
október l5-én meghlúsult, mert ez
utóbbi csoport képtelen volt rá, hogy
valódi beszélgetést vállaljon.

Ha azt mondaná valaki, hogy a hi
vatalos egyházmegyei papi tanácsok
elegendőek, erre ezt válaszolják az
európai papi csoportok: a hivatalosok
természetesen kiegyenlítő, középutas
állásporutot képviselnek, amelyben az
élesebb állásfoglalások elsimítódnának.
Ebben kétségkívül igazuk van. Jó
azonban, hogy az élesebb magatartás
külön csoportban és annak tevékenysé
gében válik lehetővé. Úgy gondolom,
ilyesmi mindig volt az egyházban, ez
testesült meg az újszerű szerzetesren
dekben (például Assisi Szent Ferenc
első társaiban) és egyéb mozgalmakban.
És ha így tekintjük, talán a jövő re
ménysége is ezeken az egyelőre utó
pisztikus csoportokon nyugszik, s az egy
házban ezeknek mindig nehéz volt a
hivatalos elismerést kiérdemelniök" 
írja Mario von Galli az Orientierung
beszámolójában.

Befejezésül idézünk még" két rövid
bekezdest abból a tanulmányból, ame
lyet a papi csoportok problémáiáról
Klaus Schiiier, a tübingeni egyetem
teológiai fakullásának magántanára írt
a nagy tekintélyű német katolikus fo
lyóirat, a Stimmen der Zeit idei januári
számában:

"Van-e keresztény szempontból mon
danivalójuk ezeknek a csoportoknak?
- veti fel a kérdést. - Van-e olyan
meggyőző lelkiségük, amelyben az em
ber mint pap megértheti őnmagút, és
amelyben mint kercszténv élhet? A
várakozások mellett ott állnak a krttt
kus kérdések is. Hogyan értelmecik eeek
a papok küldetésüket? Akarnak-e
még tudni saját különleges szol-

NAPLÓ

gálatukról ? Vajon prédikációjuk
ban és személyes életükben nem
szorul-e háttérbe az ima, az Istenhez
való viszony, a "kereszt őrülete", az
odaadás és a lemondás? Látják-e még
azt, ami a kereszténység lényege - az
isteni megváltást. Krisztus keresztje
által az örök üdvösségre? Vajon isten
tiszteletnek tekinthetők-e még »deszak
ralízált« szertartásaíkv . ." A kérdések
mindenesetre azt mutatják, hogy a
konfliktust, ami a »gyámkodó egyház«
magatartási mintái és elképzelései, meg
az emancípációs kísérlet magatartás- és
kifejezésmódjai között adódik, nem el
kerülni kell, hanem megvívní, hogy
azok a keresztények is, akik még min
dig azt hiszik, hogy ismerik és gyako
rolják a »tulajdonképpení keresztény
séget«, felfigyeljenek sok más keresz
tény helyzetére: a vallás fokozatos
megszűnésére, a tiltakozásra a felelős

ség alól felmentő imádság ellen, a ke
resztény nyelv érthctetűenségére és az
alapvető tudat-átalakulásra."

Tanulmányában Klaus Schiijer arra
a következtetésre jut, hogy mínthory
Európa sok országában egyházszocioló
giai szempontból még mindíg a klérus
a mérvadó réteg, csak tőle várhatók el
az olyan kezdeményezések is, amelyek pél
dául a lelkipásztorkodás szerkezeti meg
változásával, felnőttek ,eológbi képzé
sével, a túl szigorúan vett plébániai el
ven való túllépéssel kapcsolatosak. Ép
pen ezért szerinte a papi csoportok ta
lán éppen azáltal tudnák funkcióiukat
betölteni, hogy az egyház "rendjeit'" el
választó határokat teológiai és szerve
zeti szempontből is lebontják, és ezál
tal mint kléruscsoportok fölöslegessé
teszik önmagukat.

DOROMBY KAROLY

NÉGY f~s FÉLMILLIÓ EMBER ÉLETE VESZÉLYBEN

A FRANCIA PüSPÖKI KAR NYILATKOZATA NIGÉRIÁRÓL

A francia püspöki kar állandó bizottsága a közelmúltban nyilatkozatot adott
kl, melyet Marty és Gouyon bíborosok, valamint Maziers, Puech, Vial és
Etchegaray püspökök írtak alá. Ez a következőket tartalmazza:

"A tél minden bizonnyal félelmetes időszakot jelent Nigéria éhező lakossá
gának életében. A gabonaraktárak teljesen kiürültek, az élelmiszerkészletek fogy
tán. A Nemzetközi Vöröskereszt által szervezett légihídon a segélyszállítmányok
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nem érkeznek meg rendeltetési helyükre. A legszükségesebb segítség csak kerülő

úton és nagy nehézségek árán [uthat el a nélkülöző lakosság egy részéhez. Négy
és félmillió ember van közvetlen életveszélyben, A gyermekek halálozási és az
Éhhalálnak áldozatul esett felnőttek száma elképesztő arányban növekszik. S ez
alatt a békének semmiféle reménye sem látszik feltűnni a láthatáron. Ez a vége,
nem érő dráma, amely változatlanul folytatódik a világ szeme előtt, a fegyver
nyugvásnak és a tárgyalásoknak ismételt elutasítása már-már a közvélemény
figyeimét is ellankasztja. Könyörögnünk kell, hogy ez a veszély végre elháruljon.
Kérjük a jóakaratú embereket, hogy ne engedjenek erőfeszítéseikből. Szüksége
van az ő nagylelkűségükre azoknak, akik ettől a kegyetlen háborútól szenvednek
és semmit sem kívánnak jobban, mint a békét. Szükség van arra, hogy a poli
tikai szándékokban most már emberséges megfontolások is érvényesüljenek. Em
bertársainknak, akik ugyan más földrészen élnek és mást vallanak, mínt mí, de
akikre szüntelenül a halál leselkedik mind fenyegetőbben. segítő kezet kell nyúj
tanunk. Biztosak vagyunk abban, hogy a karitatív szervezetek - köztük a
nemzetközi Caritas, amelyet Franciaországban a Katolíkus Segélyegylet képvisel
- a legokosabb módon használják fel anyagi erőforrásaikat Nigéria népének tá
mogatására.

De vajon mí fogja, megváltoztatni az emberek gondolkodását, amelytől vég
eredményben a háború folytatása vagy a béke megkötése függ? A Szentlélek az
egyetlen, amely sürgetni képes a szíveket és helyt tud adni a testvéri együttérzés
követeléseinek. A keresztények tehát kettőzzék meg könyörgéseíket, hogy mielőbb

vége legyen ennek a konfliktusnak! Amit félnek megtenni nyilvánosság előtt, te
gyék meg az egyházközségekben és intézményekben: könyörögjenek!

Ez idő alatt mí a közvélemény segítségét kérjük:
Állítsák meg a lőszer- és fegyverszállftásokat,
Biztosítsák a segítségnyújtást, szabad és veszélytelen belépést a front mind

két oldalán azokra a vidékekre, ahol az éhinség leginkább dühöng.
Hirdessék ki az azonnali fegyverszünetet, amely lehetövé tenné a tárgyalá

soknak késedelem .nélkülí megindulását."

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Ki volt Sík Sándor? - az idősebbek

és a középkorúak személyes élményeik
és emlékeik alapján talán még tudná
nak válaszolni e kérdésre - de a tizen
és huszonévesek Iegfeliebb annyit mond
hatnának: egy pap-költő.

Nyolcvanegy éve született, hat éve
halt meg, s az utóbbi húsz évben 
zsoltárfordításain kívül - mindössze két
verseskötete jelent meg. Ezek alapján
a fiatalok - akiknek személyesen már
illem volt módjukban ismerni - még
csak nem is sejthetik századunk egyik
legérdekesebb egyéniségének sokoldalú
tevékenységét, Ezen az a tény sem
változtat, hogy életének, pályájának
egy-egy részletkérdéséről halála óta
megjelent néhány - általában kis ter
'jedelmű - tanulmány. Most végre előt

tünk van, Rónay György szerkesztésé
ben, Sík Sándor életművének első na-

gyobb felmérése," amely az irodalom
történeti összegezés igényével készült.

Az első kötetbe Hónay György be
vezető-tanulmánya, Sík Sándor' váloga
tott versei, egy még kiadatlan színda
rabja és néhány irodalmi tanulmánya
került. A bevezető-tanulmány és a ver
sek szerves egységet alkotnak: megha
tározzák Sík Sándor helyét irodal
munkban, Sík Sándor a század elején
megpezsdülő szellemi élet részvevője

ként indult, észrevette, üdvözölte, ro
konnak érezte azt az újat, amelyet a
Nyugat és Ady neve jelez irodalomtör
tértetünkben. A haladó és a konzervatív
tábor összecsapásaiban a haladás olda
lán állt, a háború és béke kérdésében,
a társadalmi egyenlőtlenség megszün
tetésében, a nemzeti függntlanség kér
désében és a fasizmus elleni harcban
egyaránt. A harmincas években írodal-

• A kettős végtelen - Sík Sándor válogatott munkáí, I-II. kötet, Ecclesia, 1969.
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llli életünkben végbement egy folyamat,
amelynek tudományos feldolgozása nél
kül nem rajzolhatunk hiteles képet szá
zadunk irodalmi életéről. S ehhez elen-o
gedhetetlen egy alapos Sík-tanulmány,
amely Sík alkotó tevékenységének és
egyéniségének vizsgálata alapján
míndenféle sablonosító egyszerűsítést

mellőzve - megjelöli Sík Sándor he
lyét irodalomtörténetünkben; ott, ahova
egész életműve alapján illik, de ahol a
ráerőszakolt "konzervatív" címke miatt
eddig nem kapott helyet: "a tág, stílus
történeti értelemben vett Nyugat első

nemzedékében" ,
A bevezető-tanulmány tömör értéke

léséhez a bizonyítékot a versek adják.
A versek, amelyek elsődleges és egyet
len válogatást szempontja az esztétikai
érték. A költemények így - mentesül
ve a közvélemény befolyásolásától
kiegészítik a bevezetőben leírtakat, be
mutatják, amire a néhány oldalas tanul
mány szűk keretei között csak vázlato
san volt lehetőség: Sík Sándor költésze
tének kiteljesedését. E verseket olvasva
végérvényesen eloszlik az a megalapo
zatlansága ellenére már-rnár hagyomá
nyossá váló irodalomtörténészi véle
mény, hogy "az emberi magatartás és
nem annyira a költői teljesítmény biz
tosított Sík Sándornak előkelő helyet a
magyar szellemi életben" (A magyar
irodalom története, VI. 170. old.).

Az égígél'ö torony címmel Sík Sándor
egy már előadott, de nyomtatásban még
meg nem jelent szindarabját közli a
válogatás. Sík Sándorra, a drámaíróra,
csak azok emlékezhetnek, akik a hú
szas-harmincas években már színház
látogatók voltak. A színdarab - így
könyvdrámaként is - érezteti: írója
ujra, másra törekedett, mínt ami drá
mairodalmunkban a két háború közt
megszokott, szabályos volt. Az égiqéró
torony persze már egy út kiteljesedése.
Azé az úté, amely valahol az Alexiusz
szal kezdödött, és az István királlyal
folytatódott. De hogy nyomtatásban lát
hatjuk a darabot, s nemcsak egy vidéki
színházi bemutató poros emlékeként áll
előttünk, ez arra kényszerít, hogy észre
vegyük ezt az úi hangot, és megvízs
gáljuk azt a folyamatot, amely - drá
mairodalmunk alakulását 1919-től 1945
ig jelentősen befolyásolta. A folyamat
jellegéről nem hagy kétséget az a tény,
hogy Sík Sándor a fasizmus tombolása
közenette Bábel torrivának bibl iai pél
dáiúhoz, nyúl. S a folytatás: másik drá
máiát az erősen fasizálódó Magyaror
szágon már nemcsak kinyomatnl, ha
nem előadni sem engedték, pedig a pre-

míerre szereplők és plakátok készen
álltak,

A válogatás első kötetének utolsó ré
sze Sík Sándor irodalmi tanulmányaiból
tartalmaz néhányat, s az olvasó előtt

újra rögzít egy tényt, amir~ sokszor el
felejtkezünk: Sík Sándor esztéta és iro
dalomtörténész is volt. Életművében a
papi és tanári működés, a költészet és
drámaírás mellett jelentős tudományos
tevékenysége is. A könyvalakban most
először megjelenő tanulmányok megmu
tatják, milyennek látta Sík Sándor iro
dalmunk néhány jelentős, de gyakran
nem egyértelműen értékelt egyéníségét,
útmutatást adnak Sík Sándor irodalom
szemléletére vonatkozóan, s így nem el
hanyagolható forrásai egyénisége meg
ismerésének. A kötet e részének külön
érdekessége és értéke, hogy a váloga
tásban helyet kapott a "Szent Jeromos
barlangja" című tanulmány, amely a
keresztény ember irodalomhoz, irodal
mi alkotó tevékenységhez, irodalmi mű

vek élvezéséhez fűződő kapcsolatának
tanulmányozásában alapvető jellegű.

Sík Sándor válogatott munkáí-
nak második kötete is gyöke-
resen újat ad: elénk állítja
Sík Sándort a lelkipásztort. Természe
tesen merészség lenne azt követelni a
betűkbe merevedett elmélkedésektől.

hogy hűen adják vissza az élőszóban

elmondott beszédek hangulatát. De
mégis ez látszik a legbiztosabb módnak
arra, hogy minél többet megőrizhes

sünk Sík Sándornak papi egyéniségéből.

E beszédek közlésére vállalkozva vállal
ni kellett a kockázatot, hogy a beszédek
az írásban is megjelentethetövé alakí
tással vesztenek varázsukból, egyéni
színükből. De e kockázat vállalására
maga Sík Sándor szinte biztatast adott,
amikor konferencia-beszédei közül pél
dául a Miatyánk sorozatot leírt válto
zatban sajátkezűleg javította át. A
szövegszerű közlésre így alkalmassá tett
beszédek lehetőséget adnak arra, hogy
megőrizzük azokat a gondolatokat,
amelyek - élőszóban - oly sokak szá
mára emlékezetessé váltak, s amelyeket
nagyon sokan személyesen már nem
hallhattak. Az átéltség és a magasság
élmény - nyugodtan mondhatiuk: az
istenélmény. - amelyet esztétikája és
versei is kifejeznek, rendkívüli erővel

sugárzik beszédeiből, s ezt megőrizte

azok írott változata is. A konferencia
beszédekből s a- lelkiélet köréből vett
tanulmányokból jó néhány olyan gon
dolatot és gondolatsort elmélkedhetiink
végig, amelyek Sík Sándor egvéniséaé
nek alakulásában döntő jelentőségűek
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voltak, s amelyek így segítenek rnegra
gadní azokat a vonásokat, amelyek a
modern embert, napjaink keresztényét
jellemzik.

Bemutatás és értékelés ez a két kö
tet - de mindkét szempontból csak az
első lépés. Megjelenésükkel egyre sűr

getőbben bontakoznak ki az újabb tel
adatok: Sík Sándor költészetének iro
dalomtörténeti elhelyezése és értékeié
se után ugyanézt meg kell ten
ni drámáival, tanulmányaival, esz
tétikai munkáivarl. is. A beveze
tő - tanulmány minden egyes sora
még feldolgozásra váró kérdéseket vet
fel, amelyek megoldásával majd lehe
tővé válik irodalmunk e nagy egyéni-

SZÍNH.lÍZI KRÓNIKA

Míndig különös izgalmat j,elent a fia
tal, pályáruk elején álló írók munkáira
figyelnünk, hisz hibák és erények egy
aránt tisztábban jelennek meg bennük,
mínthogy hiányzik belőlük a sok rnin
dent elködösítő rutin. De a húszegy
néhány éves drámairók alkotásainak
színpadra kerülése a holnapi magyar
színház lehetőségeiről is árulkodik.
Ezért érdemes külön foglalkoznunk az
idei évad két, lényegileg most debütáló
drámaír6jával: Erdélyi Sándor "l\'1ozai
kok" című drámáját a Katona József
Színház, Boldizsár Mikl6s "Szerelmesek
a város felett" cfrnű színpadi játékát
a Thália Stúdió tűzte műsorára.

Különböző igénnyel, különböző írói.
megközelítéssel megírt két drámát állí
tunk itt egymás mellé, s - mínt látni
fogjuk - különböző sztntű íróí kvali
tást is; ami azonban közös mind a két
íróoan, azt már ők maguk is jelzik a
bemutatóra írt előzetesükben: Erdélyi
Sándor is, Boldizsár Miklós is úgy vé
li, hogy "gondosan elkerülte" az ál
problémákat. S bár mindjárt meg kell
állapítanunk, hogy ez az. írói alapállás
igen rokonszenves, sőt jellemző is, még
is mindkettójüknél többnyire igény,
vágy, szándék marad, s a felvetett
problémát egyik darab sem tudja va
lóban mélyen, lényegi aspektusában
tárgyalni.

A "Mozaikok" főhőse, Török Iván,
akit azért neveztek ki a Vegyipari Ku
tatóintézet igazgatójának, hogy ott ren
det teremtsen" öngyilkos lesz. A dráma
a már sok esetben jól bevált oknyomo
zó dramaturgtára épül: feltűnnek a
múlt mozaikjai, s míntegy szemünk

ségének világirodalmi .elhelyezése is.
A bemutatás még nem jelent teljes és

mély ismeretséget. Egyrészt a legfon
tosabb adatok megismerését jelenti,
másrészt egy bizonyos megnvílást, ki
tárulkozást a másik felé: azt, hogy ad
va vannak a feltételek a teljes megis
meréshez. Sík Sándor költészetének
irodalomtörténeti elhelyezése mellett
ebben rejlik e két kötet jelentősége'
századunk egyik kiemelkedő. egyénis~
gének néhány lényeges vonását vázol
va, alapja és kiindulópontja lehet a
további, immár teljességre törekvő ku
tátásoknak.

GALANTAl MARIA

előtt visszapereg a dráma. Az új igaz
gatónál egy technikus bejelentést tesz,
hogy találmányát Hidas főmérnök el
lopta, s csoportjával együtt hatalmas
összeget vett fel érte. Török Iván elha
tározza, hogy fényt derít az ügyre, s
eleinte akadnak is szövetségeseí, Ami
kor azonban világossá válik, hogy egy
megfoghatatlan érdekszövetséggel áll
szemben, hívei elhagyják, & is' össze
roppan. Az erőt csupán helyettesének
felesége, Anna tartja benne: Iván és
Anna közt egyre nagyobb sodrású sze
relern szövődík, Ezt használja ki Váradi
Péter, aki annak idején átjátszotta Hi
dasék kezére a találmányt: most olyan
botrányt kavar az igazgató körül, hogy
az az öngyilkosságba menekül.

Már e tartalmi kívonaton is érezhetá
a darab legalapvetőbb buktatója: a "la
boratóriumi" körülmények közt előállí

tott tragédia. Nem az önzyílkosságok
ugyanis az igazi drámák. Hisz a nagy
katartikus erejű, klasszikus rnűvekben
(görögöknél, Shakespeare-nél) bármi
lyen döntő szerepet játszik is az 00
snrilkosság, mindig megmarad motiváló
tényezőnek: a drámát igazában az II

.fél hordozza, aki hozzátartozőját, ked
vesét vesztette el az öngyilkosban. így
Jokaszte öngyilkosságát ödipusz szen
vedése teszi tragikussá, Antigonéét
Kreoné, Rómeóét Júliáé, Az öngyilkos
ság drámai szempontból csupán szeren
esetlenség, s Török Iván "tragédiája" is
csupán szerencsétlenség, semmi köze II
valódi drámához.

Mindez természetesen mélyebh prob
lémát jelez: nevezetesen azt, hogy Er
délyi Sándor a drámai végzet hiányát



rnesterségesen előállított tragédiával
igyekszik pótolni. Egy kártyavár omlik
össze a színpadon, amiben - épp mert
csak kártyavárról 'Lan szó nincs
semmi megrázó, megtisztító, egészen
egyszerűen szólva: kevés ahhoz, hogy
művészi alkotás szülessen belőle. Pa
pírftgurákat küld az író a színpadra,
de mégsem ebben, elsősorban látásmód
Jában van a hiba. S ezért a megtaga
datt álproblómúkat újabb álproblémák
kal helyettesíti: nem igaz, hogy sor
sunk, létünk alapvető kérdéseit veti fel
az író e szerencsé.Ienül járt igazgató
történetével, aki nem volt elég erős

(vagy elég szerencsés "), hogy fölszámol
ja a bűnszövetkezetet,

S ezen már vajmi keveset segíthetett
a tehetséges fiatal rendező, Babarczy
László és a jónevű színészi gárda mun
kája, Legfeljebb arra vállalkozhattak,
hogy a papírfigurákba némi életet önt
senek, a mű alapvető hibáját nem kor
rtgálhatták. S bár az előadáson jól érez
hető a rendező szándéka, hogy a szín
padi összecsapásokban valódi szenve
délyek feszüljenek, a legjobb színészek
- így Sinkovits Imre, Kállai Ferenc,
Sinkó László - sem jutnak tovább an
nál, hogy bevált sztereotlp fogásaikkal
éljenek, ami kissé modorossá is teszi az
előadást. Egyedül Balázs Samu teremt
maga körül színházl levegőt, neki si
kerül Hidas főmérnök halva született
figurájából élő, ellentmondásos-kétszí
nű színpadi alakot teremtenie.

Erdélyi Sándor darabját tehát úgy
ahogy megmenti az inszcenízáció ; Bol
dizsár Miklós játéka viszont, melyet
Gosztonyi J ános rendezett aThália
S' údlóban, sajnálatosan gyönge előadás

ban került a közönség elé.
Boldizsár Miklós - saját vallomása

szerint - három éve, huszonegy évesen
írta a "Szerelmesek a város felett" cí
mű színpadí játékát; s ezt azért kell
hangsúlyoznunk, mert a drámai műfaj

közismerten nem a pályakezdők műfaja.

S talán ezért is érződik meg a művön

az a három év, amit abemutatóig
várt: csak nem egészen végiggondolt
műveket kezdhet ki az idő. S innen a
bizonytalanság is, mely a nézőben meg
marad: vajon csak életkori "fogyaté
kosság" a mű végiggondolatlansága ?

A "Szerelmesek a város felett" fő

hőse, István, az' ún. "mai fiatalság"
jellemző ellentmondásait hordja magá
ban: nem tartja a kapcsolatot az apjá
val, "Fekete elvtárssal", aki az ötvenes
években ugyanolyan gátlástalanul épí
tette saját karrierjét, mimt ma. azaz
alapvetően hazug módon él. Erkölcsi

felháborodása azonban nem zavarja
Istvánt abban, hogy elfogadja "Fekete
elvtárs" pénzét, s ebből tartja fenn
magát önálló garzonjában (a műsorfü

zet szerint albérletben, de a lényegen
ez sem változtat). István életét két nő

fonja át, s a szerelmi háromszög nem
csak szerelmí : az, ahogy István Vera
karjaiból Agneshez menekül, Agnestől

Verához, majd ismét Agneshez stb.,
nem más, mint két életforma, életfel
fogás köztí hányódás. Vera az álmodo
zást jelenti számára, a szakítást mind
azzal, ami lefelé húzza, "Fekete elvtárs
sal", a hótköznapokkal, a társadalom
ügyes-bajos dolgaival: a szerelrnesek
szállnak a város fellett, mint Chagall
korai Iestményén. Vera az ellenkező pó
lus: ő a "hangyaszorgalom" híve, aki
úgy tartja, az apák hazugságát csak a
fiak odaadó, áldozatkész munkája orvo
solhatja. Ő minden ízében meg akarja
változtatni Istvánt, le akarja húzni a
földre, de István, bár vonzza a kemény,
dolgos élet is, mégis a könnyebb ellen
állás irányába lép: azt a lányt választ
ja, aki nem akar rajta változtatní, s aki
együtt száll vele a város felett.

Boldizsár Miklós csakúgy, mínt Er
délyi, el kívánta kerülni az álproblé
mákat (meg' is nevezi őket: hosszú haj,
beszédstílus stb.), valahol mélyebben
keresve az összefüggéseket. A darab
mégis leegyszerűsíti az ún. "beat:'-élet
érzést, amiről beszélni szándékozik;
nem azért, mert egyetlen példán
Istvánéri - nem ábrázolható a "nyug
talan ifjúság" kérdéskörének minden
összetevője, hanem mert a kiválasztott
egyedi eset vizsgálatában is publtcíszti
kai szinten marad: a meglátott össze
függések legfeljebb egy sajtobeli hoz
zászólást tudnának feltölteni, de nem
egy kornplexitást igénylő drámai alko':
tást, Aligha képzelhető, hogy István
nyugtalanságát egyedül "F.ekete elvtárs"
és társai inkorrelotsége indokolja. Ezt
maga az író is érzi, amikor Agnes alak
jában épp az ellenkező reakciót ábrá
zolja, de Agnes magatartása már any
nyira sem motívált, mirrt Istváné. És

I épp a fügurák sablonessága árulkodik
a legjobban: ha ebben aháromszögben
valóban ott feszülne a felfelé és lefelé
vonzás, ha kiderülne, hogy az ember
gyengesége sokszor épp abban áll, hogy
a "mennybe" vágyik és fél a pokoljá
rástól, ha Istvánt valóban gyötörnék
ezek a kérdések, ha valóban ott vergőd

ne a két pólus közt, akkor a nőalakok

is élőbbek. igazabbak lennének,
Mégis nagy előnye Boldizsár Míklós

nak, hogy maradéktalanul őszinte; s ez
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az egész művön átütő őszinteség kínált
nagy lehetőséget a rendezőnek. Hisz Er
délyi darabja mesterséges dráma, tehát
eleve képtelen a művészi igazság ki
mondására; Boldizsárban semmi mes
terkéltség sincs, s így a rendező mind
azt tovább gondolhatta volna, amit a
fiatal író félbehagyott. Gosztonyi Já
nos azonban teljesen értetlenül állt a
rá háruló feladattal szemben. Nem
hogy mélyítette volna az író által fel
vetett kérdéseket, még a bennük meg
fogalmazott dialektikát is sematizálta.
Láthatóan minden erejét abba ölte,
hogy "modern" előadást produkáljon, s
mintegy ráhúzott a darabra egy tőle
teljesen idegen modort. Boldozsár dia
lógusai a hagyományos lélektani dráma
hangvételében íródtak; Gosztonyi e
szinte mozdulatlan párbeszédek közben
valósággal megtornásztatja a színésze
ket, akik állványokra másznak fel és
le," kezüket lengetve sétálnak fel-alá a
színen, s Istvánnak úgy kell elmonda
nia a darab végén filozofikus-meditatív
következtetéseit, hogy közben az ágy
alatt mászik. Mindennek,' ismétlem,
szövegből, drámai szituációból semmi
féle indokoltsága nem olvasható ki. így

KÉPZŐMŰVÉSZET

R.udnay Gyula-emlékkiál-
l i t á s. A Nemzeti Galéria 1969-es kiál
Iítási programja a Rudnay-tátlattal zá
rnlt, A Vigilia 1969. évi szeptemberi
számában - László Gyula professzor
Kanosvárott kiadott Rudnay-könyvecs
kéiét ismertetve - utaltunk arra, hogy,
a mester munkásságának értékelése kö
Tiil újabb művészeti irodalmunkban
igen eltérő álláspontok alakultak ki.
Olvan jeles művészeti írók, mint Kállai
:Fl'nő (,,(Tj magyar piktúra", 1925) és
Kassák Lajos ("Képzőművészetünk

N''l!?;ybányától napjainkig", ~947) tneg
sem emlitik könyveikben Rudnay ne
vét, mások - így pl. Pogány Ö. Gábor
az 1947-ben kiadott "A magyar festészet
forradalmárai"-ban meglehetősen

szígorú bírálatot gyakorolnak a művész

kései termése felett; másfelől azonban
szép számmal vannak olyanok (művé

szetí életünk legjobbjai között is ; Bar
csay, Borsos Miklós stb.), akik kora él
vonalbeli művészei közé sorolják a ro
mamtikát a realizmussal ötvöző mcstert.

Az ilyen pereket mindig a művek ta
núvallomása dönti el. A Nemzeti Ga
Iéría emlékkiállítása azt bizonyította be,
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a megírt dráma, ahelyett, hogy mélyül
ne és életre kelne a színen, nevetséges
sé válik.

Nem mintha a modern színjátszás
nem a mozdulat- és gesztusművészet

mind fokozottabb kibontakozását je
lentené. De azért mégsem lehet úgy rno
dern színházat teremteni, hogy a drá
mai anyagtól függetlenül egyszerűen

akrobatikáztatjuk a szinészeket, Igen
súlyos, lényegi tévedés ez. A rendező

csak a drámai műböl, a megjelenítendő

drámai szituációból indulhat ki, annak:
mély és összetett realizálására kell
korszerű - eszközöket keresnie. Ellen
kező esetben csak hamis, rossz színház
születhet - tornagyakorlatokkal vagy
anélkül, míndegy,

A három fiatal színész aligha próbál
kozhatott mással, mint a rendező. A
leghálásabb szerep Csikos Gábornak
jutott, de gazdagítani nemigen tudta
István megírt alakját. Esztergályos Ce
cília a líraíságot ragadta meg Vera figu
rájábam ; a legvisszafogottabb talán Mo
norí Lili volt Agnes szerepében (ami ez
úttal egyértelműen erény), csakhogy az
ő szerepe a legsablonosabb.

pALYI ANDRAS

hogy Rudnaynak - önismétlő, ernyedt,
a műkereskedelem számára készített
munkái mellett - van igen sok olvaa
műve, amely a mester hírét-nevét min
dig elevenen fogja tartani. A dr. :Hor
váth Zoltán gyűjteményében levő "Fiú
fej", a Tamás Henrik galériatulajdo
nosról festett portré, a művész felesé
géről készült arcmások. néhány élet
kén a táblabíróvilág kurtanemeseirőL

több önarckép. a ..Mária meaérkezése 'll

kánai menveazőre" című komnozír-íó, az
első vi1ns:háború menckültieít megjele
nítő. drámai ereiű csonortképek - ki
iktathatatlanok a magyar művészettörté

notből

A magunk részéről tehát nem tudunk
egyetérteni a Tiikör círnű képeslap mun
katársával. aki tárlatbeszámolójában
Rudnay élctnálvá iát ..félresiklott"-nak
nevezi. A nvilvánvalóan elfogult cikk
író a7-1; állítja, hogy Rudnay Gyula ,."
réaí Magvarország hivatalos költészeté
nek és nrózá iánakieJlegzetes alakjait"
örökítette meg képein. E sorok azt sej
tetik. hogy a Rudnay-képek modell ies
Herczeg Ferenc, Szabolcska Mihály, Pe
kár Gyula vagv Bárd Miklós voltak-



holott a Rudnay által leggyakrabban áb
rázolt írók és költők Csokonai és
Adv...

1\7. emlékklállftás képes katalógusa
ban örömmel láttuk a mester műveínelr

gondosan összeállított, terjedelmes jegy
zékét; csalódást okozott viszont ur. Bé
nyi László műtörténész előszava, amel)
tele van magyarko dó, harsány frázi
sokkal. A két háború közöttí időszak

magyar kisvárosi újságjainak vezér
cikkeire emlékeztetnek az ilyen (és
hasonló) stílusképződmények: "Ady
Endre tágas és rendíthetetlen magyar
Ielke", "büszkére edzett nemzet", "szen~

hivatástudat" stb.
Véleményünk szerint felesleges volt

a katalógusban kiragadott mondatokat
közölni Rúdnay beszédeiből, Irásaiból.
Egyrészt: a szövegösszefüggésből ki.
emelt sorok sosem meggyőzőek, - más
részt: Rudnay mestere volt az ecsetnek
és a karcolótűnek. de nem volt mes
tere az írótollnak. A művész politikai
lag sosem tartozott a jobboldalhoz (egyik
közeli barátja Révész Béla szociálde
mokrata író volt, aki a 19-es forrada
lomban is szerepet játszott, s aki a
kommün bukása után egy időre emig
rációba kényszerült), de bizony: a 20-as,
30-as évek [elmondat- és bombaszt-ára
data mesterünket is olykor-olykor ha
talmába kerítette; írásaiban túl sűrűn

tétetik említés a "magyar lelkiségt'-ről,

s túl gyakoriak a "Párizstól elcsábított
és e1szédített" magyar írók és művészek

elleni ingerült kifakadások. Úgy gon
doljuk, szükségtelen volt előbányászni

és közreadni ezeket a fejtegetéseket,
amelyek felett jócskán eljárt az idő.

Rúdnay Gyula festőnek volt jó, s nem
művészeti teoretikusnak ...

*
M e s t r o v i t Y - k i á II í t á s, Napjaink

művészettörténészeinek az a csoportja,
amely csupán az avaritgarde áramla
tokhoz tartozó alkotökról hajlandó tudo
mást venni, meglehetősen kevés meg
becsülésben részesíti Ivan Mestrovity
(1883-1962) életművét. Az 1958-"Us
brüsszeli világkiállítás alkalmából ren
dezett, "A modern művészet ötven esz
tendeje" círnű tárlaton egyetlenegy mű

vét sem állították ki, neve nem
szerepel sem Sir Herbert Read
"A modern szobrászat" című

könyvében, sem a "Knaurs Lexikon der
modernen Plastik"-ban; Werner Hof
mann értékes könyvében ("Die Plastík
des 20. Jahrhunderts", Frankfurt am

Main, 1958) is csupán egy felsorolásban
említtetik a "szerb" Mestrovity (aki va
lójában nem szerb, hanem horvát
volt).

A budapesti Szépművészeti Múzeum
- decemberben zárult - Mestrovity
tárlata, valamint a mesternek azok a
munkái, amelyeket a közelmúltban
Splitben, Trogirban és Dubrovnikban
volt alkalmunk látni, azt a véleményt
szilárdította meg bennünk, hogy Mest
rovity - bár a modern szobrászat nem
őt, hanem Brancusit, Hans Arpot, Zad
kine-t, Lipschitzet tekínti előfutárainak
- nagy képességű művész volt, aki egy
sor időtálló kompozíciónak adott életet.

Igaz ugyan, hogy egyes Mestrovíty
műveknek nem válik javára a túlzott
pátosz (amely olykor már a dagályos
sághoz jár közel) és a modorosságot
sem nélkülözik a mester némely mun
kái, - van viszont számos olyan alko
tása, amelyet maradéktalan gyönyör
ködéssei tudtunk szemlélni. A budapesti
kiállítás darabjai közül elsősorban az
"Em1ékezés" című bronz női akt, a
"Kariatida" című fafaragás, a "Furu
lyázó angyal" (ugyancsak fa-szobor) és
az 1915-ös "Gondolkodó" című kisbronz
mutatta meg Mestrovity erényeit.

*
Az 1899-boo született F6nyi Géza

munkáiból nyílt kiállítás a Műcsarnok

kamaratermében az elmúlt esztendő

legvégén, a festő 70-ik születésnapja al
kalmából. Fónyi- aki korábban egy
házművészeti tevékenységet is kifej
tett (1942-ben ő tervezte a Győr-nádor

városi templom mozaíkpadlóiát) - kis
sé egyhangú, de jó ízlésű és kultúrált
művész. Gyümölcsös, halas, mandolinos
csendéletei és enteriörjei a francia fes
tészet - főként Georges Braque piktú
rája - iránti hűségről tanúskodnak. A
művész - Göllner Míklóssal, Míháltz
Pállal és Ilosvai Varga Istvánmal együtt
- a szentendrei festőknek ahhoz a cso
portjához tartozik, amely a konstruktív
és a posztimpresszionista kifejezésmód
szlntézísére törekszik. Főnyi munkás
ságának esztétikai súlya nem túl nagy,
- rokonszenves viszont a művész rnér
télctartása: más - hasonló kaliberű 
festők munkáik tömkeleget teszik ki a
falakra, ő viszont beéri két-három tu
cat képének bemutatásával. S ezt a kis
gyűjteményt végül is kellemes szájíz
zel néztük végig.

*
A kaposvári Palmiro Togliatti Me

gyei Könyvtár Goszthony Mária festő és
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íparművész festményei t, rajzait, rézkar
cait és kerárniáit állította ki. A Somogy
megyeí Bárdibükkön élő Goszthony Má
ria a tízes évek végén Kernstok Károly
legkedvesebb tanítványai közé tartozott.
1919 nyarán ő is növendéke volt a
Kernstok vezette nyergesújfalusi sza
badískolának, amely művészettörténetí

nevezetességűvé vált, minthogy ott dol
gozott a fiatal Derkovits Gyula is.

A művésznő a 19-es forradalom le
verése után külföldön élt, Becsben, Fi
renzében, Assisiben, Perugiában, Rómá
ban, Tunéziában, az angliai Berkeley-ben
és a karintiai Villachban. Kapcsolata
Derkovits-csal nem szakadt meg, több
ízben vásárlással segítette nehéz körül
rnények között élő kollégáját.

Goszthony Mária rajzai ("Fák a nyer
gesi kertben", "Dombos táj") a Nyol
cak-csoport művészeínek tömör, a lát-·
vány-elemeket kornprírnáló előadásmód

jához állnak közel. Ugyancsak értéke
sek olajfestményei és akvarelljei (,.Tu
nisz", "Önarckép", "Positanói táj"),
amelyeket az élmény melege és biztos
(de nem hivalkodó) mesterségbelí tudás
jellemez. .

A müvésznő - aki keramikai stúdiu
mait Faenzában folytatta - arbisztikus
vázákat, tálakat és feketckávés-készle
teket is készít. A kanosvárt tárlat kata
lógusa nem túloz akkor, amikor azt ál
lapítja meg, hogy a Goszthony-kiál1ítás
"egy jeles művész ga?:dag, sokrétű
munkásságát" tárja a közönség elé.

*
Képzőművészeti könyvek. Művészeti

könyvkiadásunk szerenesés kezdemé
nyezésének tartjuk a Képzőművészeti

Almanach (Corvina kiadó) megjelené
sét. A Szabadi Judit szerkesztette első

szám anyagából elsősorban a közelmúlt
nevezetesebb külföldi és hazai tárla
tairól (így az 1968-as Velencei Bienná
Iéról, a Rippl-Rónaí-, Nagy István-,
Bokros Birrnan-, Kassák-emlékkiállrtá
sokról) szóló tartalmas cikkeket, továb
bá Sík Csabának az utolsó neavedszá
zad angol szobrászatával foglalkozó ta
nulmányát és Szabadi Juditnak Ország
Liliről, "a magyar festők között telje
sen társtalan", kiváló művészről írott
esszéjét emelnénk ki.

A kötet munkatársainak - K15mer
:Évának, Németh Lajosnak, Néray Ka
talinnak, Perneczky Gézának, Szabó
Júliának és másoknak - írásait a mo
dern muvészetí törekvések iránti ro
konszenv; megértés hatja át. a kiadvány
esztétikai oriemJációja kiviláglik Korner
:Éva Bauhaus-cíkke eg:'r'ik mondatából :
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"A húszas évek sokak számára elvont
nak és túlhaladottnak tűnő avaritgarde
mozgalma - ma is eleven művészet,"

A "Körkérdés" rovatban prominens
magyar művészek nyilatkozatalt talál-.
juk a XX. századi képzőművészet né
hány sarkalatos kérdéséről. Borsos Milc
Los a kortársi művészet elméleteinél és
irányzatainál sokkal nagyobb jelentősé

gűeknek tartja "az eredetl tehetségek
(Manzú, Marini, Moore stb.) által létre
hozott nagyszerű műveket." A' művé
szet iránt érdeklődő közönség - Borsos
véleménye szerint - nem "esztétizá
Iás't-t vár a művészeti íróktól, hanem a
mínőség kérdésében való hozzáértő el
igazítást, "a jó és a rossz, a silány di
vat és az igazi értékek" megkülönböz
tetését. Bartha László festő szerint "uz
utóbbi két évtized magyar művészete

nem korszerű", sE'll1nek egyik oka ;,az
opportunista számítás". Bálint Endre
festő a közelmúlt és a jelen hazai
művész-képzését bírálja éles szavakkal:
"A fiatal művésznemzedékek e húsz év
alatt - sajnos - nem a kor valódi kö
vetelményelvel ismerkedtek Iőiskoláin

kon, hanem a művészot hivatalnokai
nak gyakorta váltakozó nézeteivel "

A képanyaget Paul Klee, Fe'rnand
Léger, Henry Moore, Picasso, Kassák,
Czóbel Béla, Ferenczy Béní, Vilt Tibor,
Anna Marait, Kondor Béla és más ki
tűnő rnűvészek munkáiból állította ösz
sze a szerkesztő.

*
"A művészet kiskönyvtára" sorozat

legutóbbi kötete Bálint Endre festőnek,

a szentendreí művészcsoport egyik leg
jelentősebb mesterének munkásságával
foglalkozik. A tanulmány szerzői e 
Szabadi Judit - sok találó megállapí
tást tesz a művész "nosztalgikus-má
gikus képeinek" világáról, Bálint "kere
ső-kísérletező szenvedélyé't-ről, s arról,
hogya festő mer-ított ugyan mind a
nonfiguratív piktúra, mind a szürrealíz
mus eszköztárából, de ,.művésze+ét még
sem lehet akár a szürrealizrnus. akár
az absztrakció fogalmával kimeríteni".
Szápak, :ínomak Szabadi kénelemzései
is. így például a "Grotes7.k temetésv-ről

vagy "A csodálatos halászatv-ról szóló
sorok. Azt viszont satnáljuk. hogy a pá
rtzsí Labernerte-kiadónál (az 50-1'8 évek
végén) megjelent Jeruzsálemi Bibliához
készült Bálint-metszeteket - amelyek
Francois Mauriac meleg elismerését is
kivívták - meglehetősen kurtán tárgyal
ja a kötet.

D. r.'



ZENEI JEGYZETEK

(BACH KARACSONYI ORATORIU-
MANAK TEMPLOMI ELOADAsAI.)
A Bach-életrajzok és a zenetörténeti
kézikönyvek szinte kivétel nélkül "al
kalmi" kompozíciól,ént tartják számon
Joh-mn Sebastian Bach Karácsonyi
oratóriumát, amely a mester lipcsei
éveiben, 1734-ben született, amikor
Bach hat kantátafüzérrel ünnepelte a
karácsonyt. Az elsőt december 24-én
adták elő, az utolsót vízkereszt napján.
A műnek nincs összefüggő drámai tör
ténése, a lazán egymáshoz fűzött kantá
ták inr,ább az ünnep hagulatát fejezik
kt, elsősorban tehát az impresszionisz
tikus víziók világába vezetnek, s egy
egy mesterien betoldoU ,.pastorale" for
májában idézik a jászol köré sereglő

pásztorokat s egy-egy hatalmas kórus
sal az ünnep fénylő csillagképét, A ko
,-ábban szerzett egyházi és világi ora
tóriumok és kantáták zenei anyaga
szinte kivétel nélkül ott lüktet a Kará
csonyi oratóriumban, s a mű épp ezzel
válik összefoglaló alkotássá. Mintha
Bach meg akarta volna mutatni a lip
csei polgároknak: íme, itt vagyok, ez
az én zenei világom, figyeljétek, csodál
játok! S ez a csodálat korunkban évről

évre növekszik. Korábban inkább a két
hatalmas passiót, a h-moll misét és a
Magnificatot emlegették Bach művei

koziil, az utóbbi két évtizedben azon
ban fokozatosan fölfénylett a Karácso
nyi oratórium csillaga is. A mai hallga
tó nem hiányolja az egységes drámai
cselekményt - Hiirulei oratóriumaiban
is alig-alig van ilyes'tl}i -, inkább a
csodálatos zenei matériát méltányolja,
amelyben ott lüktet,ott izzik a barokk
kor minden nagyszerű zenei kezdemé
nye, csak egy minőségileg sokkal ma
gasabb rendű formában kiteiezoe. be
leál7itva a karácsony utolérhetetlenül
idillikus hangulatába. -A karácsony
hanmüaia ez, amely egy városszél i is
táUóban kezdődik, s melynek első kó
rusát a mezőről egybesereglő pásztorok
zenditették meg, oly szépen, oly kiie
jezően, hogya krónikás az angyalok
seregét is odaidézte mellé jük. Ez az égi
vel egybeolvadó földi harmónia cseng
Bach oratóriumában. Nem véletlen, hogy
II lipcsei mester egyik legnagyobb ér
tője és rajongója, a nagy Pablo Casals
épp a Karácsonyi oratórium hangulatát,
szellemiségét, zenei világát irm« kezett
továbbfejleszteni saját alkotásában, az
El Pessebre című oratóriumban, amely

a hatvanas évek közepén az emberiség
békevágyának egyik legszebb kifejező

désévé vált, vá1'Osról vá1'osra ébreszt
gette bemutatóin a kollektív le17ciisme
retet. Bach műve persze éppenséggel
nem ilyen hatalmas szándékkal ké
szült. Mint kivétel «euau mindegyik
alkotásában, ebben is mélységes vallá
sos érzését, lelkületét igyekezett vala
milyen formában "kiirni mo.gából".
(Csak egy jellegzetes példa: a Karácso
nyi oratóriumban a gyermek Jézus ér
kezését ünneplő ének azonos azzal,
amely a Pilátus előtt álló, szenvedő,

megalázott Krisztushoz szól. A mú te
hát Jézus születésében előrevetíti ha
lálát, s egységben - és ez sokkal mé
lyebbről fakadó egység, mint a drámai
történésé - szemléli a megváltói élet
művet.) S talán épp ez a szándék, ez
a mélyről fakadó, mindegyik taktusban
érvényesülő őszinte, benső hitel az, amit
korunk annyira értékel és' érzékel az ora
tóriumban. Mert a Karácsonyi orató
rium, amelyet még Albert Schweitzer
sem helyezett az első sorba, kétségtele
nül a manapság egyre erősbödő, nö
vekvő Bach-kultusz középpontjába ke
rült; még előadásában is összecsap a
Bach-műveknél általában tapasztalható
kétféle felfogás. A lipcsei "tradíció" in
kább bensőséges, spirituális vonatkozá
sait hangsúlyozza, s a korálokra. a
népénekekre helyezi a fő súlyt. A má
sik, kétségkívül hatásosabb, és a nagy
közönség körében is hamarább népsze
rűséare számot tartó felfogás a hatal
mas kartételeket és a bravúros áriákaf
helyezi az előadás homlokterébe, pedig
így épp az ol'atórium kollektív szándéka
sikkad el valamelyest. Ha szabad vá
lasztani egyáltalán ilyen hatalmas mű

vek esetében, számunkra inkább az
egyszerűbb, a mú pasztorális vonásait
aláhúzó előadás a rokonszenvesebb,
bár nem kétséges, hogy a másik meg
szólaltatási formát olyan csodálatos
egyén,iségek fémjelzik, mint Karl Rich
ter, korunk egyik legnagyobb Bach
karmestere.

Szinte természetes, hogy templomi
kórusaink elsősorban a mű áhítatos vo
natkozásait emelik ki, s így a Bach
oratórium leglényegéig jutnak. A Luthe
ránia Ének- és Zenekara esetében ez
nem is -meoiepetée, hisz Weltler Jenő

kartuum és Tl'a1tler Gábor régóta a hi
teles Bach-kultusz zászlóvivői. Most is
szép, kidolgozott előadásban szólaltat
ták meg a Karácsonyi oratóriumot. De
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hason16an magas színvonalú produk
cióval örvendeztetett meg a Bucsy
László vezette Liszt Ferenc kórus, me
lyet Gergely Ferenc támogatott az or
gona mellől.'

*
(KARÁCSONYI EGYHAZZENEI ESE

MÉNYEKRÖL.) Karácsony a magyar
egyházzenének is ünnepe. Ilyenkor
szinte .valamennyi templomi kórusunk
előad egy-két na.gyszabású mise7wmpo
ziciót, vagy egyházzenei áhitatok kereté-
ben szólaLtatják meg a zeneirodalom
legszebb karácsonyi szerzeményeit.
Mindegyikről írni egy ember számára
természetesen lehetetlen feladat, de az
a néhány, melyet meghallgathattunk,
mint csepp a tengert, tükrözi egyház
zenei kultúránk jelenlegi állapotát, s azt
a törekvést., hogya liturgia megujulú
sával párhuzamosan az egyházzene is
új utakra térjen. Persze a legsikereseb
bek, legemlékezetesebbek most is azok
a hatalmas alkotások, melyek hegycsú
csokként emelkednek ki a zene átlagá-.
ból, s egyszerre vallanak a zenei és a
vallásos gondolat fejlődésének mozza
natairól. Itt van mindjárt a hozzánk még
meglehetősen közel eső - s mestersé
gesen is továbbtenyésztett romantika.
Gounod Szent Cecilia miséje - melyet
annak ideién. Tamás Alajos oly remek
érzékkel fedezett fel, megelőzve azt az
érdeklődést, amely napjainkban támadt
e csodálatos szépségű alkotás iránt
alighanem e korszak tetőpontja, túlcsor
duló szépsége, letisztult dallamvezetése,
méiu költőisége a romantika minden
tÖ1'ekvését egyesíti magában. Puccini
Messe di Gloriájában azonban már
olykor-olukorannak is tanúi lehetünk,
mint lesz a forma tartalom nélküli ke
ret, miképp helyettesíti az érzelmek
gazdagságát a dallamfordulatok ismé
telgetése. Persze ezzel együtt nagy di
csősége az AC Kapisztrán Kórusának
és Zenekarának, hogy e két alkotást
állandóan műsorán tartja és igen szép
előadásban szólaltatja meg.

Margittay Sándor megint másik kor
szak, a barokk tetőpontját idézi orgo
nadélelőttjein a Bazili/{ában, ahol soro
zatban .adja elő Johann Sebastian Bach
összes orgonaműveit. Ez a remekül ki
vitelezett, magas színvonalú, felfogásá
ban olykor reveláci6nak ható orgona
játék, és maga Bach is talán nagyobb,
jobban szervezett pronagandát igényelne.
Tavaly .a Bécsikapu téri templom zsú
folásig megtelt egy hasonló vállalkozás
alkalmával'. Erre itt az időpont va
sárnap délelőtt fél tizenkettőtől a déli
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miséig - miatt sem számithatunk. De
a hirdető táblára például ki lehetne
tenni a műsort, s egy-két jellemző, ma
gyarázó szót is lehetne mondani al!!
egyes művek között.

*
(LEMEZFIGYELÖ.) Decemberben

egyre-másra jelentek meg a Magyar
Hanglemezgyártó újdonságai, melyek
között jó néhány világszínvonalú, nagy
szerűen sikerült felvétel is akadt. Hogy
mit is jelent világviszonylatban a ma
gyar lemez, azt. ékesszólóan bizonyítot
ta az idén is megszerzett Francia Le
mezek Nemzeti Nagydíja, mellyel a
Hanglemezgyárt6 négy Liszt lemezét
tüntették ki (Zsoltárok, Egyházi Kórus
művek, Missa Choralis, Requiem), rész
ben azért, mert ezek a felvételek re
mekül sikeriittek, részben mert a vi"
lágon páratlanok. Ez a hatalmas elisme
rés mindenesetre figyelmeztető lehet,
hogy milyen irányban l~het még a
magyar hanglemezgyártást továbbfej
leszteni :'tgy, hogy nemzetközi t'onat
kozásban is további sikerekre számit
hassunk. A máris nagy figyelmet és
elismerést keltett Bartók és Kodály so
rozat mellett érzésünk szerint a klasszi
kus és modern alkotásokat úgy kellene
megválogatni, hogy lehetőleg kevés le
mezfelvételük forogjon közkézen. Ritka
az olyan eset, mint Ferencsík Jánósé,
aki Mozart két közismert szimfóniáját
vezényelte lemezre - mind az esz-dúr
szimfóniából, mind a Jupite1'ből már
tizenöt felvétel ismert -, az övé mégis
joggal keltett nemzetközi elismerést. Bi
zonyára nemzetközi si7wr lenne például
Bach összes ol'gonaműveínek felvétele,
Hiindel orgonaversenye inek előadása,

Mozart és Haydn orgonakompozícíóinak
felvétele, s a sok egyéb lehetőség mel
lett hadd kockáztassam meg például
a.zt is, hogy templomi kórusaink sok
szor énekelnek olyan miséket, meluek
nek egyszerűen hozzá.jé1·hetetlen a le
mezfelvétele, vagy éppen nincs (például
az előbbiekben említett Puccini-mise).
A nemzetközi elismerés persze annak is
elismerése, hogy a Magyar Hanglemez
gyártó jó úton halad, s igaz örömmel
gratulálunk mindenkinek, alcilcnel: mun
K:úJa hozzájárult a maouar leuliűra nem
zetkirzi méltánylásához,

/uiotui kell részletesen mé!tCltnunk Er
kel Bánk bán.1ának új jelvételét Feren
csik János vezénuletével (mícsoda remek
karmesteri munka ez!). Az is inká.bb
érdekesség, hogy Melis György ezúttal
új szerepre tért át, s Tibarcot énekli.
Ez a lemez nyilvánvalóan "bestseller"



lesz, ami azért is önJendetes, mert egy
olyan Erkel-kép kialaldtásához is hozzá
Járul, amely végre túllép a kizárólagos
romantikus-centrikusságon és Vlagner
utánzáson (Hungaroton LPX 11 376-78).
A lemez kivitelezése is művészi, az
ismertető szöveget Konecsni György
nagyszerű képei illusztrálják, az éneke
sek és a zenekar teljesitménye pedig vi
lágviszonylatban is számottevő. (Nem is
csoda, hisz a fontosabb szerepeket Si
mándy József, Agay Karola, Komlóssy
Erzsébet, Faragó András, Melis György,
Réti József és Palócz László éneklik,
tehát Operaházunk élgárdája.) Gyönyö
rűen szól a Filharmóniai Társaság Zene
kara (ugyan melyik zenekar játszhatná
szebben éppen Erkel műveit?) és a Né
meth Amadé vezette operaházi énekkar.

Alighanem igen népszerű lemez lesz
Hiitulel Négy orgonaversenyének felvé
tele is (Qualiton LPX 11 380). Az 01'

gonaszólamot Lehotka Gábor játssza
tartózkodó izléssel. A Liszt Ferenc Ka
marazenekart Sándor Frigyes vezényli
a tőle megszokott lobogó szenvedéllyel.
A felvételt a pannonhalmi Boldogasz
szony kápolna orgonáján készítették,
amely a barokk korból származik. (Szi
geti Kilián részletesen szól a lemezborí
tón erről a Burghard műhelyből kike
rült hangszerről, amely Kajárról került
jelenlegi helyére. Kár, hogy ismertetése
az orosz nyelvű szövegből teljes egészé
ben kimaradt.) Szépen hangzó, értékes
lemez ez is, érzésem szerint azonban
nem a legszerencsésebb két különböző

opuszból együvé gyűjteni a versenymű

»eket, hisz ezeknek több felvétele is
mert, s korántsem biztos, hogy a hiány
zó egyért megvásá1'Olja valaki az egész
lemezt. Ezen az orgonán, ezzel az együt
tessel érdemesebb lenne HiindeZ összes
orgonaversenyeit felvenni.

Ragyogóan sikerült, minden szempont
ból kifogástalan felvétel a Vivaldi Ti
zenkét szonátáját tartalmazó lemez
(Qualiton LPX 11 387-88). Kovács Dé
nes (hegedű), Sebestyén János (csem
baló) és Frank Mária (cselló) salakta-

lanul szép, klasszikusan tiszta, nemes
tónusú játékából hibátlan tökéletesség
gel bomlik ki Vivaldi zenéjénel, átszel
lemültsége, szökellő jókedve és életörö
me. A korai Vivaldi-művek közé tar
tozó tizenkét szonáta már érett, ereje és
tudása biztonságában lévő mester alko
tása, aki kivált a hegedű számára (ért
hető: virtuóz hegediís volt maga is) ad
remek játeJwlkalmat. Kovács Dénes él
is ezzel a lehetőséggel ...

Az NDK Kulturális és Tájékoztató
Irodájának lemezújdonságai közül
Brahms III. szimfóniája és Vivaldi öt
fuvolaversenyének felvétele érdemel kü
lön méltatást. A Vit,aldi lemez (Eterna
8 20 740) tulajdonképpen átvétel; ere
detije a Supraphon cégnél jelent meg
az Ars Rediviva együttes játékával. Mi
lan Munclinger égyüttese a barokk kor
szerűsítésének sok vitát keltő, de két
ségkívül jelentős útját járja: együtte
sük összeállításához alkalmazzák a ré
gi partitúrákat, s a tempókat is a ma
guk elképzelései szerint választják meg.
A Vivaldi felvétel az együttes vezetőjé

nek szép fuvolajátékával legjobb telje
sítményeik közül való, melyet érdemes
volt átvenni német lemezre is. E lemez
előnye az eredetivel szemben: Canaletto
gyönyörű festménye a címlapon.

A 8 20 186 Eterna lemezen Brahms
Tragikus nyitányát és a III. szimfóniát
Wolfgang Sawallisch vezényli a Bécsi
Szimfonikusok élén. Anagymúltú, '1<i
lághíT'Ű együttes szereplése eleve teldn
télyt biztosít e lemeznek, még ha
Sawallisch kissé száraz előadói alkat
is, akit ritkán .hevít fel a zene spontán
áradása. Egyéniségéhez talán ezért is a
gyors tételek s Brahms heroikus alkata
állnak Icözelebb, míg a lira kifejezésére
kevesebb árnyalatot talál. Ezért SZÜT
kébb a Tragikus nyitány, s a szimfónia
Andante tétele. Azt talán mondanunk
sem kell, hogy ezekkel a kifogásokkal
együtt a lemez igen magas művészi szín
vonalat képvisel, s öröme lehet minden
fmújtőnelc és a szép zene barátainak.

Rónay László

A szenvedélyekből és vágyakból ered minden erény, ha azok jól rendezettek és
helyes mértékkel élünk velük; ha azonban nem fékezzük őket, akkor belőlük szár
mazik a lélek minden hibája és tökéletlensége.

Keresztes Szent János
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FILMEK VILÁGÁBÓL

Dillinger halott (olasz, színes). lrta:
M. Ferreri és S. Bazzini; kép: M. Vul
piani; zene: T. Usuelli; rendezte: Marco
Ferreri; fősz.: M. Piceoli, A. Girardot.

Ha... (angol, színes), lrta: D.
Sherwin; kép: M. Ondricek; zene: M.
Wilkinson; rendező: Lindsay Anderson;
fősz.: M. McDowell, D. Wood, R.
Warwick, Ch. Noonan:

A tömegméretű termelés felé tarló
társadalmak lassan kiérlelík a maguk
tagadását. A társadalmi-politikai hely
zet megítélésében eltűrunek a múlt szá
zadvég szokásos osztálykategóriái ; a jól
rosszul intézményesített jólét és demok-

. rácia gyakorlatilag megvalósítja a
klasszikus bérharcok követeléseit, s a
közvetlen erőszak hívei között inkább
az anarchizmus időtlenebb eszméi hó
ditanak. Valamennyi fejlettebb ipari ál
lamban bonyolult irányítási, bürokrata
és kommunikációs rendszer alakul ki,
és a manipuláció kűlönféleképpen meg
szeevezett változatai tűnnek föl. Az új
kritikai elméletek kialakulására talán
a legnagyobb hatással az a fölismerés
lehetett, hogy az elnyomással újabban
nem az éhezés és a szolgaság jár
együtt, hanem inkább a tömegek "kis
korúsítása", mivel különféle módon
ugyan, de érdektelenné teszik öket a
politikai döntések hozatalában, ezzel
párhuzamosan pedig felesleges eré
nyek és értelmetlen áldozatok reprodu
kálására késztetik őket.

Marco Ferreri a jólétben élő átlag
ember torz cselekvésmechanízmusát,
Lindsay Anderson pedig az ehhez ve
zető nevelési rendszert állítja műve kö
zépporitjába, Mindkét film a "kiskorú"
tömegember kiútkeresésének, gyilkos
önfelszabadítasának folyamatát ábrázol
ja. Problematikájuk tehát a társadalom
új negációját. s így a tömegtársada
lom viszonyaira adott filozófiai vála
szokat tükrözi.

Az új tagadás filozófiája Ernst Bloch.
tanításából indult ki: "Az, ami van,
nem lehet igaz." Ennek a dialektikus
iskolának a keretei közőtt alakította ki
Herbert Marcuse a társadalmi utópia
és a forradalom úiabb összekapcsolásá
val totális, és eredményeiben metafízí
kus világnézetét. Céljai közé a társa-

dalmi változás, és az "új ember" misz
tikus létrehozása tartozik, bizonyos ér
telemben a bűnbeesés előtti állapot visz
szaállítása, ha nem is annyira a törté
nelemelőttiség irracionális lelkiségének
segitségével, ahogy ezt még a század
fordulón Klages, Dühring, Langbehn
és más, az akkori fasizmus előkészítő

filozófusok hangoztatták, hanem inkább
a fejlett ipari-társadalmi eredmények
alapján. Azonban a "ma esedékes dia
lektika" - írja Adorno, a dialektikusok
előző nemzedékének legjelentősebb

képviselője, - "nemcsak az uralkodó
társadalmi tudat ellenfele, hanem a tel
jesen magára talált, s ennek következ
tében persze önmaga tagadásába forduló
pozitivizmusnak is."! Az utóbbi ma
gyarázata elsősorban az, hogy az elkö
telezetlen pozitívisták (Wittgenstein,
Popper, Kaltenbrunner) éppen a krití
kai elméletek rnessíanízmusát vonják
elsősorban kétségbe. Ezért Marcuse, és
különösen Jürgen Habermas, a társa
dalomkritikai mozgalmak legdinamiku
sabb vezéregyéniségel. megváltás eszméik
védelmében magának a tudománynak
az előítéletmentességét és szabadságát
tagadják, amiben sajátságos módon
megegyeznek a két háború közötti fa
siszta nézetekkel. A forradalmi diák
rnozgalmakban ez az elmélet meglepő

en gyakorlatiassá vált, és a "tett a leg
magasabb elmélet" w1traradikális jel
szava a kritikaí elméletek mentoraít
egy, számukra új félelemmel ismertette
meg, Előállott ugyanis az a helyzet,
hogy nemcsak a jóléti társadalom által
nevelt nemzedék fordult szembe magá
val a társadaiommal. hanem az új krí
tika által neveLt forradalom is szembe
fordult saját nevelőivel.

Míndezt azért kellett részletesen is
mertetni, mert ennek a jelenkori csőd

tömegnek a földolgozása bevonult a
f'ilmművészetbe is.

Truffaut: 4510 Fahrenheit, Godard:
Alfaville 60 círnű filmje példa rá.
Marco Ferreri filmjének alapkoncepció
ját például Marcusetől kölcsönözte;
eszerint az ipari társadalomban élő

ember elvesztette második dimenzióját,
a reményt, és már csupán egy dimen
zióban, a fogyasztásban él.? Ennek kö-

• T. W. AdOll1l1!O: Neglativ d.iall.ekotika. Fmnldlurt, 1966. p. 296.

• H. Marcuse: Az egydimenrzionáliB ember. TanulmányOk a fejliett ipruri támadaJom rdeolő

gilájá1'loz. Neuwíed, 1009.

132



vetkeztében cselekvései tartalmatilan
hely- és ötletváltozásokká degradálód
nak, s végül egyetlen egy cselekedet ad
hat már csak tartalmat az életének, a gyil
kosság. Mindez a filmben úgy valósul meg,
hogya jómódú átlagember hazaterve
munkájából, lakásában szokásos hétköz
napi tevékenységet végzi: vacsorát főz,

televíziót néz, filmet vetít, újságol. ol
vas. A látszatra vontatott, valójában
azonban súlyos feszültséggel - a cse
lekvésre bármely pillanatban kész em
ber és a céltalan lét ellentmondásának
feszültségével - tele légkörben, a kom
fort és a béke környezetében ez az ern
ber különösebb lelki átalakulás nélkül,
jóformán játékból talán, lelövi alvó f.e
leségét, és elindul Tahiti felé. Jelképe
sen egész "jóléti" egzísztencíájától sza
badult így meg, és hozzáfoghat máso
dik dírnenzíójának, a reménynek a ke
reséséhez. A filmben előforduló jelen
téktelen cselekmények (még a feleség
megölése sem kapott erőteljesebb hang
súlyt) valahol mindig kapcsolatban
vannak az erőszakkal, képletesen tehát
magában a társadalom életében létező

brutalitással : fegyverekkel, gengszte
rekkel, katonasáaaal. Az erőszaknak

észrevétlenül hipnotizáló ereje van.
Egy apró véletlen elég, hogy a rende
zett, de lélektelen életet élő ember el
induljon az őrület felé.

Lindsay Anderson műve az oktatási
rendszert veszi célba: a lexikális tudás
igényt, a tanári tekintélyt, a manipulá
ciós szabadelvűségct, a militáns gya
korlatozást, a paternalizmust. Az iskola
azonban itt is átvitt értelmű, s nyilván
a társadalmat képviseli; lényegében
újra csak arról van szó, hogy maga a
társadalmi környezet vezeti az őrületbe

az embert. A szereplők régies öltözéket
viselnek, az élet koraközépkori falak
között zajlik, mirntegy sugallva, nogy
minden idejétmúlt. Az oktatási rend
szer bírálatában Anderson az előbb is
mertetett dialektikus tudománvkrítíka
szempontjait alkalmazza. Eszerint a "tu
domány, mint olyan, soha nem biztosí
téka az igazságnak ...", azaz "... a
tényleges megismerés nem az adott

tény fölismerésében rejlik, hanem ab
ban, hogy hogyan foglalunk állást vele
kapcsolatban" (ami annyit jelent, hogy
ha a helyes ideológia alapján foglalunk
állást egy ténnyel szemben, legyen az
akár az Ixl , úgy ismerjük a tényt, for
dítva pedig nem). A hasznosságnak ez
a korai kapitalista vállalkozókat is meg
szégyenítö agresszív fölfogása a Marcuset
és Habermast követő, s aztán őket is tá
madó díúkmozgalmak politikai koncep
ciójává vált, és "az iskola po litízálásá
nak" fogalmában öltött testet.

Anderson filmjében azt a nevelési
rendszert ábrázolja, amely a maga sza
tócsgondolkozásával növendékeiben is
kítermeli ezt a szemléletet; azaz a for
radalmárok erkölcsisége szerinte sem
miben sem különbözík azokétól, akik el
lene fellázadtak. Tulajdonképpen ezért
olyan heves Anderson kritikája : a bru
talitúsra vezető eredménven érzett két
ségbeesését tükrözi.

,,- Az erőszak és a forradalom az
egyedüli tiszta cselekedetek!" - mond
ja a film egyik főszereplője. S a befe
jezésben halomra gyilkolják a kollé
!'ium tetejéről a szülőket és a látoga
tókat, akiket csak gépfegyvereik ható
sugara elér.

A szereplők irracionális megváltáskí
sérlete kapcsolja össze a két filmet. A
felszabadulás a gyílkosságeal esik egy
he. Kézenfekvő tehát a kétség is: egy
általán szabadok lesznek valaha is azok,
akiknek ennyire szüksógük van a gyil
kolásra a szabadsághoz?

S ez az a pont, ahol a két film ren
clezői kikerülnek szereplőik. s egyben
a tagadás dialektikájanak ~Yilkos kőr

fOrg{lsából. Rokonszenvüle eziránt a me
tafizika iránt kétségtelen; ennek elle
nére képtelenek mást tenni, mint a té
nyeket ábrázolnt, állásfozlalás nélkül,
anélkül, hogy valamiféle helvesnek tar
tott eszmeiséggel magyaráznák őket.

Így azonban egészében mévís pozitivista
módszert alkalmaztak. mivel az igaz
sáznak nem tulaidonítottak nnrmatív
jelleget, hanem egyszerre több felfogás
részleteivel is összekancsolták azt.

UNGVÁRY RUDOLF

Ha lsten művei olyanok volnának, homl az emberi ész könnyen felfoghatná.
Bem volnának már csodálatosak, nem i$ lehetne azokat kimondhatatlanoknak
nevezlii.

Kempis Tamás
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