel telítéset. a
gondolat testekbe öltöztetését illeti: túl a
játékos-komoly keleti "költői lelemé
nyeri", a példázatcs mese- és anekdota
füzéren, s ameséből kifejlő . mese ha
ladványes technikáján, Füst Milán a hi-
tető művészet egy-egy ironikus
ecsetkezelésű remeklésével mindig
a kellő pillanatban tudja belécsöp
penteni a mesébe azt a realitást, amitől

az egész "nemlétezés" sajátosan irizáló
valószerűségot kap: nemlétezésében, il
letve sokszoros áttételú csak-pszichikai
létezésében a valódi létezés illúziójá
val hat. Mégpedig nem puszta művészi

fogások és rendezői trükkök következ
tében, hanem mélyebb okok folytán: a
művészi szemléletnek a bölcseleti szem
léletet tükröző következetességével. Ar
ról van szó, hogy Hábi-Szádi, illetve
Füst Milán meggyőződése szerint az
élet szempontjából a fikció, a "káprá
zat", mint Kolecsny nevű maszkjával
mondatja - semmivel sem kevésbé va
lóságos, mint a valóság, mert a valóság
az ember számára csak úgy élhető, ha
egyben "káprázat" is: "... de te nem
birod el a puszta létet a lidérces álmaid
mámora nélkül, - ezért átkozott legyen
a kéz, amely el akarja venni tőled ezt
az édes mérget, a képzelet fájó kincsét,
amely ezzel feketesegbe akart taszítani
téged és még jobban marokra fogja,
még jobban elnyomorítja amúgy is
reszketeg s oly boldogtalan szívedet."
Ez a stilizáltan keleties kosztümű (rim
baud-i szóval) .meseopera" tehát, amit
Füst Milán játszik magával Hábi-Szá
d~ jelmezében, legvégső lélektani alap
jában alighanem egy fajtája az önállí
tásnak azzal a semmivel szemben
amelyre szerinte, illetve Kolecsny-maszk
ja szerint az örök Létezés és örök Vál
tozás világa épült. Hogy erre az eg
zisztencialisták is ugyanúgy "bólintaná
nak felé", mint a kézműves-bölcselők

s ugyanazt mondanák: "Jó filozófu~
vagy. a magunkénak tekintünk ezentúl"?
Lehet; és nem ez köztük az egyetlen
rokonság, bár ez nyilván a legmélyeb
ben fekvő. Es már csak következménye
ennek a "semmi sincs egészen úgy" ál
láspontja, amivel a könyv indul; mert
hogy mi hogyan van, az ebben a szem-
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léletben, illetve élményben aszerint
módosul, hogy az adott szituációban ki
hogyan "állítja magát" a léte alapjá
ban lappangó, vagy tátongó semmivel
szemben. "Azt feleled nékem: - Ez
nincs egészen úgy. - Semmi sincsen egé
szen úgy - felelem én. Vagyis mín
den, amit mondani tudok, esetleg tizen
öt szempontból érvényes, a tizenhato
dikból nem. S lehet, hogy néked éppen
ez a tizenhatodik szempont tetszik a
legfontosabbnak ..." És: "Minden, amit
én mondani tudok, megcáfolható. Min
den, amit mondani tudok, annak alig
hanem az ellentéte is bebizonyítható."

"Bennem is" - tehetné hozzá Hábi
Szádí, illetve Füst Milán; a nemlétezé
sükben létező alakok tehát, akik "mind
ő voltak egykor", mind egy-egy tenden
ciáját, lehetőséget testesítik meg, a le
hetséges gondolatok egyikét a másik le
hetséges gondolattal szemben: az egé
szen úgy helyett egy-egy lehetséges, re
latív formáját az úgy-nak.

De a döntés a kettő, az egészen úgy
meg a nincs egészen úgy közt . legvégül
talán alkati kérdés. Azt mondani: "ez és
ez vagyok", ez az egy voltam, semmi
más - ez vállalás,' egy, fölcserélhetet
len valaminek: jellegnek, természetnek,
morálnak, én-nek a kinyilvánítása és
vállalása, vagyis "líra"; viszont azt mon
daní : "ez mind én voltam egykor", ez
mind én vagyok - az én félretolása,
az egyfajtaság mellett való döntés meg
tagadása, a "líra" elutasítása. Hábí
Szádí ironikus-bölcs alakja mögött így
aztán fölrémlik az a fiatalember, aki

SZÍNHÁZI KRÓNIKA
A múlt évad végén mutatta be a Nem

zeti Színház Dosztojevszkij "A félke
gyelmű" című regényének Tovsztono
gov készítette színpadi változatát Egri
István rendezésében, de az évad végi
"nehéz", filozofikus darab eleinte több
nyire félházzal ment, s csak őszre lett
siker. Talán mert évad végén már "nem
megy be" a közönség a nézőtől is értel
mi-érzelmi intenzitás t kívánó előadás

Ta; talán mert tavasszal Váradi Hédi be
tegsége miatt kétségkívül esett a színészi
együttes produkciójának színvonala; de
talán azért is, mert kellett néhány hó
nap, amíg városszerte beszélni kezdtek
a fiatal Iglódi István játékáról. Iglódi
az új évadban először Shakespeare
"Athéni Timon"-jában lépett színre,
színés.zi alkatának egészen más eTényeit
mutatva fel - mint ahogya két darab
is valamiképp felesel egymással ,
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valaha régen Osvát Ernőhöz azzal ko
pogtatott be, hogy "nem szereti az író
kat, különösen nem a költőket", s aki
- alighanem végtelenűl sebzékény és
fájó Iirizmusa elől - az "objektívban"
keres oltalmat magának. Oltalmat, s ál
cázott lehetőséget a maga megvallására.
úgy, hogy "az oszlopok dörögjenek tő

le".
,,8 hogy mennyire dörögtek az oszlo

pok? Nemigen dörögtek. Semmi se
dörgött" legyint a régi becs-
vágyra Füst Milán, immár Há-
hi-Szádi köntösében, 1955-ből való. Űn

vallomásában a pálya végén. Hogy mit
ér az elveszett napló "gondolati anya
gának emlékezetből való rekontstrukció
ja", Hábi-Szádi bölcselete és küzdel
meinek könyve? Ha nem is sok prakti
kus haszon, - mondia erre is legyintő

szerénységgel -, "valami lelki haszon
csak adódik belőlük, abban reménylee
dem. Például az, hogy miképp szemléled
és ítéled meg ezentúl a világ íorgata
gát."

Hogyan? Ö maga bölcsen és szkepti
kusan. Mert az "ez mind én voltam egy
kor" mi másra vezethet végül, mint
bölcs szkepszisre, szkeptikus bölcses
ségre? Mi más választ adhat az életre,
mínt amit Lokmán, azaz Hábi-Szádi,
azaz Füst Milán mond a maga végső

következtetéséül : .Belelöktek egy ta
lányba, amelyet nem tudsz megoldani,
amelyre feleletet sohase kapsz"?

De ugyanez a Lokmán mondta ezt is:
"Nincs megvetendőbb dolog a világon,
mint az erkölcsi szórakozottság."

RÖNAY GYÖRGY

de egyúttal aTTa is lehetőséget nyújtva
a kTitikusnak, hogy mélyebb összefüg
géseket keressen e két alakítás mögött.

"A félkegyelmű" főhőse, Miskin herceg
négy évi svájci gyógykezelés után vissza
érkezik PéterváTra, kis batyuján kívül
nem hozva magával mást, mint Tendít
hetetlen "félkegyelmű" meggyöződését,

hogy az emberek minden látszat
ellenéTe jók. A fiatal herceg. akit
odahaza senki sem vár, eleinte minden
kiben barátra és segítőre talál: oly vég
letesen hisz bennük. Rogozsinnal, egy
dúsgazdag kereskedő fiával már a vona
ton összemelegednek, Jepanesin tábor
nok: és családja is kegyeibe fogadja,
míg a határtalan bizalom visszájára nem
fordul: Mískint kezdik valóban félke
gyelműnek tartani, s rajta ismét elural
kodik Tégi betegsége. A cselekmény
kulcsa a csodálatos szépségű Nasztaszja



.Filipovna, Tockij kitartott ja, akit most,
hogy Tockij megnősülhessen, férjhez
akarnak adni. Nasztaszja Filipovna szá
mára az igazi drámát mégsem ez, ha
nem az újonnan szövődő drámai há
romszög jelenti: vagy Miskint választ
,ja, bár az betegsége miatt "nem ismer
heti meg a nőket", de ő az egyetlen,
aki meglátja arcán és sorsában a szen
vedést; vagy Rogozsint, az élő, vad szen
vedélyt, ami egyértelmű a pusztulással.
Nászéjszakájukon Rogozsin meg is öli
Nasztaszja Filipovnát. Miskin számára
ez keserves-őrjitő, de mindvégig passzív
"keresztút-járást" jelent, melynek nincs
megváltó ereje.

Shakespeare "Athéni Timon"-ja az
alig ismert Shakespeare-drámák kö
zé tartozik, s meglep frisseségével és
maiságával, ami nem utolsósorban
Szabó Lőrinc ragyogó költői tolmácsolá
sának köszönhető. De mégsem csak en
nek: az "Athéni Timon" gondolatiságá
ban, dramaturgiájában is "modern" esz
közökkel él: Timon, a nemes szívű,

naivul és esztelenül pazarló athéni nagy
úr házát mindenki előtt kitárja: híze
legve lengik körül a haszonlesők. Csil
laga hamarosan rosszra is fordul, s hiá
ba kér segítséget barátaitól, magára
marad. Timon végsőkig fokozott szere
tete és nyíltszívűsége most az ellenke
ző végletbe csap: iszonyú gyűlölet gyúl
szívében, elhagyja Athént, az aljasság

,és a bűnök városát, s az erdőben ten
geti életét, gyökeret, bogyót keresve ma
gának. De gyökér helyett egyszel're ha
talmas kincsre lel, s most már itt
sem hagyják nyugton "rajongói". S bár
ezúttal azért oszt újra és újra aranyá
ból, mert már tudja, hogy az arany
pusztulást, háborút, gyűlöletet von ma
ga után, sorsa mégis végzetszerűen be
teljesül rajta: a talpnyalóktól már csak
a halál mentheti meg.

Mint említettük, mind a két darabot
voltaképpen Iglódi István játéka kelti
életre, ő adja meg a dráma belső töl
tését. A nagy szenvedélyt, mely iszo
nyú, végzetes sodrával lehetetlenné te
szi, hogy egyetlen percig is lanyhulást,
visszaesést érezzünk, amíg ó a színen
van. Iglódi a "lelke" a játéknak; jól lát
ható ez már "A félkegyelmű" első fel
vonásbeli vonatjelenetében, amikor a
hazatérőben lévő Miskin összebarátko
zik Rogozsinnal és Lebegyevvel. A meg
érkezés perceiben Miskin megáll a pad
előtt, kissé félszegen megtörli lábát, és
úgy lép fel apadra, .hogy levegye cók
mókját; majd visszafordul, Rogozsin
szavait hallgatja, aki arról beszél,
mennyire megszerette őt, de aki közben
hátrarúg a hízelkedve hozzádörgölőző

Lebegyev felé; Miskin egy szelíd, pon
tos és szigorú pillantással ezt is meg
méri, l á t j a , s amikor ő szól, udva
j'ias és tiszteletteljes mondatai közé be
csúszik egy nagyon határozott félmon
dat: "habár komor tekinteted van" 
mondja Rogozsinnak, s ebben a néhány
percben már előttünk áll Miskin figu
rája és tragédiája. De ezen a kis pél
dán azt is megfigyelhetjük, hogy Iglódi já
téka, a mimus, mely ugyanakkor pontosan
a szövegre épül, miként ad életet magának
a szövegnek is. Sőt: partnerei gesztu
sainak is, mint például Rogozsin emlí
tett durva mozdulatának, me ly puszta
jellemző vonás lenne, ha Miskinben nem
játszódna le szemünk láttára a belső

felismerés, megértés és megítélés drá
mája.

Egyébként Iglódi Miskin-alakítását ez
zel lehetne a legjobban jellemezni: ben
ne egy külön dráma feszül, amelynek pó
lusai benne magában vannak, bár
ugyanakkor a többiekkel egyenrangú
szereplője a dosztojevszkiji lélektani-tár
sadalmi, sőt filozófiai "kriminek". A
legtisztábban ezt a második felvonásban,
Nasztaszja Filipovna estélyén érezzük,
ahol végül Nasztaszja Filipovnának vá
lasztania kell Miskin és Rogozsin között.
Vannak percek, amikor úgy tűnik, Nasz
taszia Filipovna drámája is Miskinban
Zajlik; s ahogy Nasztaszja Rogozsin kar
jaiba dől, s kéjjel megcsúfolja Ganját,
aki jó pénzért már-már férje lett volna,
egyszerre kettéválik a dráma a színpa
don: a néző figyelmét azokról az ak
ciól,;ról, melyek a mese menetét szolgál
ják, mind inkább elvonja Iglódi arcjá
téka, vagyis az, amit "puszta" mimiká
val teste "ösztönös" rándulásaival ez a
fiatal színész realizál aszínpadon: azt,
ahogy összetörik, ahogy könny nélküli
sírása mintegy az arcrezzenések szer
tartása lesz, ahogy tátog, alig kap le
vegőt, megráncosodik, öreg, keserű-filo

zofikus lesz. Azt; ami után a harmadik
felvonásban már csak egykori rohamai
nak felújítása következhet: a passzív
szeretet iszonyú belső zsákutcáját.

Timon szerepében egészen más fel
adat elé' került: egy reneszánsz nagyúr
aktív bőkezűségét kell megformálnia.
Az első percekben szinte rá sem isme
rünk, annyi derűs bölcsesség rezeg a
vonásaiban, annyi bizalom a hunyorgá
sában, valami átszellemült fényesség
ég a szemében, mely a harag és a szen
vedély perceiben félelmetes izzást kap.
De sehol sincs már Miskin kirekesztett
sége: még akkor is kemény és férfias,
amikor a könnyeiról szól. Iglódi alakí
tásában minden szót pontos, belső ki
dolgozás előz meg: amikor a kulcsár
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feltárja Timon előtt tragikus anyagi
helyzetüket, az indulat rezdüléseit hir
telen felváltja benne a derű, mert a
barátaira gondol: "Gazdag vagyok a
barátaimban!" - kiált fel, amit majd
a visszautasitás döbbenete és fájdalma
követ, de amire máris újabb mentséget
keres. -S a színész arcán a villanások
oly totalHással és oly intenzíven közve
títik az érzelmet, mintha maga a sha
kespeare-i szöveg is csupán Iglódi já
téká hoz iródott volna.

Ez a legfőbb érdeme: így lesz igaz,
minden mozzanatában autentikus az a
színház, amit ő teremt: a shakespeare-i
szöveget, mely a játékért született, visz
szahelyezi eredeti funkciójába. S ezért
érzi e sorok: írója Iglódi István legutóbbi
alakításait nemcsak nagyszerűeknek, de
a modern magyar színjátszás jelentős

lépcsőfokának is. Iglódi, mintha nem is
a Színművészeti Főiskoláról került vol
na ki, szinte egyedül van a "pályán"
(egy-két kitűnő színésznőnkhöz lehetne
hasonlítani); úgy tetszik, elsősorban az
oroszokon nevelkedett - közvetve vagy
közvetlenül? -, erősen érzelmi beállí
tottságú színész, de még uéletleniil sem
patetikus, hanem Sztanyiszlavszkij "is
koláján" nőtt fel: nála az ábrázolt sze
mély lelkének belső történése i már va
lóban nem a játék, hanem az igazi ér
zés hatását teszik. De túl is lépett már
ezen az "iskolán": Iglódi számára Mis
kinben, Timonban egyaránt elsősorban

nem a "természethűség", hanem a vég
letes érzelmi szituáció a fontos, ebben
szúletik meg az ő belső katarzisa, s ez
teremti meg a néz6 katarzisát. Láthat
tuk már néhány szerepben, még főis

kolásként játszotta Aljosát is a "Kara
mazov testvérek"-ben, de valójában
most érte el önmagát: Aljosa figurája
gondolati/ag előrelépés Miskinhez ké
pest, de Miskin megformálása - pasz-

KÉPZŐMŰVÉSZET

Szentendrei őszi tárlat. A szeritend
rei festők őszi kiállítása (Ferenczy Ká
roly Múzeum) -, amelyet Láncz Sán
dor dr. művészettörténész rendezett 
a magyar művészeti élet jelentős, sok
látogatót vonzó eseménye volt. Igaz,
akadtak a tárlaton gyenge munkák is
(Beck Judit, Jakuba János, Szánthó Im
re dolgai), továbbá tisztes szándékú, de
kőzópszerű képek (pl. Onódi Béla, Pirk
.Iános. Szuly Angéla festményei),
ezekért azonban bőséges kárpótlást nyúj
tott egy sor kimagasló alkotás, így
Kmetty János kalapos önarcképe (a hát
tél-ben egy angynl-f'igurával) , Czóbel
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szivitásba-zártsága miatt - nagyobb"
szinte vakmerő színészi feladat. Csak
egészen kiváló és eredeti művésznek si
kerülhetett úgy, mint Iglódinak. Játé
kát leginkább azzal az indulattal jelle
mezhetnénk, melyről Shakespeare így
szól az "Athéni Timon"-ban: "Es indu
lata . . . / Oly józan volt, olyan fegyelme
zett, / Mint aki érvel, boncol, fejteget."
Ilyen, a legösztönösebb reflexeiben is
tudatos, érvelő indulat fűti az Iglódi
megformálta hősöket.

Kevés helyet hagytunk - egyébként
szándékosan - a két előadásban közre
működő többi művésznek. "A jélke
gyelmű"-ben a Nemzeti Színház legran
gosabb színészei rajzolják meg ig"m je
lesen szerepeiket (különösen Sinkovits
Iml'e, Váradi Hédi, Máthé Erzsi, Balázs
Samu nagyon jók), de egy percre sem
tudnak magasba emelni, elragadni. Az
"Athéni Timon" rendezése - Major Ta
más munkája - lciilrni elemzést érde
melne. A Nemzett Színház ezúttal igen
rangos produkciót nyújt, többnyire jól
pereg a dráma, melynek igazán mai
atmoszféráját a rendező mellett két leg
szebben vizsgázó munkatársa teremti meg:
Csányi Arpád sikerült dfszlet-konstruk
ciójával és Eötvös Péter a kísérőzenével.

Mégis kérdés, nem kellett volna-e szi
gorúbban bánni a szöveggel, az elő

adást jobban színészre építeni: hísz az
egyik színész hitelességet tud adni
Shakespeare ma már túl axióma-szerű,

reneszánsz bölcsességeinek, a másik vi
szont nem. Az együttes munkája egyéb
ként jó, s a darab dramaturgiája is Ti
mont teszi az egyetlen igazi drámai
hőssé; így az Iglódi·-féle játék meg
emeltsége és az együttes munkája közti
szintkülönbség nem töri meg úgy az
előadás belső egységét, mint "A félke
gyelmű" egy-egy jelenetében.

pALYI ANDRAS

Bélának, a bűvös színek nagymesteré
nek "Ülő leány kék kabátkában" című

képe vagy Korniss Dezsőnek Miró java
munká ival vetekedő, játékos fantáziájú
"Tüesöklakodalma", amely szabatos raj
zával, keveretlen helyi színeivel, biztos
kompozíciójával, míves megmunkáltsá
gával az elmúlt negyedszázad magyar
festészetének egyik reprezentatív darab
ja. Kmetty, Czóbel. Korniss említett
munkáival azonos értékszintet képvisel
Bálint Endre "Szentendre nyolcadik
templomának" című, tizenegy részes mű

ve (amely a művész korábbi motívumaí
nak - petróleumlámpa, kovácsoltvas



ablakrács, gyertyatartó stb. - felvonul
tatásával mintegy Bálint eddigi mun
kasságának összegezese-betetőzése) és a
Szentendrén éppen negyven esztendő

(1929) óta dolgozó Barcsau Jenő két 
nyugodt, ünnepélyes ritmusú, nemes
pátoszú - mozaíktcrve. Miháltz Pál
"Patakpart Szentendrén" című képe 
gyengéd, halk színcivcl, szubtílis Iírá
jával - a Gresham-kör posztimpresz
szionista művészeinek világával,élet
érzésével mutat rokonságót.

A kiállításon részt vett festőnők mun
kái közül Anna Margitnak a népi mű

vészet által inspirált, naiv hangulatú
"Veronika kendője" című f'estménye,
Szántó Piroska puritán kolorrtú, erős ér
zelmi töltésű "Szigligeti feszület"-e és a
római Galleria d'Arte il Babuino-ban
nemrégiben nagy sikerrel kiállító Or
szág Lili két kis fatáblája volt a leg
emlékezetesebb. Az utolsó' terem egyik
legkvalitásosabb festménye Mndok Má
?'ia "Táj" című kisméretű képe volt. Egy
retrospektív Modok-kiállításnak (Buda
pesten, Szentendrén, Székesfehérvárott
vagy másutt) való megrendezése régóta
esedékes; a művészetbarátok e kívánsá
gának teljesülése - reméljük - nem
várat már sokáig magára.

A fiatal szentendrei festők között Deim
Pál halad az élen. Deim - aki egyik
nemrégiben elhangzott nyilatkozatában
Barcsayt, Vajda Lajost és Gadányi Je
nőt vallotta mestereinek - a makedó
niai, ősi prilepi kolostorban festett mun
káival (amelyekből tisztaság, alkotói ko
molyság és elmélyültség sugárzik)
Szentendre legjobb művészei között biz
tosított magának helyet.

A szentendrei kismesterek közül kel
lemes meglepetést keltett az idős Bá
novszky Miklós, akinek szépen szer
kesztett, Cézanne és a francia kubisták
- elsősorban Braque - szellemében
fogant asztali csendélete kulturált és
rokonszenves festmény.

A kiállítás - a képek egy részének
konvencionális, kisigényű volta ellené
re - arról tanúskodott, hogy - mint
Láncz Sándor írta a katalógus elősza

vában - "az Écoie de Szentendre az
egész magyar piktúra egyik szellemi köz
pontja."

*
A Corvina kiadó Gulácsy-albuma ré-

gi hiányt pótol; az egyetlen Gulácsy
életrajz - Lehel Ferenc novellisztikus
hangú könyve (1922) - színes, érdekes
olvasmány ugyan, a művész pályája tu
dományos jellegű feldolgozásának azon
ban semmiképpen sem nevezhető, s
egyébként is: nehezen hozzáférhető
könyvritkaság.

Az új kiadvány színes reprodukcióí
("Bohóc, szájában szegfűvel", "Nakon
xípánban hull a hó", "Rózsalovag" stb.)
igen jó minőségűek. A szöveg - Szabadi
Judit fiatal művészettörténész esszéje
- Gulácsy Lajos életművének alapos
ismeretéről tanúskodó, választékos és
élvezetes stílusú írás; az 19D3-as "Önarc
kép" a Dal a rózsatőről" a Menüett"
és a' mlivész többi chef d'oe~vre-jének
elemzése kiváltképpen sikerült részle
liei a tanulmánynak.

Szabadi Judit érdemei közé tartozik
az is, hogy mer a divattal mít sem tö
rődni. Fülep Lajos professzor irta nem
régiben egy - a Magyar Nemzet 1969.
március 2-i számában megjelent - cik
kében: "Az impresszionizmusnak már
régóta rossz sajtója van; nem tarto
zik a bonton-hoz a nyilvánosság előtt

mutatkozni vele." Valóban, müvészetí
íróink zöme egy idő óta lépten-nyomon
lekicsinyli az impresszionizmust, a
nagybányaíakat, a plein-air festészetet.
(Az egyik legkirívóbb ilyen [ellegű

megnyilatkozás a Magyar Hírlap 1968.
június 21-i számában volt olvasható;
Horváth Béla műtörténész - a Feren
czy család budavári kiállításáról beszá
molva - fölényeskedő szavakkal emlé
kezett meg Ferenczy Károlyról. akinek
festményei közül néhány - úgymond
- "az igazán kényes ízlést is kielégít
heti ...") Szabadit nem sodorta el az
impresszionizmust fumigáló sznob di
vathullám ; könyvében szép sorokat szen
tel annak a Ferenczy Károlynak, akinek
"művészete a korszerű festői kérdések
felismerésének és megoldásának lánco
lata." De figyelemre méltó gondolatai
vannak Szabadi Juditnak "az isten-esz
ménye rnegjelenítésén" munkálkodó
Csontváry Tivadar festészetéról is.

A tanulmány utolsóelőtti bekezdése
Gulácsy és a "Ma"-csoport, a magyar
aktivista irók-művészek kapcsolatával
foglalkozik. Véleményünk szerint a mű

vésznek - aki különben a Iü-es évek
második felében már előrehaladott lelki
betegségben szenvedett - a "Ma" kö
réhez való csatlakozásában (1918) nem
az aktivizmus programjának igenlése,
hanem Kassák Lajos személye játszotta
a lényegesebb szerepet, hiszen (az "Egy
ember életév-ből tudjuk ...) Kassák és
Gulácsy már az első háború előtt is
merték és becsülték egymást, olyannyi
ra, hogy Gulácsy készségesen vállalko
zott Kassálc 1914-es novelláskötete, az
"Isten báránykái" címlapjának megraj
zolására.

A Gulácsy-Kassák kontaktus hang
súlyozottabb tárgyalása és egy-két nem
eléggé meggyőző megállapítás (pl.: "A



szímbólum mögött mindig racionális el
gondolás húzódik meg ...") elhagyása 
úgy tűnik - javára vált volna Szabadi
szeretettel és szakértelemmel megírt
munkájának, amely minden bizonnyal
nagymértékben hozzá fog járulni ahhoz,
hogy Gulácsy emberi alakja és piktúrá
ja - megszabadúlva a félreértések, tor
zítások és regényes ködösítések tömke
legétől - hitelesen álljon az utókor
előtt.

*
A budapesti Uzsoki utcai kultúrház

kapuja fölött néhány hét óta ez a fel
irat olvasható: .Kassák: Lajos Művelő

dési Otthon". Az október első napjai
ban megtartott névadó ünnepségen Sík
Csaba irodalomtörténész tartott előadást

Kassákról, a költőről és a képzőművész

ról, majd kiállítás nyílott a két évvel
ezelőtt elhunyt mester, valamint egy
sor - jórészt a fiatalabb generációhoz
tartozó - szürrealista és nonfiguratív
művész munkáiból. A tárlaton részt
vett festők' és szobrászok - Csáji At
tila, Csutoros Sándor, Karátson Gábor,
Lantos Ferenc, Papp Oszkár, Pauer Gyu
la és mások - joggal tekinthetik ma
gukat Kassálc Lajos szellemi örökösei
nek, hiszén értékes, progresszív művé

szi törekvéseik összhangban állanak a
kassáki követelménnyel : "A művésznek

az ismeretlen feltárására és az elérhe
tetlen megközelítésére kell törekednie."

*
Két évforduló. Az 1899-ben született

Vörös Béla szobrászművész - aki a
budapesti Képzőművészeti Főiskolán

Stróbl Alajos, majd Csók és Vaszary
növendéke volt, - ez év decemberé
ben tölti be élete 70. esztendejét. A mes
ter a 20-as években Franciaországban
telepedett le, azóta is ott él. Munkáira
egyrészt a kubizmus (Laurens, Archi
penko, Lipchitz), másrészt a néger plasz
tika (Benin, Dahomey) nyomta rá bé
lyegét; sok szobrát elefántcsontból fa
ragja, - iparművészeti tárgyakat (bross,
papírvágókés stb.) is készít ebből a ne
mes anyagból. A művész e munkáiról
Galambos Ferenc a következőket írja
Vörös pályafutását megrajzoló. a "Lá
tóhatár" című folyóiratban megjelent ta
nulmányában: "Vörös Béla munkássága
új korszakot jelent Európa elefántcsont
szobrászatában ... Vöröst korunk legjobb
elefántcsontszobrászaként tartják nyil
ván, - Európa, Amerika, Afrika több
nagy múzeuma iktatta gyűjteményébe

elefántcsont-alkotásait."
A mester ma is tevékenyeri részt vesz

II francia művészeti életben. A "La
Revue Moderne" című francia művé

szeti folyóirat a közelmúltban méltató
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cikket közölt munkásságáról ; a cikk
mellett Vörös "Assziszi Szt. Ferenc"
című újabb kompozíciójának repróduk
cíója látható.

Vörös Béla alkotásaiból sajnos csak
kevés található Magyarországon. Tevé
kenysége - megint csak Galambos Fe
rencet idézzük - "mégis szerves része
a magyar művészet XX. századi törté
netének." A hetven esztendős Vörös
Béla életműve - szobrainak, rajzalnak
és iparművészeti tárgyainak esztétikai
erényein túl - tiszteletet és megbecsü
lést érdemel azért is, mert a mester 
csakúgy, mint Rippl-Rónai, Czóbel, Ti
hanyi Lajos, Csáky József vagy Farkas
István - azok közé a művész-egyénísé

gek közé tartozik, akik alkotóerejükkel
az Arpád-hází királyok kora óta szinte
megszakítás nélkül fennálló francia
magyar szellemi érintkezés továbbépülé
sét szelgaltak.

*A másik magyar szobrász, aki jubilál
ebben az esztendöcen Eősze Andrá.:!, A
művész 190n-h211 született Nagykani
zsán, főiskolai stúdiumait Budapesten
végezte, mint Kisfaludi Stróbl Zsigmond
növendéke Sokoldalú szellem: szobrá
szati rnűködése (Tóth Arpád síremléke a
Farkasréti temetőben, "Keresztes Szt.
János", "Plántáló", "Anyaság", "Ülő
akt") mellett képzőművészeti kritikákat,
tárlati beszámolókat is írt (ezek elsősor

ban a felszabadulás előtti Vigiliában je
lentek meg), - költeményeit a Sárközi
György szerkesztette Válasz közölte a
30-as évek második felében; "Piros lab
dám, doblak ..." címmel egy verseskö
tete is napvilágot látott. 1946 óta kül
földön él, - előbb Rómában, majd
1949 után Latin-Amerikában (Brazília,
Peru), pár év óta pedig New Yorkban.
Eősze első felfedezője a Nyugat nagy

tekintélyű műkritikusa: Elek Artúr volt,
később Féja Géza, Kárpáti Aurél, Ijjas
Antal és Kerényi Károly professzor fog
lalkoztak - meleg hangú írásokban 
művészetével, Elek Artúr már harminc
esztendővel ezelőtt mint "gazdag monda
nivalójú, eredeti művész"-ről beszélt róla,
az Egyesült Allamokban nemrégiben el
hunyt Juhász Vilmos - a Vigilia volt
szerkesztője - pedig az új vallásos mű

vészet úttörőjétüdvözölte Eőszében,a The
Hungarian Quarterly című szemlében
közreadott - "Towards a New Reli
gious Art: Andrew Eősze" című - ta
nulmányában. Juhász nem csupán az
Eősze-szobrokról emlékezik meg nagy
elismeréssel, de a művész üvegfestmé
nyeiről is, amelyek közül az egyik J é
zus mennybemenetelét, egy másik Szűz

Mária megdicsőülését jeleníti meg.



A magyar közönség túlnyomó része
(nem kivétel e sorok írója sem ...) alig
alig ismeri Eósze plasztikáit, amelye
ket a Christian Science Monitor című

amerikai lap cikkírója a modern mű

vészet legjelesebbjeinek : Paul Klee-nek,
Vaszilij Kandinszkijnek, Moholy-Nagy
Lászlónak és George Grosznak művei

mellé állított.

ZENEI JEGYZETEK

(A budapesti művészeti hetek hang
versenyeiről.) Talán még egy alkalom
mal sem ígértek ilyen mngos hangver
senyeket a budapesti művészeti hetek,
mint ebben az évben. A nyitó hangver
senyen "magyar" műsorral lépett a kö
zönség elé .Ferencsik János és Kiss Gyu
la, A következő nap a Krakkói Filhar
mónia Enek- és Zenekara Perulereetei
,[,ukács-passióját adta elő, majd Mozart
Requiem.iét hallhattuk tolmácsouisuk
ban. Ezután következett Claudio llbbado
ket koncertje, mely a felejthetetlen Tos
cU:'1ini-esiek emlékét idézte. Közben
"csak úgy mellékesen" kiváló művé

szeink Bartók-estjét hallhattuk és a saj
nálatosan ritkán pódiumra lépő Magyar
Kamarazenekar (hangversenymester Tát- .
rai Vilmos) Bacii-íuuuiversenuét. Ember
legyen hát, aki tájékozódni tudott eb
ben a színes kavargásban, amel.y va
lóban fesztiválhangulatot árasztott és
é/ményeket adott. Nekünk is meg kell
,elégednünk azzal, hogya 'magas színvo
nalú hangversenyek közül azokat 1'agad
juk ki, melyeken ősbemutatót hallhat
tunk, vagy - mint Abbado hangver
senyein - kivételes élményben volt ré
szünk.

Penderecki Lulcács-passiója kivánko
zik a sor elejére. A művet Európa nagy
városaiban már szinte kivétel' nélkül
bemutatták, s hire jóval mostani elő·

adása előtt elérkezett hozzánk is. Pen
de1'ecki - mondta a fáma - sikerrel
őrizte meg a bachi műfaj hagyomá
nyait, melyeket ugyanakkor új ele
mekkel, modern hangzásvilággal és rit
muskezeléssel ötvözött, s így a passió
'Új formáját teremtette meg. A Lukács
passió óta úgy emlegetik a lengyel ze
neszerzőt, mint a világ egyik legjelen
tősebb modern művészét, aki megőrizte

,azt is, amit Bartók hozott a század ze
néjébe. de tovább is fejlesztette, mert
hozzáadta Bartoíc természetélményéhez
a mai ember hideglelős rettegését, és
minduntalan felszínre törő békevágyát,
Ennek legszebb és legteljesebb doku-

Jó volna a mester szobraival és raj
zaival Budapesten találkozni, a Kultu
rális Kapcsolatok Intézetének Dorottya
utcai kiállítóhelyiségében (vagy vala
melyik másik galériában), Művészeti

életünk számára - nem kétséges 
nyereséget, tanulságot jelentene Eősze

András munkáinak hazai bemutatása.
D. L

mentuma életműt'ében a Lukács-passió,
bár kétségtelen, hogy korábbi alkotá
saiból is egy sajátos, megrázó és moz
gósítani tudó világot ismerhetünk meg,
Már az 1958-ban komponált Dávid zsol
tárai - Penderecki akkor volt huszonöt
esztendős! - figyelmet keltett: a rno
dern hangzású, s valahol mégis az év
ezredes hagyományokat is magát'al gör
gető alkotás, még inkább Sztravinszkij
világát, elsősorban az Oedipus klasszici
zált hangját idézi. Az ütőkre és vonó
sokra írt Anaklasis (a Baden-Baden-i
rádió felkérésére) már újszerű, szekat
lan harmóniákat zenget meg, s látszik,
hogya szerző alapvetően a hangzás felé
tájékozódk, olyan színeket akar kike
verni a vonóshangszerekből, melyek fel
zaklatják, megrendítik a hallgatót. Ezt
a megújuló hangzásélményt teljes fegy
verzetében mutatja az 1960-ban publi
kált Gyászzene, a hirosimai áldozatok
emlékezetére komponált alkotás. Pende
recki itt talált el a mába, s ezzel a né
hány percnyi alkotással voltaképp ct bé
csi iskola hagyományait folytatta, de
úgy, hogya humanista tartalmat sok
kal evidensebben fejezte ki, mint
mondjuk Alban Berg. Nem magasabb
rendű humanizmus ez, de közérthetőbb,

s mert az, többekhez juthat el, széle
sebb körben hathat. A Villanások után
következett a másik világhírű mű, a
Stabat Mater, melynek szépségét góti
kusnak ítélték méltatói, A Stabat Ma
terrel sikerült Pendereckinek a múltat,
a hagyományt is kiteljesítenie, magáévá
formálnia. S most már e kettős ihletés
ből, a második világháború rélJületé
ből ocsúdó, lelkiisme1'et-furdalásút újra
és újra megfogalmazó emberiség élmé
nyéből és a ha.gyományok felidézéséből

alakítja ki a Lukács-passiót, 1963 és 65
között, a münsteri Dóm felszentelésének
700 esztendős évfordulójára. Münster
ben volt a passió ősbemutatója. majd
utána Krakkóban adták elő; ehhez a
városhoz ezer szál fűzi a zeneköltőt, itt
tanult zeneszerzést, és itt érte az első
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eUsmerés is. Krakkó hangulata amúgy
is sugallta számára a hagyományok
megőrzésének gondolatát. S ha iL mű

lemezfelvételét nem is krakkói művé

szek készítették, hanem Penderecki
egyik legkedvesebb barátja, művei

leglelkesebb tolmácsa, Henryk Czuz,
mégis a krakkóiakat tekinthetjük leghi
telesebb letéteményesének. Ezért is vár
tuk talán olyan fokozott érdeklődéssel a
Lukács-passiót.

Penderecki kétségtelenül szándéko-
san visszautal a bachi passióra, hiszen
felhasználja a B-A-C-H témát, mint
zenei struktúrát, másrészt Bach ha
gyományát követi passió beosztásával
is [Krisztus szenvedése és halála). Gya
koriak benne a gregorián motívumok,
egy helyütt ősi, lengyel egyházi ének tö
redéké is felvillan. Mindez arra mutat,
hogy Petulerecki szintézisre törekedett,
s egy-egy tombszerűen megzendülő kó
rustétel, modern forma mellett termé
szetes egyszerűséggel helyezi el a múlt
ba utaló formát, például korábbi Stabat
Matere teljes dallamát és szövegét. A
ma élő, vágyait és reményeit megvaló
sítani kész, ám ugyanakkor a tűzzel

játszó ember döbbenetes vallomása
bomUk ki így Penderecki művéből,

mely méltán lett világhírű. Záradékul
pedig - mintegy a megoldás útját hang
súlyozva az In te Domine speravi kez
tietű zsoltár áll, amely egyszerre jelké
pezi a múltat és a jövőt.

A hatalmas alkotás szép előadásban

szólalt meg. Jerzy Katlewicz, ez a rend
kívül rokonszenves karmester biztosan
irányította a hatalmas előadó appará
tust, s a ezolistákat, akik közül messze
kiemelkedett Andrzej Saciuk. (Másnap
Mozart Requiemjének előadása kicsit
halványabban sikerült, de ennek a hang
versenynek is forró hangulata volt,
mely többek közt arra vallott, hogy a
hagyományos lengyel-magyar barátság
ma is közösségbe kapcsolja a két népet.)

Nemrégiben meglehetősen tartózkodva
írtam egy Mahler-szimfóniáról. Most vi
szont a legőszintébb elragadtatással kell
méltatnom a c-moll szimfónia megszó
laltatását, amely Claudio Abbado keze
alatt revelációként hatott. Ez a fiatal
karmester azt találta meg Mahler mű

vében, amit szinte senki más: a roman
tikából felénk vezető utat, azt a zenei
gondolatot, amely Mahlernál bomlott ki
a l.eggazdagabban, de a bécsi iskola mű

vészeinek kezében vált mégis a legtelje
sebbé. Most valóban mi is átéreztük a
csodálatos felisme1'ésnek azt a megren
dült kegyelmi pillanatát, melyről Mah
ler, aki szinte képtelen volt megfelelően
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befejezni szimfóniáját, így tudósit: "Ek
kortájt halt meg Bülow, s én jelen vol
tam hamburgi gyászmiséjén. Az elköltö·
zöttre gondoltam, s hangulatom nagyon
is megegyezett a magamban hordozott
alkotáséval. Ekkor a kórus Klopstock
korálját, az "Aufersteh'n"-t intonálta.
Mint a villámcsapás fényében, minden
tisztán és világosan állt előttem! Erre a
»iilámra vár az alkotóművész, ez a szetit
fogantatás!" Claudio Abbado valóban
kivételes nagyságú karmester; Mahler
szimfóniáját mindv~ig megtartotta eb
ben a sistergő izzásban, melyben ott ég
a romantika egész pompája, túlcsorduló
gazdagsága, de egy olyan zenei világ rej
tett adottsága is, melyet csak az utódok
bontottak ki belőle. (Claudio Abbado
másik hangversenyén - ha lehet - még
elsöprőbb sikert aratott Beethoven
Eroicájának megszólaltatásával. Bár ne
tűnnék el híre növekedésével ez a nag'll
művész hangversenydobogónkról!)

(LemezfigyeW.) Régóta készülök be
mutatni a Qualiton talán legjelentősebb

kiadványát, A magyar operaszínpad
csillagai (1884-194.5) című lemezt, de
mindig úgy éreztem - s úgy érzem
most is -, hogy tanulmányt érdemelne
ez a kiadvány (LPX 11 310-11). Hisz
nemcsak a magyar operaéneklés fejlő

déséről van itt szó, hanem a magyar
művelődés egyetemes történetéről, kul
túránk egészéről és nemzeti történe
tünkről is, melyekkel az operajáték szo
rosan összefonódott. (Gondoljunk csak
Erkel találkozására a kor szabadság
hangulatával!) Olyan nevekkel lehet
dobálózni közben, mint Gustav Mahler,
Arthur Nikisch, olyan bemutatókról kel
lene szólni, mint az Othelló előadása

1887 -ben, közvetlenül olaszországi sikere
után, s olyan énekesekről, mint a "cso
dálatos" Ney Dávid, Takáts Mihály, az
tán egy nemzedékkel később: Jlndall
Piroska, Kálmán Oszkár, Szélceluliuii
Ferenc, Pilinszky Zsigmond; s ki tudja
felsorolni azt a díszes névsort, meZlI
opel'ánkat Európa egyik legszinvonala
sabb társulatává tette, s a Idilföldet is
meghÓditotta. A két lemez technikai ki
vitelezése mínden dicsb'etet megérdemel
-, és elismerés illeti a nagyon szép is
mertető füzet szerzőitis, "Ilárnai Pétert
és Grex« Gyulát tanulmánynak is beillő

elemzésükért.
Ha már a magyar operajátszús múlt

járól szóltunk, álljunk meg egy pilla
natra a jelen egyik legnagyobb egyéni
sége, Melis György lemezénél (Qualiton
LPX 11 361), mely talán a híres bari
tonista húszéves operaházi tagságát ün-



neplendő jelent meg. MeUs kétségtele
nül legsokoldalúbb énekesünk, aki min
den stíluskörben otthon van zengő, ki
egyenlített baritonjával, s akinek szá
mára nem léteznek éneklési problémák.
Azok közé a kivételek közé tartozik,
akik az énekhang karakterével is ki tud
ják fejezni a jeHemképet, Papageno
naivegyszerűségét, Don Juan "fenséges

FILMEK VILÁGÁBÓL

Szégyen (svéd). Írta és rendezte: Ing
mar Bergman; kép: Sven Nykvist; fő

szereplők: Liv Ulman, Max von Sydow,
Gunnar Njörnstrand.

Bergman etikai felfogása szerint az
ember tekintélye egyedül a lelkiisme
retéből származik. Művében áttétele
sen arra is választ keres, hogy mit kö
vetel meg ez a lelkiismeret; végső ta
nulsága a legjobban talán abban fog
lalható össze. hogy minden olyan cse
lekedet erkölcstelen, mely valami cél
érdekében az embert eszközként hasz
nálja föl. A Csend (1963) című filmben
a háború még csak a totális társadalom
fenyegető jelképe volt a háttérben, a
Szégyen (1967) azonban már teljesen
ennek a háborúnak a következményei
vel foglalkozik, eredeti címe is a Há
ború lett volna. Mennyí ideig képes az
ember elviselni a félelem súlyút két
ellenséges erő közé ékelődve? Berg
man nem mond semmit erről a kél erő

ről: ennek következménye, hogy félel
metesen időszerűek a filmjei, holott lát
szatra nincsen bennük meghatározott
helyszín, konkrét időbeliség. A két fő

szereplő egy ismeretlen, évek óta tartó
totális háború következtében másokhoz
hasonlóan elveszíti "humán" munkakö
rét (zenészek), és szegényesen éldegélnek
egy vidéki házban. Emlékeikben mínd
untalan fölmerülnek még előző életük
érzelmei és eseményei; a világ -körülöt
tük a totális szerveződés következtében
egyre szegényesebb és sivárabb lesz. A
harcban álló felek híradásaiból általá
ban semmi sem állapítható meg a há
ború tényleges menetéről, ennek azon
ban már alig van jelentősége. Egyszer
aztán rajtuk is átvonul időlegesen a
front, és szétzúzza maradék embersza
bású létüket és személyiségüket.

Bergman szerint minden ember ma
gában hordja problémáit, félelmét. Több
ségük bátortalan, félelemre van ítélve
az eszmék rájuk kényszerített harcában,
ha olyan körűlmények közé kerülnek,
ahol emberi lényeket megaláznak, ki-

szélhámosságát", a Figaro grófjának ne
mes pátoszát, s a Sevillai borbély józan
hUmorát. Klasszikusok, romantikusok
csendülnek fel lemezén, mely kis p1"opa
gandával világszerte keresett lehetne.
Az énekesen ugyanis nem múlik. (A
kíséretet mindvégig Komor Vilmos értő

és alkalmazkodó vezetésével az AHami
Operaház Zenekara látja el,)

RÖNAY LAsZLÖ

szolgáltatnak, a védekezés minden lehe
tősége nélkül. "Na, kiket szabadítottunk
föl?" - kérdezi az ejtőernyőn átdobott
ellenséges propagandaegység parancs
noka, és gyors tv-interjúra kényszeríti
az egyik főszereplőt. A megváltoztatott
szöveggel kisugárzott adásért a területet
később megtisztító másik fél kegyetle
nül megkínozza őket. Az apokaliptikus
keretek között Bergman az egyéni lét
néhány sorsproblémáját is földolgozza.
Ilyen a napalmtól elégett gyermekholt
testek szembeállítása a nő gyermek
utáni reménytelen vágyával, vagy ilyen
a diktatórikus körűlmények közott el
sorvadó barátság. A hatalmi politika
mechanizmusa, mely megakasztja az
egyénekben a lelkiismeret fejlődésének

folytonosságát, és jogot formál arra,
hogy céljai szolgálatába állítsa az em
bereket. egyben a maga képére formál
ja az esetleges ellenállást is, és így a
Szégyenben a partizánharcból is bar
bár, a szernélyiség további összeomlását
siettető kiúttalan számonkérés lesz.

Talán nincs még egy olyan rendező,

akinek alkotásaiban esztétikailag ennyi
re sikerült volna az epikus ábrázolás
filmformanyelvét rnegterernteníe, mint
Bergmannak. A Csend és a Szégyen vé
gignézésének élvezete egy lélektani és
filozófiai mélységű regényelolvasásának
élvezetéhez hasonlítható, mégpedig a
legjobb értelemben, mert a néző

számára egy pillanatra sem kétséges,
hogy ugyanakkor vizuális művészettel

áll szemben. Ez a kivételes és bizonyá
ra egyáltalán nem törvényszerű szinté
zis okozza talán, hogy annyira egyedül
áll filrnrnűvész kortársai között. Szemé
lyiségábrázolása valójában istenkeresés,
főszereplőiben ugyanazt az Egyet ismer
teti föl a nézővel ; a társadalmi vagy
a szexuális megváltás nyomorában ver
gődő alakjaiban ugyanannak a lelkiisme
retnek vészterhes csendjét és szégyenét
tárja föl, mint amely lelkiismeret sza
bad körűlmények között egyedül képes
fölismerni és ápolni az egyénben meg-
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lévő jót és emberséget, azaz azt, ami
benne a Teremtő. Bergman filozófiája
a totalitáriánius Platonnal és Hegellel
szemben az egyén szuverenitását és ere
dendő elkötelezetlenségét elismerő Kant
hoz vezethető vissza.

Filmjében minden elemnek epikailag
megfogalmazható - mondhatni irodal
mi - szerepe van; a motívumok első

sorban nem konkrét-vizuális jelenté
sűek, hanem nagyrészt szavak hordoz
zák őket. Antonioninál például a pár
beszédeknek legfeljebb eligazítás a sze
repük, nála azonban túlnyomórészt ezek
nek van a legfontosabb jelentésük, ki
sebb mértékben pedig (különösen a lé
lektani, vagy a szexuális motívumok
esetén) a szavakkal többnyire jól el
mondható cselekvésformáknak. A képek
inkább az ábrázolás hátterét szolgálják,
akárcsak az elbeszélő műben. Filmjei te
hát a Hegélt követő tekintélyi filozófiák
szerint esztétikailag kevert alkotások,
kanti alapokon gondolkodva azonban
éppen egyénisége magyarázza meg film
jeinek minőségét; az egyéniség, mely
koncepeionális korlátokkal mit sem tö
rődve az ember lelkiismeretére hivat
kozik, s hivatkozásában éppen elkötele
zettsége a meggyőző, egyben mélyebb ér
telmű is.

Bergman fentiekben vázolt művészet

felfogásának és ábrázolástechnikájának
egyik legjellemzőbb példája a filmben
a férfi és nő kapcsolatának kérdése.
(Ehhez bevezetésül annyit, hogy szá
mára, aki valósággal iskolát teremtett
a szexualitás leplezetlenül nyílt ábrá-

zolásával, a nemiség elsősorban mégsem
a puszta élvezet fogalmával azonosul,
rnint ahogy konzervatív birálói vélik,
hanem a "másság" fogalmával, mely
iránt valamiféle tiszteletteljes elisme
réssel adózik, s mellesleg ezt a mitíkus
csodálatot tartja a vágy alapjának. Sze
mében a nő a férfi másik énje, akiben
éppen eltérő mivoltánál fogva a jót 
testi-lelki értelemben egyaránt - köny
nyen felismerheti, s kapcsolatuk értel
me ez a Ielisrnerés.) A film elején még
a férfi az, aki álmodik, aki szellemi éle
tet él, s a nő az, aki ingerlékenyebb,
akit a megnehezedett életkörülmények
türelmetlenebbé tesznek. A férfi intel
lektuális lénye azonban fokozódó meg
próbáltatások nyomása alatt pozdorjá
vá törik, s nem marad belőle végül más,
mint vadállat, aki csak önmagával tö
rődik, elárulva nemcsak a barátságot,
hanem egykori énjét is, valamint a nőt,

akit kegyetlenül eltaszít magától és
megszégyenít, de aki mi.ndennek ellené
re vele marad, és az állati vegetálás
ban is megőrzi természetes emberrnívol
tát, anélkül, hogy erre -- él férfival el
lentétben - koncepciókra volna szük
sége, A fizikai megsemmisülés előtt már
csak ő az, aki álmodni tud, álmainak
egyszerűségével idézve föl nemcsak sa
ját, hanem férje egykori énjét is. Berg
man a "másban" nem az ellentétet ke
resi, hanem önmagát; a két főszereplő

esetében a férfi a nőben önmaga jobbik
énjét láthatná, melvct magának a meg
próbáltatások közben nem volt ereje
megőrizni.

UNGvAR.Y R.UDOLF

RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

Háromszáz meztelenre vetkőztetett em
ber áll egy erdei tisztáson, kivégzésre
várva. A parancsnok már vezényelne,
amikor a sorból előlép egy ember. Egyet
len perc halasztást leér csupán, hogy
mindannyiuk nevében elmondhasson egy
imát, s azután megbékélt lélekkel térje
nek a halálba. A parancsnok bosszúsan
az órájára pillant. Micsoda kérés: egy
perc az imádságra, amikor ő ebédre
hivatalos és máris késtek. Szó sem lehet
1'óla. Es hidegvérrel fölemeli a karját.
A sortűz eldördŰl. Háromszáz ártatlan
ember zuhan holtan vagy haldokolva a
velük megásatott tömegsirba. Iszonya
tos kép: Albert Hall angol író "Berlini
memorandum" című regényének vissza
térő motívuma. A regényt - amely a
második világháború befejezése után hat
évvel Nyugat-Berlinben játszódik - II
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közelmúltban 18 folytatásban sugározta
a Kossuth R.ádió. A műsor sze1'kesztője

Horoátr: László 11Olt, rendezőJe pedig
Baksa-Soos László. Csallo Jenő kitűnő

forditását Györffy György olvasta tel
művészi átéléssel. A regény - műfaJát

tekintve - a ..politikai krimik"-hez tar
tozik. Es itt állJunk meg egy pillanatra!

A detektívhistóriák, bűnügyi történe
tek - immár "klasszikus" gyüjtónevü
kön krimik - a század eleién London
ból indultak el vilá(Jhódító útiukra. Elő

ször tarka födelű, füzetes regények for
máJában kerültek a külföldi és a ha.zai
olvasók kezébe, majd később megjelen
tek a filmvásznon, a színpadon, a rádió
mikrofonJa előtt és - a technilm fe,ilódé
sénel a televízió kévernyőjén is.
Sherlock Holmes és a .1ámbor Brown
atya éppoly közismert alakjai az elmúlt



évtizedek krimijeinek, mint manapság
az "AngyaL" vagy Maigret feLügyelő,

Ugyanakkor azonban a század elejétől

napjain/dg megjelent krimik eléggé vál
tozatos szinvonalat képvisdnek: vannak
közöttük irodaLmi remekművek, de van
nak nivótlan ponyvák is. Márpedig a
krimiknek igen nagy voU - és ma is
nagy - a tömeghatásuk. És itt Lép elő

térbe fokozottan az írói felelősség kér
dése. Mert krimi-témát könnyű taLálni
- legyen az történelmi, politikai vagy
köznapi -, de nagyon nehéz úgy földol
gozní, hogy a krimi túlmutasson a puszta
történeten, s nemcsak izgalmat keltsen
és talányokat adjon fel, hanem monda
nivalója is Legyen. Tömeghatás - írtam
az imént. Nos, éppen ezt a tömeghatást
ismerték [et azok az írók, akik világ
szerte - AngLiában, a krimik őshazá
jában éppúgy, mint a Német Demokrati
kus Köztársasúgban, sőt, olykor Nyugat
Németországban is - létrehozták a bűn

ügyi történeteknek, a krimiknek egy sa
játosan új műfaját: a "figyelmeztető iTo
dalmat". Bertold Brecht í1'ta, hogy: "A
mi nézőinknek rwm egyszerűen csak vé
gig kell haUgatniok, mint szabaditják
meg a leláncolt Prométheüszt, hanem
maguknak is kedvet kell kapni hozzá,
hogy megszabaditsálc". Ez a gondolat ér
vényesüL a "figyelmeztető irodalomr-ban.
is. Ahogyan vannak protest-songok, til
takozó-énekek. éppúgy vannak protest
k1'imik, tilialcozo regények - és filmek
és színdarabok - a fasizmus újraéLesz
tése, egy harmadik világháború ki1'ob
bantása ellen: Az írók - kiaknázva a
tömegek krimi iránti érdeklődését, szá
molva a tirmeqelcre gyakor-oU hatással,
a belü és a szó szuaaesztiv erejével 
a protest krimik egész sorozatát hozták
és hozzák Létre, hogy fölrázzák az embe
rek Lelkiismeretét. Ilyen protest-krimi
- regény be foglalt politikai tiltakozás 
a .,Berlini memorandum" is.

Körülményes lenne elmondani az egész
regény részletes tartaimát. Lényege,
hogy az angol kémszolgálat egyik em
be1'e - aki annakidején beépüU a nácik
közé, s ott eredményesen tevékenyke
dett -, Úm! érzi, belefáradt a küzde
lembe. Haza alcar térni Londonba. Az
elutazása előtti utrSlsó estén elmegy egy
nyugat-berlini színházba. A páholyban
meqlátogatja az elhárító szolgálat össze
kötője. Tiile tudja meg, hogy legjobb ba
rátját és munkatársát az újnáci k meg
gyilkolták. És megjelenik előtte a kép:
a háromszáz ártatlan ember kivégzése,
Rádöbben a nagy feLelősségre: nem sza
bad kiállni a sorból, nem szabad meg
hátrálni és félrevonulni mert - aho-

gyan Brecht írta - "termékeny még az
öl", amely a nácizmust világrahozta. Úgy
dönt, hogy marad, váUalja és tovább
ioiutatia meggyilkolt barátja feladatát:
leleplezi az újnácik összeesküvését, hábo
rús szervezkedését. Átves,zi a nyomozás
hoz szükséges neveket és cimeket tartal
mazó kis noteszt - a "BerLini memoran
dum"-ot - és izqalmas kalatuiok -
olykor kiuiarcok - sorozatán át végüL is
eliut az újnácik sasfészkébe. nyomára
bukkan a leleplező dokumentumoknak,
közöttük a baktériumháború pontosan
kidolgozott terveinek is. Hall a főhős
alakjában éppúgy, mint a 7'egény min
den szereplőjében nem valami legyőzhe- .
tetlen, sematikus figurát. hanem sok
rétűen jellemzett, élő embert ánit az
oLvasók elé, aki minden céltudatossága
és eLvhűsége menett olukor hibázhat is.
Alapos lélektani ismeret, biztos szer
kesztési tL/dás, a valóság hiteles ábrázo
lása tes,zi a regényt értékes alkotássá.

Ugyanebbe a témakörbe tartozik cl

hazánkban már ismert csehszlovák író,
Peter Karvas "A hét tanú" cimű 1'ádió
drámája is, amelyet Hosszú Ferenc for
dítá.sában, Gál István rendezésében rnu
tatott be a rádió. Karvas műve: vád
irat a közöny ellen. Egy nőt fényes nap
pal, többek szemeláttára kirángatnak
egyautóMI, behurcolják egy kapu alá,
rátámadnak és megfojt ják. Az esetnek
hét szemtanúja van. Hatan tétlenül, kö
zönyösen nézik a gyilkosságot. Később

- a rendőrségi nyomozás során - ki
esinyes, szűklátókörű, önző érvekkel
bizonygatják közönyük helyességét és
ártaUanságukat. Csupán a hetedik ianú
próbál tenni is valamit: telefonál a
rendőrségre. De csak úgy jut teleion
hoz, ha betör egy trafikba. Lopással
gyanúsítják. Közben agyikosok bevég
zik ördögi művüket: meggyiLkolják az
áldozatot. Ahány mozzanat, annyi
szimbólum. A mondanivaló kiszélesedik,
általános érvényűvé növekszik: mind
annyian tanúk vagyunk. A közöny, a
hallgatás végül i,~ önmagunk kipusztí
tásához, az emberiség pusztulásához
vezethet. Mert gyilkolni nemcsak nyers
erővel és fegyverrel lehet, hanem hall
gatással és közönnyel is. A néma tanúk
- maguk is gyilkoso/<"

A szereposztás méltó volt a műhöz,

a színészek valamennyien nagyszerű,

művészi játékkal tolmácsolták az író
mondanivaLóját. Közülük is kiemelke
dik a rendőröket alakító Pécsi Sándor
és Fülöp Zsígmond, valamint· két tanú
szerepében Csákányi László és Balázs
Samu.

BALÁSSY LÁSZLO
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