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A FELSZABADULÁS ÉVE

1970 hazánk felszabadulása 25. évfordulójának. ünnepi éve. Ez a ju
bileum mindenkit kötelez. A hivőt is. Amikor visszatekint e negyedszázad
társadalmi változásaira, gazdasági sikereire és az ennek nyomán kialakult
kedvező politikai légkör hatásait regisztrálja, mindebben saját munkájának
eredményeit is látia. Hivők és nem-hivők közös cselekvései támasztották
fel az országot romjaiból s formálták a magyar nép új történelmét. A min
dennapi élet - a munka, az országépítés, a gyakorlati feladatok - ugyanis
nem alkalmaz megkülönböztetést, nem ismer oldhatatlan kötöttségeket.

Az eltelt huszonöt esztendő bebizonyította, hogy a keresztény ember is
megtalálja helyét és szerepét a társadalmi haladás, a szocializmus szolgá
latában. Mindenekelőtt azért, mert "hivők és nem hivők nagyjából egyet
értenek abban, hogy a jöldi lét középpontjában és csúcsán az ember áll".
Az emberi tevékenység pedig nemcsak az embertől indul ki, hanem az em
berért is van. "Távol áll.ion tehát a kereezténuektőt - olvassuk Az egyház
a mai világban című zsinati konstitúciót - az a gondolat, hogy az emberek
leleményességéből és erejéből született alkotások szemben állnak Isten hatal
mával, vaflY hogy az eszes teremtmény mintegy vetélytársa a Teremtőnek.

Éppen ellenkezőleg, arról vannak megflyőződve, hogy az emberiség sikerei
Isten nagyságát mutatiák, az Ű kimondhatatlanul naflY eloorulolásának gyü
mölcsei."

E negyedszázados .jubileum hivők és nem-hivők együttműködésének

újabb és újabb lehetőségeit kínálja az erősödő nemzeti egység és a kialakuló
szocialista demokratizmus légkörébl?n, az országépítő munka további sike
reinek és a társadalom felemelkedésének útján. A hivők tudatos részvételét
ebbe1( \ a közös jelen-alakításban és jövő-teremtésben Palmiro Togliatti fe
jezte ki a legtalálóbban: "A szocialista társadalom megvalósulása megte
remti rá a gyakorlati lehetőséget, hogy teljes egészében érvényesüljenek azok
a társadalomról és az emberről vallott erkölcsi értékek, amelyeket mind a
marxisták, mind a keresztények elfogadnak."

AZ AJTÓKAT FELTÁRÓ SZENTLÉLEK

Amikor a Krísztustól megígért s el
küldött pünkösdi Lélek ereje az addig
bezárkózott apostolokalt megérintette,
kítárták a terern ajtaját-ablakát és Si
mon Péter megtartott:a az első keresz
tény prédikációt. Azon az első pünkösd
napon háromezer ember vált a Feltáma
dott követőjévé.

Pünkösd nagy tanítása: a Szentlélek
től friss életerővel telített egyház kitár
ja kapuit. A Lélek egyháza. nem barri
kádokat emel maga köré, nem tesz el
határoló lépéseket "pártusok, médek ...
ázsiaiak és egyiptomiak" (Apcs 2,9-10),
bárki felé, ellenkezőleg: mindenki elállt
őszinte és nyíllt szóval tesz tanúságot az
örömhírről. A Megfeszítettről, aki a
Feltámadott (Apcs 2,24).
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A háromezer új keresztény azután
tovább viszi eat a világ előtti feltárul
kozást. "Hangjuk elhatott az egész föld
re s beszédük a földkerekség határáig"
(Róm 10,18). A Szentléleknek ez a ser
kentő ereje azóta is újra és újra felpezs
dűlő elevenséggel hat az egyház életé
ben. Ez által az ajtókat feltármi késztető

erő által került a történelem során az
egyház időről-időre újra valódi ember
közelbe. Sohasem a hatalommal vagy a
pénzzel valló kapcsolata, az evilági ja
vak után vágyó törekvése jelentetJte az
egyház életében a krisztusi tanításnak,
a Szentlélek erejének jelenlétét és len
dületét. Aki pénzt őriz, gazdagságot rej
teget, az bezárkózik. Aki hatalmát félti,
az őrséget állít a kapuk elé. Krisztus
nem ilyen önvédelmi eszközökre bízta.



övéit, hanem átadta nekik a "Szenrt,lélek
erejét", hogy ,,<tanúi legyenek egész
Jeruzsálemben. .. s a föld határáig"
(Apcs 1,8). Oróla pedig csakis a szeretet
Lelke által, annak erejében lehet őszin

te tanuságot tenni.
A Lélek által éltetett egyház - hogy

szentírási képekkel éljünk - nemcsak
"szikla", nemcsak "hegyen épült város",
hanem a míndenkíhez elküldött, a
rninden ember felé kezet nyújtó "apos
toli egyház". Ezért nem válhat az egy
ház élete olyan "getitóvá". mely a "hi
tetlenek" tanításától való félelmében fa
lakat emel önmaga köré. És ha szíklára
is épült város, de mindenképpen "mo
dern" város, melyből szamos út vezet
kifelé s befelé egyaránt, mely a népek
országútján fekszik. Joga és lehetősége

van feléje venni útját minden ember
nek és népnek, s belőle bárki saját elha
rtározásából kifelé is útra kelhet. Tárt
kapukat nyit ez a város az istenkere
sőknek, de szívesen fogadja azokat is,
akik csak - miként a turísták - kissé
"ismerkedni", "szétnézni" jönnek falai
közé. Nincsenek a városnak titlcai, nin
csen rejtegotní valója. Éjjel-nappal ki
van világítva s fényforrása maga a "vi
lág Világossága".

A pünkösdi Lélek egyháza szfnre,
nyelvre, vérre való tekintet nélkül mín
den teljesebb életre vágyó "szőlővesz

szőt" beolt Krisatusba, a "szőlőtőbe".

Testvérré lesz benne mínden, a vilá
gosság felé, a tiszta forrás felé tartó, az
"útat, igazságot és életet" őszintén ke
reső ember. A Lélek egyháza épp ezért
a békének is egyháza, Benne és köz
reműködésével az embernek I.stenéhez
s embentestvéréhez való viszonya a
legharmóníkusabban rendeződhet. A
pünkösdi Lélek mindig, ma is valódi bel
ső és kifelé ható erő,t jelent az egyház
számára. Aki nem felületes vagy raci
onalista szemlélettel, hanem mélységes
hittel és bízalommal fordul az erősség

Lelke felé, az hinni és bízni fog ak
kor is, ha az egyházban olykor bi
zonytalanság, . máskor tévedés ütné fel
fejét. A Lélek nem tűri a kicsinyhi
tűeket, a vészharang kongatókat, mín
denütt bűnt és veszélyt szímatolókat.
A Lélek erejében bízók akkor is kitar
tanak, ha a tévedés a hatalom bűvö

letétéil megszállottak bűnéből és akkor
is, ha az örökösen ellentInondók, a mín-

dent jobban tudni vélők felelötüensége
nyomán születnék. Az egyház "csodája"
mindig és ma is: a Szentlélek működé

sének, jelenlétének, ereiének csodája.
Az egyház tagjaiban ugyan eltávolod
hat Istenétől, olykor még szembe is sze
gülhet vele, mégis, a Léleknek fenntar
tó s az igazságot őrző ereje nem fogja
magára hagyni Krisztus egyházát. Pá
pák, püspökök, papok, teológusok és világi
hívek bűneinekellenére az egyház még
sem tűnt le a történelmi homályban,
miként fáraók dinasztiái, a római impé
rium vagy régmúlt idők birodalmai.
Sőt, még az ún. dekadencia periódusai
ban is újra és újra serkenő élet, egy
egy mélyebben megragadott igazság fel
vílíantása jelezte, hogy aLélek él s
ereje fenntartja, élteti az egyházat. En
nek így kell lennie, egyszerűen azért,
mivel az egyház élete nem saját (em
beri) élete, az egyház igazsága nem sa
ját (emberi)' igazsága.

A Szentlélek ereje tária föl ma is
újra az egyház kapuit, hogy hirdessen
régi s új, mert örök igazságokat, Hogy
tudja őrizni míndazt, amit Krisztustól
kapott, .de egyben tudjon megújítani is
mindent, hogy az "őrzés" feladatát
míndíg az élet törvényeinek tisztelet
bentamásával végezhesse. Csak a min
dig megújulni és megújítani kész egyház
és keresztény ember képes együttrnűköd

ni a "mindeneket megújító", az erősza

kot és kényszert soha nem alkalmazó
Lélek erejével. Az egyház nem metafi
zikai, nem elvonn valóság. Vándoregy
ház, melynek története van. Története
során ugyan nincsenek "ismét~ések",

míndazonáltal életében egy konstans ha
tóerő működik: a Lélek, az újra és újra
kapuklit kítáró Szentlélek," Az, kinek
ereje megnyilvánult az első pünkösd
kor, amidőn az apostolok a világ szeme
elé léptek. A Lélek szólt Péter által,
amidőn Jézust hirdette s ugyanez a Lé
lek beszél Péter utódai és munkatársai ál
tal, amidőn az egyház ma is ablakokat-aj
tókat nyit, hogy minél többen hallják
meg a szenetetről, békéről szóló jó hírt.
Hogy minél többen ismerhessék fel
Krisztust s őbenne az igazságnak és em
bertestvériségnek felszabadító, minden
kit magához ölelő erejét.

SZENNAY ANDRAS

Amit az emberek a tellt árn'llékának neveznek, az nem a test árnyéka, hanem a
lélek teste.

Oscar Wilde
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Hangos és látványos sikerekkel kezd
te pályáját Puszta Sándor több mínt
harminc évvel ezelőtt. S egy költőnek

az esetek többségében nem szekott a
javára válni, ha hangos és látványos si
kerekkel kezdi pályáját. Puszta Sándor
mellett ugyan szólt nyomósabb érv js:
Móricz Zsigmond javallása. Dehát értett
e Móricz igazából a lírához? S nem
volt-e a méltánylásában egy kis leányfa
lusi barátság is? Míndegy : akkor sem
rossz fémjelzés, ha egy költőre Móricz
Zsigmond mondja rá, hogy "valaki
jött".

Jött, aztán hosszú időre elhallgatott.
Olyan nagy csönd lett körülötte, mintha a
siker soha, egy percre sem szegődött

volna hozzá. Most, amikor újra megszó
lal, lecsonkolt, lemetszett ágú, kopár
fatörzs van a kötete címlapján" De a
fedőlap képe nem jelképe annak, amit
fed: a kötetnek. Ha jelképezni, tömö
ren összefoglalni akarnám, inkább az
úszi hórák második szakaszát idézném :
"vak lázmérőit a fákat - rázza a szél
s az ég tetejét - csak belül aranylunk
- kései lomb szélire metszi - a dér
halk üvegét." Mert végülis erre volt jó
a húszéves csönd: hogy megérjen ez a
"belül aránylás". Látványosság és pózok
nélkül, míntha csak magának. Húsz
éves hallgatás - és hallgattatás 
után nem azt mondja: "Lám, kibír
tam !"; hanem ezt: éltem, és mert éltem,
értem. Mint a fák, melyek "hegyre
menet" nemcsak ritkulnak, hanem erő

södnek is. Költőnek még a kényszerű

csönd sem szügségképpen száműzetés; le
het akiforrás csöndje is. A hang nem
föltétlenül reked el; esetleg csak mé
lyül, tisztul.

Hogyan? "Légy hű" _. mondja egy
vers címe a háboru végéről való De
profundis ciklusban: "légy hú magad
hoz s hozzá leszel - mondom és hogy
hú legyek - mível mindenki elfutott
- magamhoz fellebbezek." Egy másik
vers, az Élni és halni pedig ezt mondia:
"nem ment meg senki - senki magunk
tól - ttt k!ell aranyat - mosni ma
gunkból." Igy indult neki a hallgatás
nak, s ezért lett aztán a "hegyre me
net" számadásának eredménye egy na
gyon egyszerű, nagyon igaz és szép "po-

• Puszta Sándor: Hegyre menet ~ulnak a

•• Rákos Sándior: Ktáltásnyi csönd. Magvető,
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zitív szám", vagy ha tetszik, erkölcsi
lecke: "borulj virágba jóakarat
lombosodj bennem béke."

Van a kötetben egy Atombomba cí
mű vers, 1949-ből. Egy pilóta monológja
"a megőszült, megőrült, hideg űrben",

mielőtt kioldja a bombát. Már az idé
zett jelzőhalmozásból is sejthetni fölesi
gázott hangját. De van benne két sor,
amit az egész vers drámai retorlkájá
ból nemcsak a dőlt szedés ugrat ki, ha
nem - elsősorban - a súlya, a lármás
hangszerelés közepén a belső csöndjer
"Fölszálltam könnyen de leszállni - ma
rad-e Föld még?" Innéttől mintha e
csönd felé fejlődnék Puszta Sándor Ií
rája. Tanácsát: ,.ideje lenne elkezdeni
az alázat iskoláját" - ő maga fogadta
meg a legelsőnek. Elkezdte, járta és ki
járta; megtalálta benne azt, amit a sza
vak, ritmusok, képek harsányabb büsz
kesége rendszerint inkább csak elföd, és
elfödött nemegyszer őelőle is. Tulajdon
képpen önmagát találta meg, belső

csöndjében a "csak belül aránylás"
igazságát. Hogy egy-egy szép példát kű

lön is jelezzünk: az Annunciáció ril
keien fra-angelícós bensőséget, az ,.an
gyalul beszélő" angyallal, akinek "teméT
dek szárnya - nem fért a szobába": az
Aidephone hibátlan öt sorát: "oly ~élY
vagyok - elsúllyedek önmagamba 
látlak a partomon állni - úgy tükrözlek
csodálatos - magadból fogsz kihalász
ni"; a Pederico Garcia Lorca kurta, ke
mény "jelentését": "volt ki vállába 
volt ki szívébe - volt ki kezébe lőtt

- verseibe senki - elfeledték parancs
ba tenni - kivégzés előtt"; vagy - a
kötet egyik legszebb darabjaként - az
In diebus ilUs tömör lkon-kornpozfctóját.

Mikor .Jcíáltásnyí" a csönd? Rákos
Sándor új kötetének'" címadó verse így
felel a kérdésre: .magyvárosok kako
Ióniáiában - arítmiás dobogások közt
- míkcr a zaj már fokozhatatlan 
hirtelen csönd lesz - kiáltásnyi csönd
- mélytengeri antarktikus csönd - a
felismerés iszonyatát - fagyasztj a ilyen
nagy csöndbe a lélek". Mikor kiált a
csönd? Ha megvan benne "a felismerés
iszonyata" . Mivel kiáLt? A felismerés
iszonyatával. MLt ismer föl? Milyen
felismerésnek az iszonya fagy ezzé a
néma kíáltássá?

fák. Magvető, 1969.
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Amikor kötete megjelent, Rákos Sán
dor maga írt hozzá kommentárt, be
vezetőtélét esztétikájába; fölidézte ben
ne - példazatul - lektori emlékeiből

Kittenberger Kálmán oroszlánját. A hí
res vadász és kitünő író ott áll, kezé
ben a csütörtököt rnondott fegyverrel,
az oroszlán előtt, várja a fenevad ugrá
sát, Mit érzett abban a pillanatban?
- faggatja a lektor. "Furcsa érzés volt"
- feleli hosszas töprengés után Kitten-
berger Kálmán. Vannak tények, ame
lyekről nem lehet többet, teljesebbet,
érvényesebbet mondaní, mint a tény
közlését. Minden további szó fölösle
ges, gyöngíti, elmossá a tényt. De nem
minden tény ilyen. Ahhoz, hogy egy
szembenállásról csak annyit mondhas
sak, "furcsa érzés volt", de ezzel aztán
míndent meg is mondjak: ehhez az kell,
hogy oroszlánnal álljak szemben, fegy
vertelemil. A csönd csak akkor tud kiál
tani, ha tartalma van, ami kiáltson.
Különben szélhámosság, és semmivel
sem ér többet, mint bizonyos "modern"
költői akrobatikák egyéb, lármásabb ri
pacskodásai.

Mi hát ennek a csöndnek a "tar
talma", mtt ismer föl ez a fölismerés?
A létezést - felelhetjük egyetlen szó
val, akármilyen elkoptatott, s akármeny
nyi hamis visszhangot kelt is ez a szó,
A mechanizált élmények és észlelések
- "információk" - folytonosan ránk
szakadó zuhataga egy pillanatra megáll,
a tudat fölocsudik félnarkózisából, és a
pillanatnyilag minden egyébtől kíürese
dett létben négyszemközt marad önma
gával, a saját létezésének tényével,
amitől a modern élet "kakofóniájában"
annyira elidegenedett már, hogy amikor
így szembetalálkozik vele, abszurdnak
találja, nem pedig elemien természetes
nek. Abszurditás és katasztrófa, mínt a
Karambol eímű versben (" ... múlt és
jövő a teljes élet - egyetlen ordítás
ban ...) ; folyamatosság helyett egy
végső pillanat fölizzása, mint a Vadállat
ban (" ... meghúzta a ravaszt - moz
dulata s a dörrenés között - az a má
sodperc volt az életem"); nyugodt tudás
helyetit egy kataklizma döbbenete, mint
A névtelenben (" ... holnap vagy holnap
után - talán már ma este is - fejed
hez kapsz mint akit gránltszilánk ért
- torkódból nyögés szakad föl - s
egyszerre mindent tudsz és látsz és
hallasz és megértesz").

Mit lehet erről mondaní ; hogyan le
het ezt úgy közölni, hogy a szavak
egyenértékűek legyenek az élmény döb
benetével? Mit és hogyan azon túl, hogy
közöljük a tényt, nevén nevezzük az
oroszlánt.? "Ha ráébredtünk a korlátlan-

nak hitt kifejezési eszközök nagyon szűk

korlátaira, hallgatásunk is beszéddé vál
hat - mondja Rákos Sándor. - Ki
fejezzük vele akifejezhetetlent, újrate
remtjük és. rnegszólaltatjuk a szavak
ólmos esőjében ázó, elnémult jelensége
ket. A hallgatás robbanásig sűríti Iétezé
süriket. Millió hangú és értelmű a csönd
robbanása. Más szavakkal, költői fo
galrnazásban, az Ars poetica szerint: "ba
zaltba vésett sorok - az elhallgatás
többletével - nem bánhat könnyedén
a szóval - aki törvényt fogalmaz".

Aki a csönd mélyén a léttel találko
zik, az a létben szükségképpen találkoz
ni fog a Törvénnyel. Amiről megint
úgy lehet a Legtöbbet mondani, ha ma
gát a Törvényt mondjuk mínden értel
mező föloldás és kommentár nélkül.
Hbgy itt és ebben Rákos Sándor, a
nagyváros "aritmiás dobogásat közt"
élő, modern idegérzékenységű költő ta
lálkozik azoknak az ősi keleti költésze
teknek a szellemével, amelyek ugyan
csak a Törvény igézetében születtek és
a Törvényt próbálták - az elsők közt
- szavakba fogalmazni: ez természetes,
hiszen mint kitűnő fordítója, eléggé
húsává-vérévé asszimilálhatta az "agyag
táblák űzenetét". De hogy ez a tolmá
csolás, ez a huzamos együttélés az akkád
költészettel mennyíre nem pusztán hol
mi szerenesés és múló véletlen, hanem
szerves vonzás és választás eredménye
volt, és hogy általa Rákos Sándor meny
nyire a költői természete legmélyebb
hajlamainak, mennyíre a saját alkatá
nak legjobban megfelelő táplálékkal
táplálkozott, azt csak most, a Kiáltá.~

nyi csönd felől látni igazán.
Szervezetének való táplálék volt, és

ugyanakkor - ezt színtén rnost láthatni
igazán - "ellenméreg" is, a némaság
kísértésére. Abban a bizonyos, már em
lített kommentár-cikkben (Oroszlán cím
mel jelent meg az Élet és Irodalomban)
Rákos Sándor egy több minf húsz esz
tendeje írt epigrammaját idézte: "Egy
szóba zsúfold a világot, költő! - S
ha síkerült, halrgasd el azt a szót! 
Törpe az, ki minden szavát kimondja:
- a nagy rostál, s hallgan a Iegna
gyobb!", és a következőket fűzte hoz
zá: "Bármily magas hőfokú ízzást je
lent, gyakorlati szempontból öngyilkos
ság az ilyen ars poetica. Hiszen a tel
jes hallgatást tűzi ki végső célként. A
költészet pedig mint múfaj a ki
mondott szavak művészete. Az elnémult
költő nem költő, vagy csak magá
nakliZ. Költői életösztönöm akkor is,
később is sokszor tiltakozott a sejtje-

341



imbe zárt szándék ellen, mely a vers
megsemmisítésével kívánna egy merő

ben másfajta, szavak nélküli költészetet
teremteni."

Mallarmé óta számos változatát is
meri a modern Iíra a "szavak nélküli
költészet" kísértésének, ha tetszik here
zisének; látjuk, Rákos Sándornak is "a'
sejtjeibe van zárva", neki is meg kellett
és kelJl küzdenie vele. A vers "kiáltás
nyi csöndjét" a vers létét fenyegető

csönddel szemben kell kiharcolnia ma
gában; hiszen a vers csöndje nem
"hallgathat" másként, csak szavakkal;
szükségképpen szavakban szóló csönd
ez; szavakban kell szólnía, illetve sza
vakból kell a költőnek "megcsLnálnia".
Ment - idézzük újra az Ars poeticát
(és vele egész "mögöttes világát", az
agyagtáblák és kőbe vésett föliratok köl
tészetét) - az "elhallgatás többletét" is
bele kell vésni, vésetlenül is, a vésett
sorok mellé a "bazaltba" ahhoz, hogy
egyáltalán legyen, mint "többlet"; mert
különben nem többlet, csak kényelem
és lustaság, elmulasztott. "bevésés".

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

A "Kalakshetra" indiai tánceg.yüttes
vendégszerepléséről, bár nagy é.rdeklő

dés élőzte meg, bizonyára kevesen hit
ték, hogy az évad egyik legjelentősebb
s.zínházi eseménye lesz. Igaz, a táncmú
vészet voltaképp nem választható el a
színház múvészetétől, különösen nem az
indiai - vagy általánosabban: az ázsi
ai - kultúrkörben, hisz a keleti embert
sokkal inkább jellemzi a testen keresz
tüli meghatározódás, mint az európait.
Mai, európai fogalmaink szerint mégis
külön beszélünk táncról és színházról.
Nos a "Kalakshetra" táncegyüttes 
amellett, hogy az indiai tánckultúra
magas színvonaláról is tanúságot tett

mindazoknak élményt s talán sok
ihlető izgalmat is jelentett, akik a kor
szerű szinház megszületését szívügyük
'nek tekintik.

Nem mintha a .Kalakstietra" divatos.
színházi áramlatoknak hódolna. Épp
ellenkezőleg: a Rukmini Dévi asszony ve
zetése alatt működő együttes voltaképp
a klasszikus indiai tánc felvirágoztatá
sán fáradozik, azaz pontosabban: a
klasszikus templomi tánc és a népi tánc
sajátos ötvözetének kidolgozásán. Ruk:
mini Dévi, aki tiszteletreméltó papi
családból származott, ugyancsak meg
botránkoztatta környezetét, amikor -
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Bazaltba bevésni, márványból kivésni,
szavakból. szavak bazaltjában, szavak
márványából megcsínální a dolgot, meg
formálni, művé alkotni "a meztelen döb
benetet, a primér élményt", a létezés
tényeit, látványát, vagy akár abszurdi
tását; nem üresen fecsegni róla, hanem
megadkotva urává lenni: ez az, ami mín
dig egyetlen és mindig arra az egyetlen
alkotóra vár, arra az egy kézre, arra
az egy vésőre, arra az egy erőre. A töb
bit, a "szöveget", lehet, valóban mínd
elmondták már; lehet, hogy eleve meg
írtak már hozzá minden lehetséges kom
mentárt is. De a költészet, az igazi,
nem puszta kommentár, és nem puszta
szöveg-varíáns. Az igazi költészet mé
giscsak teremtés. Lehet minden eleme
külön-külön isment: de amívé egy sze
mélyiség kohójában egy-egy létélmény
.Jcépvíselőjéüj" forrnak, egyedi, egy
szeri és pótolhatatlan,

Mint például a kötet végén a meg
rendítő Anyasirató.

RÚNAY GYÖRGY

35 évvel eZ~őtt - elkezdte tanulni a
"bharat natjam"-ot. Ma már reneszán
szát éli a templomi tánc Indiában: de
vadaszik oktatják a fiatal lányokat a
"bharat natjam" varázsos művészetére.
Az a templomi tánc, mely egy időre

csupán a hűbérurak szórakozásává ala
csonyodott, s annyira "elvilágiasodott",
hogya papok a táncosokat nemegyszer
kiűzték a templombóll, ma ismét visz
szakapja régi "szal<rális" funkcióját: az
indiai tánckultúra legújabb fejezete azt
is megmutatja, hogy épp művészi ere
je és hitele teszi .szentté" a táncot.
Ugyanaz a test, meiunek: mozdulatai
az imént még csak érzéki gyönyört
ébreszthettek a nézőben, egy klasszissal
feljebb ritu~lis értelmet kap, s a szín
padon már mintegy vallási szertartás
folyik. Így kapcsolódik énékiség és TÍ

tt:alitás az indiai színházban.

Iyen egyszerre "érzéki" és "szent" a
"Rukmini Kalyanam" című táncdráma
is, melyet az est első felében a "Ka
lakshetra" együttes előadott, s mely
egyébként a rendező-koregráfus-szceni

kus Rukmini Dévi asszony műve, aki
az indiai mondakör egy "drámai pilla
natát" ragadja meg alkotásában. Ruk
mini királykisasszonyt, aki Krishna is-



.ten. jegyese, bátyja máshoz akarja kény
,szeriteni, de Rukmini 'Üzen az udvari
pappal, aki meghozza Krishna biztató
válaszát, majd maga az isten is megérke
zik, megküzd a királYfival, és feleségül
vesz'í Rukminit. A csellekmény tehát igen
egyszerű, de mint a kathakali színház
szinte valamennyi darabjában, olyan
mitológikus témát dolgoz fel, mely az
ősi szenvedélyeket, a jó és a rossz, az
igazság és a hazugság, a világosság és
a sötétség ősi erőit varázsolja a szín
padra.

S a nagy színházi élményt épp ez a
varázslás nyújtotta. Rukmini Déví a
mitosz "modern" feldolgozását, adaptálá
sát tűzte maga elé célul (ahogy ezt egy
európai rendező vagy író tette 1,0Ina),
hanem eredeti tisztaságában viszi szín
padra a mitológiai történetet, vagy in
kább: a megelevenedő mítosz egyértel
műségében mintegy a lelki megtisztulás
szertartását végezteti el táncosaival. A
táncdráma előadása - saját állításuk
szerint - az együttestől két órás "spi
rituális felkészülést" igényel (ezért is
kerültek a második részbe a szólószá
mok). A .Kalakshetra" együttes tánca
tehát vallásos ihletésű, a színház szá
mukra ősi kultusz: Rukmini Dévi így
nem korszerű asszociációkat gyűjt a mi
tikus őstörténethez, hanem kontempla
tív mélységeket keres. Az est leoszebb
és legdrámaibb percei azok, amikor já
tékká, tánccá, gesztussá formálódnak a
mítosz alapkérJiletei: a szenvedés és az
öröm, a rabság és a szabadulás, az em
beri kiszolgáltatottság és az isteni minden
hatóság ősi antagonizmusai. Hogya szo
rongás és az elves,zettség poklából eg-y
értelműen felragyogjon az a vigasztalás,
amit - az indiai mitológia szerint 
csak a világgal, a termé.~zettel egyesülő

isten nyújthat (s ennek sokszor feltűnő

jelképe Krishna szerelme és egyesülése
a nővel mint "földi" 'lénnyel).

A brahmin, az udvari pap megérkezik
Krishnához, az isten arca felragyog, át
öleli a papot, s az minden ízében meg
remeg a boldogsá:gtól. Az ölelés csak
jelképes - pantomimikus játék -, a
boldogságtól-remegés viszont valódí: a
táncos oly mértékben ura a teS'tének,
ami Európában ismeretlen: izmai moz
gásávlil nemcsak hogy fizikailag meg
formálja a lelki megrázkódtatást, ha-

nem - már a fizikai megrázkódtatás
sal - érezteti, konkrét, szinte fogható
élményt nyújt a belső örömről is. Nyil
vánvaló, hogy ez a "játék" csak "spi
rituálisan" valósítható meg: itt már nem
technikai tudásról vagy bravúrról van
szó (ez minden alapvető jelentőségével

a háttérbe szorul), de nem is egyszerű

átélésről, hanem teljes odaadásrÓ'l,
megsemmisülésről. Rukmini Dévi színhá
za, úgy tűnik, az európaí exhibicioniz
mus antitézise: a táncos, hogy megnyer
je belső tisztaságát, elnévteleníti, elvesz
ti 'magát, feloldódik a szertartásban,
mely által olyan mély katartikus pi'llana
tokat teremt, hogy még az "idegen" eu
rópai nézőtér is bekapcsolódik a játék
misztériumába. Ennek "módszertana"
egyébként pontosan megtalálható a leq
ősibb ismert indiai színházelméleti
könyvben, a "Natjasasztrá"-ban, mely
szerint a szinésznek oly mértékben át
kell éreznie szerepét és az általa meg
testesített alak lelkí felindulását, hogy
a hangulatváltozások legkilllönbözőbb ár
nyalatait teste reszketésében, verejtéke
zésben, aTcszíne változásaiban, könnyek
ben stb. fejezze ki. Csak ez teremtheti
még a néző azonosulását a mitikus hős
sel, juttathat ja el a nézőt a mítosz
alapigazságaihoz.

Mindezzel természetesen az európai
színházi alkotó, ha "meríteni" akar az
indiaiak vendégjátékábót, így, ebben a
formájában mit sem tud kezdeni. Első

sorban azért nem, mert más az európai
és az indiai nézőtér lelki-szellemi struk
túrája: az indiai színház még ma is
a közös kultusz helye, a nézőt és a
színészt ugyanaz a initosz határozza
meg. Az európai elvilágiasodott szín
házban ez lehetetlen; s az is nyilván
való, hogy nincs visszaút, mert a fejlő

dés útjain nem lehet visszafelé menni.
Ami lényeges tanulság a "Kalakshetra"
együttes vendégjátékából mégis levon
ható, az a szinház "szakralitása" (kö
zös kultikus szertartás jellege) és művé

szi színvonala közti szoros összefüggés.
Ezt érezhettük a második részben is,
melynek legjobb darabja az ősi "bara
tanja" templomi tánc volt, míg a fi
noman europaizált táncszámok sokkal
kevesebb drámai erőt sugároztak.

PÁLYI ANDRAs

Aki másnak súlyos bűnét nyilvánosságra hozza, az maga is súlyosan vétkezik;
aki folyton mások tökéletlenségéről beszél, az elárulja a saját tökéletlenségét.

Loyolai Szent Ignác
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KÉPZŐMŰVÉSZET

B u d a p e s t i k i á llí t á s o k. Aprilis
elején zárult Kondor Béla festő és gra
fikus tárlata a Műcsarnokban; a kiállí
táson a művésznek az elmúlt négy év
ben született festményei, olajpasztelljei,
monotípiái és rézkarcai szerepeltek. A
három nagy termet betöltő anyag meg
erősítette az új magyar művészet monog
rafusának: Németh Lajosnak Kondorról
nyújtott jellemzését: "Kondor Béla a
fiatal generáció talán legnagyobb for
mátumú művésze, Nem iskolákban, nem
stílusokban gondolkodik, - a saját sze
mével nézi a világot. Fantáziája, szim
bólum-gazdagsága Pic8JSSO művészetével

vethető össze; József Attila tigrise és sze
líd őze lakik benne és műveiben." A
műcsarnoki kiállítás - amelyet Frank
János rendezett, ő írta a képes kataló
gus tömör előszavát is - újabb bizo
nyítékait szelgáltatja Kondor kivételes
művészi képességeinek. A "Baltás ki
rály", -a két Szent Péter-kompozíció, a
"Szakállas férfi", a "Próféta", az "Öreg
udvarló", a "Tüntető nők", a "Bukás",
a "Valaki önarcképev-ciklus darabjai 
ne féljünk kimondani - klasszikus ran
gú művek. Kondor a következő évek
ben és évtizedekben bizonyára további
fontos és súlyos alkotásokkal fogja to
vább építeni életművét, - de már eddigi
munkássága alapján is elmondhatja
Adyval: "Amit adtam: örökség, s nem
divat."

A Műcsarnokban márciusban és április
ban az északdunántúli festők, szobrá
szok és grafikusok munkái voltak látha
tók. A tárlat rendezői két-három elhunyt
művész képeit is beiktatták az anyagba,
így Horváth József (1891-1961) soproni
festő alkotásait is. Horváth nagyméretű

akvarelleket festett, a múlt századi na
turalizmus szellemében; korának esztéti
kai problémái iránt teljesen érzéketlen
művész volt. Tudjuk, népszerűsége ma
is nagy (főként az idősebb nemzedék
körében), - életműve azonban - saj
nos - kuriozitásnál nem több. Horváth
szem elől tévesztette azt a nagy igazsá
got, amelyet ("Kép" című könyvecské
jében) Szőnyi István így fogalmazott
meg: "Nincs módunk magunkat sem
előre, sem hátra helyezni az időben,

- vállalni kell korunkat ..."
A tárlat legszebb munkái a Kősze

gen élő Bartha László és a győri Czí
ráki Lajos műterméből kerültek ki.
Bartha "Tájkép"-e és "Város"-a
(míridkét festmény az 1969-es év ter
méséből való) világos színekben fürdő,

majdnem teljesen elvont, a mai francia
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és olasz festők legjobbjainak (Singier,
Szeries Santomaso) munkáival egyen
rangú alkotások. Delacroix szerint a ma
gas kvalitású festménynek az a legfőbb

kritériuma, hogy "ünnepet jelentsen a
szem számára". Bartha említett mun
kái e Delacroíx-i követelménynek ma
radéktalanul megfelelnek.

Cziráki Barthától merőben elütő, de
ugyancsak jelentős és eredeti egyéniség.
Aprólékosan megfestett képei (pl. "Ha
jóállomás") bizarr hangulatúak ; talán
leginkább a "mágikus realisták" cso
portjában helyezhetnénk el a művészt.

Kitűnő az az arcképe is, amelyet kol
légájáról: Schéner Mihályról festett.

A sárbogárdi Francsies József fest
ményei, a várpalotai Szeiesteu László
"Temetódomb"-ja és a győri Tóvárí Tóth
István Borsos Míklós szobrászról ké
szült portréja emelkednek még ki az
anyagból. A veszprémi Ircsik Józsefet
a modorosság, az önismértlés veszélye
fenyegeti. Az északdunántúli szobrászok
között Miró Eszter a legígéretesebb.

Szóvá kell tennünk, hogy a székesfe
hérvári Aron Nagy Lajos - a kiállí
táson Iegtöbb irnűvel szereplő festő - a
zsürínek is tagja volt. Nem szabadna,
hogy a zsüror ugyanazon tárlat prota-'
gonistaja legyen: ez ellentétben áll a
művészi etika íratlan törvényeivel.

A nyolcvanöt esztendős Schönberger
Armand munkáiból ez év márciusában
kiállítás nyílott a Nemzeti Galéria dísz
termében. A Galéria íaazgatóságát és a
rendezést végző Szij Béla művészettör

ténészt elismerés illeti meg a tárlat lét
rehozásáért, hiszen az idős mester a XX.
századi magyar piktúra érdemes alkotó
ja.

Schöuberger Münchenben, Nagybá
nyán és Párizsban végezte stúdiumait;
festészéte magába olvasztotta Cézanne
munkásságának, valamint a kubizmus
nak, a futurizmusnak és az expresszio
nizmusnak vívmányait. A kért háború kö
zött a festőink, szobrászaink legjavát
tömörítő KÚT (Képzőművészek Új 'l'ár
sasága) tagjaként Vaszarynak, Márffy
nak, Cz6belnek, Derkovitsnak, Egrynek
volt a küzdőtársa. A kiállítás legerőtel

jesebb darabjai az .Alotok kutyával", a
"Téli kikötő", a "Két nő gitárral és ga
1ambbal" s a "Női akt piros fényben",
továbbá a "Tájkép házakkal" címú
konstruktiv szellemű tusrajz.

A Bajcsy Zsilinszky úti Dürer te
remben Gross Arnold grafikus színes,



rézkaroait láttuk a tél végén. Játékos
képzelet, szívből fakadó, mesterkéletlen
naivitás, az emberek, az állatok, a fák,
a virágok iránti szeretet, a nagyvá
ros mozgalmas élete feletti önfeledt ál
mélkodás, mesteri fokú technikai tudás
jellemzi Gross miniátorí műgonddalmeg
munkált, parányi figurák sokaságával
benépesített lapjait, amelyek magukon
viselik a szürrealizmus, még inkább
azonban a szecesszió egyes jegyeit, 
ám mégis egy szuverén művész ízes
munkái, Gross Arnoldet nagy tehetségű

fiatal grafikusaink (Szenes Zsuzsa, Gyu
lai Liviusz, Gy. Molnár István stb.)
sorában vezető hely illeti meg; metsze
tei egy derűs, megbékélt lelkületű mű

vész ajándékai napjaink kiegyensúlyo
zatlan belső világú, konfliktusok és
pszichikai görcsök közepette élő embe
re számára.

A Fényes Adolf teremben Bak Imre
fiatal festő állított ki februártól márci
usíg. Bak a geometrikus absztrakció
követője, - példaképeinek a holland és
orosz konstruktivistákat, a magyar mű

vészek közül pedig Moholy-Nagyot, Hu
szár Vilmost, Kassákot, Vasarelyt tekin
ti. Művészeti elveit a szép kiállítású
katalógus élén közölt érdekes írásban
fejti ki. Bak képeinek kivitelezése ar
tisztikus, míves, - harsány színekből

és mértaní formákból összeálló kompo
zíciói azonban - ellentétben például
a Mondrian-festményekkel - nem kész
tetik a szemlélőt meditációra, önvizs
gálatra. Bakkal együtt állított ki .a neo
dadaista Konkoly Gyula. aki otrom
ba, ízléstelen ötletekkel törekszik a
néző sokkolására, épatírozására. A két
fiatal művész között nagy színvonal
beli különbség mutatkozik, - Bak ja
vára.

A belvárosi Csók István galéria Ré
ti István és Szőnyi egykori növendé
kénele Gábor Marianne festőnőnek

munkáit mutatta be nemrégiben. A ki
állított festmények és apró vázlatok zö
me Rómában, Velencében, San Remó
ban s I,tália más városaiban és tájain
készült, - legfrissebb, legszuggesztí
vebb közöttük a "Velencei kanális". A
művésznő régebben sok jó portrét fes-

tett; élénken emlékezetünkben él Kas
sák Lajost ábrázoló arcmása. Sajnál
juk, hogy az új kiállításon csupán ke
vés arcképével találkozhattunk,
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M ű v é s z e t i i r o d a lom. Herbert
Frank nyugatnémet művészeti író "Az
avantgarde támogatói" című könyve
(Corvina, 1970, - fordította Ttirr Lász
ló) azoknak a műkritikusoknak (Zola,
Apollinaire), műkereskedőknek (Vollard,
Kahnweiler), mecénásoknak (Victor
Chocquet, W. Uhde), múzeumígazga
téknak (Cassou, Alfréd H. Barr, Sand
berg) tevékenységét tárgyalja, akik az
elsők között támogatták koruk modern
művészeti törekvéseit, - az írnpresszi
onistákat, a "Nabi"-kat, a "vadak"-at, a
kubistákat, a szürrealistákat és a non
figuratívokat. Ezeknek a művészetí

"menedzsereknek" nagy részük van ab
ban, hogy virágba tudott szökkenni,
be tudott érni Renoir, Píssarro, Braque,
Chagall, Picasso, Léger, Masson, Pol
lock és sok más zseniális mester mű
vészéte.

Frank könyvének nagy érdeme, hogy
közel hozza az olvasóhoz az elmúlt
száz esztendő művészettörténetének egy
sor nevezetes eseményét és egyéniségét.
A legtöbb újat a könyvnek azok az ol
dalai nyújtják, amelyek a New York-i
Museum of Modern Ant és az amszter
dami Stedelijk Museum működését is
mertetik.

A 195. oldalon "Franc;ois Fledler"
francia festő nevét találjuk. Talán láb
jegyzetben utalni lehetett volna arra,
hogy a művész - Fiedle1' Ferenc 
magyar ember. A második világhábo
rú után telepedett meg Franciaország
ban. ma a legtekintélyesebb nyugateu
rópai absztrakt festők közé tartozik. A
francia kritikusok (közöttük a [eles iro
dalomtörténész: Octave Nadal) igen sok
ra becsülik Fiedlernek Keresztes Szerút
János, a XVI. században élt spanyol
misztikus költő versei által inspirált li
tográfiáit. (L. Nadal 1964-ben Párizsban
kiadott, "A mesure haute" círnű esszé
gyűjteményének "Un peintre et Saint
Jean de la Croix" című tanulmányát.)

D. I.

Az örökkévalóságban kell élnünk már a jelen pillanattól kezdve. Mit ér ne
kem az örök élet, ha 'Ilem él bennem minden pillanatban ennek az örökkévalóság
nak a tudata.

André Gide

345



ZENEI JEGYZETEK

(EGYHAZZENEI ESEMÉNYEK HÚS
VÉT KÖRüL.) Kórusaink, melyek a
megújuló liturgiában jóformán még
csak keresqélik helyüket, húsvét táján
ismét számot adtak tehetségükről, lel
kesedésükről. Virágvasárnap Pergolesi
Stabat Materét énekelte a Rózsafűzér ki
rálynéja templom énekkara, kedden a
Belvárosi főplébánia templom ének- és
zenekara a János passiót szólaltatta
meg. Nagycsütörtökön az Alkantarai
Szen: Péterről elnevezett templomban
hallhattuk a Máté-passiót, s nagypén
teken egyszerre és egy időben három mű

között választhatott a zenekedvelő:

Liszt Via .crucis-a a Mátyás templom
kórusának műsorán szerepeli, a János
passió az AC Kapisztrán Kórusa és Ze
nekara előadásában csendült fel, az
óbudaiak pedig Pergolesi Stabat Mate
rét adták elő. Körültekintőbb szerpezés
sel minden napra juthatott volna egy
egy előadás a nagyhéten, s nyilván a
szólisták sem haboztak volna, hogy a
sok meghívás közül melyiknek tegye
nek eleget.

Bach János- és Máté-passiója meg
rendítően szép pillanatokat szerzett. Ezek
a művek hangversenyteremben sosem
hatnak olyan bensőségesen mint a
templomban, ahová keletkezési kÖTÜI
ményük és művészi szándékuk is pre
desztinálja őket. A hatalmas zá1'ókóru
sok itt, az egész keresztény liturgiába
ágyazva nyerik el értelmüket, mint
ahogy a szenvedéstörténet is ilyenkor,
a nagyhét idején bomlik ki teljes drá
maiságában, amikor a boltíves falak
között még ott úszik a nagyheti litur
gia tömjénfüstje, s ott visszhangzanak a
könyörgések. A passió, Krisztus szenve
désének története az egyházi év csú
csára kalauzolja a résztvevőt, és vallá
sunk legnagyobb misztériumába enged
bepillantást. Ugyanez a szándék avat
ja monumentális, szinte emberfeletti
remekké Bach passióit is, amelyekben
ez a kivételesen hivő lélek valami több
letet is képes megsejteni és megsejtet
ni haHgatóival, mint aki tehetsége ré
vén egy sajátos, csak a zene nyelvén
kifejezhető titok birtokosa lett, s ezt
igyekszik új és új oldaláról megvilágí
tani. Részben talán ez a "titka" a Máté
és János-passió annyiszor megcsodált
sokoldalúságának, annak, hogy egyszer
re fejeződik ki bennük a nép áhítatá
nak szinte prózaian egyszerű műfor

mája, s a legtisztább, legéteribb mű

zene - a hatalmas áriákban. Ez a ket-
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tősség, melyet természetesen sosem ér
zünk kettősségnek, inkább egy csodá
latos, istenkirzelséobeti fogant szintézis
nek, mindig érvényesül a passiók temp
lomi megszólaltatásában. Igy volt ez
most is, amikor a Virág Endre vezette
Belvárosi ének- és zenekar példás tem
póvételekkel, klasszikus tisztasággal
éreztette a mű nagyságát, amikor az AC
Kapisztrán Kórusa és Zenekara indo
kolatlan sietséggel ugyan, mégis híven
bontotta ki drámaiságát, s amikor a
Bucsy László vezényletével éneklő Liszt
Ferenc Kórus ezúttal is kimagaslóan
szép művészi telje.~ítménnyel juttatta
érvényre a Máté-passió magasztosságát.

Pergolesi Stabat Maiere - úgy lát
szik - egyre népszerűbb előadási da
rabja kórusainknak. Lenyűgözően szép
alkotás, néha talán már túlságosan is
szép, a hallgató úgy érzi, ez a kultúra
s általában Pergolesi századának olasz
zenéje már kimerült, már nem képes
arra a dinamikusan áradó világábrázo
Iásra, mint a Scarlattik, Marcellok és
Vivaldi k idején. Kicsit hermetikus, szem
lélődő zene ez, melyben érezni a mű

7)ész kiszámitott iziését, harmónia te
1'emtő géniuszát, de nem érezni azt a
kollektív erőt, amely a művek ignzi
nagyságát, erejét adja. Előadóinak ter
mészetesen minden esetben lehetőséget

nyújt arra, hogy művészi felkészült
ségükről, ízlésükről bizonyságot adjanak.
Most is megcsodálhattuk az óbudai kó
rus finoman kimunkált hangzását, s
örömmel nyugtáztuk egy ritkábban sze
replő énekkar színre lépését a Rózsafű

zér királynője templomban.

(EGY MAsIK FIATA.L MŰVÉSZ
"FELFEDEZÉSE") Elmúlt havi jegyze
tünkben Ránki Dezső kivételes tehetsé
gét méltattuk, most a Rádió zotuiora
versenye után Kocsis Zoltán nevére
érdemes figyelnünk. Valóban ragyogó
technikájú, máris kiforrott művész, aki
hatalmas kezével ll. legnagyobb bravú
r?kra is képes. Végre ismét egy zongo
rista abból a fajtából, amelyik nem
elégszik meg a művek "értelmezésé
vel", hanem közben híven megszólal
tatja, legyenek bármilyen nehezek, a
partitúra hangjait is, A gálaesten Beet
hoven G-dúr zonaoraoersenuéi adta elő,

s talán nem túlzás megkockáztatnunk,
hogy hazai művésztől rég hallottuk ezt
a művet ilyen kristálytiszta, éneklő

szépséggel, már-már áhitattal előadni.

(Hadd jegyezzük meg, hogy a Magyar



Rádió esztendők óta rendezett versenye
in új és új tehetségek bukkannak fel.
11:rdemes volt hát e művészi seregszem
léket kezdeményezni, hiszen egyébként
fiatal művészeink meglehetősen kevés
játéklehetőséghez jutnak, s részben ez
is a magyarázata, hogy sokan közülük
idő előtt eltűnnek, másokat pedig ha
zájuktól távolra csábít a gyakori sze
replés lehetősége).

(HONEGGER: DAvID KIRALY;
SZTRAVINSZKIJ: ZSOLTARSZIMFÚ-
NIA.) Ferencsik János oratóriumest jei e
két mű előadásával fejeződtek be, s a
közönség méltán búcsúztatta hatalmas
ovációval a kitűnő karmesteri, aki éle
tének emlékezetes teljesítményeit nyúj
totta e" bérletben. Már az első taktu
sokban felfigyelhettünk, hogy Ferencsik
milyen bűvöletes szépséggel bontja ki
Sztravinszkij alkotásának transzcenden
tális rétegét. Mert ebben a műben a hu
szadik század emberének sajátosan 
és mélyen - értelmezett vallásossága
is megnyilatkozik. "Az embere7c le
szoktak arról - irja Sztravinszkij -,
hogy a szentírás szövegét másképpen
is nézzék, mint etnográfiai, történeti,
vagy pittoreszk szempontból. Meglepőd

nek és magyarázatot kérnek, ha valaki
úgy merít íhletet a zsoltárokból, hogy
nem gondol a járulékos elemekre." A
Zsoltárszimfónia valóban lemond min
den külsőségről, és a lényeget, a zsol
tárok által is kifejezett jelentéstarto
mányt igyekszik megragadni lenyűgöző

szépséggel és erővel. Az az újtípusú ih
letés előlegeződik ebben a műben - és
Honegger Dávid királyá ban is, melyet
Ferencsik nem véletlenül állított a 2801
tá'rszimfónia mellé -, amely napjaink
ban hatja át a vallásos gondolkodás
egészét, és arra készteti az embert,
hogy Istent egyrészt műveiben ismer
je fel, másrészt az embeTi alkotások
ban ís dicsérje. Micsotia csodálatos
himnusz lehetett az, amely a hatalmas
svájci hegyek karéjában zendült fel a
Dávid királyban! Pásztorok, egyszerű

kézművesek énekelték ezt az Alleluját,
és nem hivatásos énekesek. De épp e
"naturális" természetesség teszi olyan
csodálatossá Honegger mindegyik mű

vét, amelyekben egyszerre idézi vissza
a vallásos gondolkodás hagyományait
és vetíti elénk távlatait is, azt a szel
lemet és magatartást, amely a keresz
tény gondolat jövője is lehet. Csodá
latos mű, s megszólaltatása is lenyű

gözően szépen sikerült.

(KURT RICHTER HANGVERSENYE).
Visszatérő vendége a MAv Szimfóni
kusok bérletének Ku?'t Richter, ez a
nagyon szép és plasztikus moziiulatok
kal dirigáló, s a művek mélyére hato
ló karmester. Legutóbb két hatalmas
alkotást is műsorára tűzött: Borodin
H-moll szimfóniáját, a' zenei romanti
ka e kivételesen értékes darabját, mely
nek zenei szövetéből fel-felsejlik a né
pies íz s a sztyeppék áradó ihletése, az
tán Richard Strauss Halál és megdi.
csőülését, amely '/Jiszont a programze
ne egyik utolsó, de még teljes erejében
lévő híradása. Kurt Richter mindkét
alkotást remek színhatással, mértéktar
tó ízléssel vezényelte, óvakodott a har
sány effektusoktól, s talán ezért is ma
radt hallgatójában olyan érzés, hogy
sokat tud ezekről a művekről, korsza
kokról. Ízléses alkalmazkodással látta el
a robbanó temperamentumú Lux Eri
ka kiséretét is,. aki Beethoven B-dúr
zongoraversenyét1átszotta finom billen
résset. "mozartias" pergéssel.

(LEMEZFIGYELŰ). A M a g y a r
H a n g l e m e z (1 y á r t ó rendkívül szép
új lemezkiadványai közül mindenek
előtt Falvai Sándor (a "harmadik" fi
atal tehetség) zongoralemezére érdemes
figyelni (Qualiton LPX 11 429). Bach
Olasz koncertje, Scarlatti két szonátája
és Chopin b-moll szonátája szerepel a
lemezen. Falvai Sándor remek .zongoris
ta, igaza van Pernue Andrásnak, aki
a lemez ismertetőjét íl'ta, hogy játékát
"nyitott lélekkel" kell élveznie a hal~
qatonak. Kitűnő érzékkel ragadJa
:meg a miicek kamktertípusait, s ki?~lt
a lírai részeket szólaltatja meg atelt
bensőségességgel. Nehezen lehetne el
dönteni, vajon az Olasz-koncert acp.o.
san megformált lendületes interpretaczo
ját a Scarlatti szonáták légies lebegteté
séi t'agy a Chopin-mú elmélyült só
hajtásait emeljük-e ki. Kitűnő a lemez
technikai kivitelezése is, ízléses a cím
lapja is. A másik új lemezen két, szinte
teljese-n' ismeretlen szerző, Hus Destor
ges és Muntz-Berger szonátáit hallhat
juk (Hungaroton LPX 11 413). Mindkét
alkotó a 18-19. század fordulójának ne
ves hangszeres művésze, alkotásaik há
lás alkalmat adnak Mező Lászlónak és
Döme Jenőnek, hogya gordonka és a
gordon sokszínű hangzáslehetőségeit ki
próbálják. A művek partitúrája a Széc
henyi Könyvtár Zeneműtárában őrzött

anyagból került elő, Döme Jenő válo
gatta őket lemezre. Nem kivételes re
mekek, de a hanglemezgyűjtők aligha-
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nem tnetns ritkaságképpen őrzik majd
e felvételt, amely zenei szempontból
teljes'en kifogástalan. Kár, hogy a cím
lap nem a legizlésesebb.

Múlt számunkban ismertettük az
N D K K u l t u r á l i s é s T á j é k o z
t a t ó I r o d á j á n a k újdonságai kö
ziü a Bach-sorozat első részét. A soro
zat további lemezein Robert Köbler,
Christoph Albrecht és ,Arthur Eg'er 01'

gonajátékában, illetve újabb Silber
mann-orgonák csodálatos hangzásában
gyönyörködhetünk. A grosshartmanns
dorii orgonán készitett felvételek közül
kiemelkedik a C-dúr preludium és fú
ga ragyogó, ritmikus előadása a eros
taui orgonán pedig Christoph Albrecht
tolmácsolásában a G-dúr fúga a leg
emlékeze'tesebb teljesítmény. Kivétele
sen értékes a sorozat két utolsó leme
ze. Arthur Eger, a hangszer nagyszerű

művésze - sok átdolgozása és átirata
ismert -, a lemezén szereplő valameny
nyi művet szuverén biztonsággal, pél
damutató regisztrálással, remek pedál
játékkal adja elő, az utolsó lemezen
pedig egy rendkívül ritkán hallható
sorozat, a Wilhelm Friedemann Bach
nak ajánlott "Orgel-Büchlein" teljes
felvétele szerepel Róbert Köbler mes
teri tolmácsolásában. Ugyancsak
Eterna újdonság a Kunst der Euqe 01'

gonafelvétele. A művet Johannes-Ernst
Kőhler játssza a naumburgi Vencel
templom Hildebrand-műhelyben készült
orgonáján. A Kunst der Fuge sok ismert
felvétele (zenekarral, zongorával, egyéb
hangszereken) mellett is ritka szépen
hangzik a kitűnő művész előadása. Ér
deme, hogya mű egészét ragadja meg.
s így benső fejlődését, a zenei formák
alakulását is hibátlanul érzékelteti
(8 25 915-916).

FILMEK VILÁGÁBÓL

Utazás a koponyám körül (magyar,
színes). Karinthy Frigyes regényéből

írta és rendezte: Révész György; kép:
Illés Gy.; zene: Ránki Gy.; főszerep

lők: Latinovits Z., Ruttkai E., Sinko
vits L, Törőesik M.

Révész György filmje hűségesen tük
rözi a regényt, jóformán teljes illúziót
nyújt a szó nemesebb értelmében; mint
film azonban nem játssza azt a szere
pet saját műfajában, amit a regény a
magáéban játszott. Úgy Iátszik, ez is
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A s z o v j e t l e m e z ú j d o n s á-
go k közül mindenekelőtt Leonyid
Rojzman orgonalemeze érdemel emlí
tést. Ennek a kitűnő művésznek már
ismert volt egy teljes Bach-lemeze,
amelyen az európai tradíciók szellemé
ben, hatalmas hangerővel, ugyanakkor
mértéktartó reqisztrálásstü szólaltatott
meg néhány alkotást. Új lemezén (Me
lódia D 021695) Bach népszerű korál
előjátékai és a d-moll toccata és fúga
mellett Britten G-dÚ1' prelúdium és fú
gáját, Honegger fúgáját és Hindemith
három népdalra készült orgonaszoná
táját adja elő. Bach-játékában a már
előbb ismertetett erényei érvényesül
nek. Az. igazi meglepetést azonban a
modern művek előadásával szolgáltat
ja, képes egy egész zenekar hangzását
megteremteni, s ugyanakkor rendkívül
"orgonaszerü" az előadása. E mŰL'ek

sajnos igen ritkán hangzanak fel, s ez
külön érdekességet kölcsönöz Rojzman
szép lemezének. A Leningrádi Kamara
zenekar nem régi együttes, de megbíz
ható, precíz játéka máris feljogosította,
hogy lemezre vegyék kíséretével négy
barokk szerző (Albinoni, Predieri, To
relli és Vivaldi) egy-egy heqedűoer

senyét. Szerebrjakov vezényli a zene
kart, a szólista Viktor Lieberman, aki a
szovjet hegedűiskola minden erényé'üel
rendelkezik (D 023615-6). A szovjet
zenekarok játékában mindig megcsodál
juk a tökéletes technikai kivitelezett
séget, néha azonban az együtthangzás
túlságosan mechanikus. Ez a zenekar
rendkíL'ül finom hanghatásokra is ké
pes, s ha nem is olyan dinamikus az
előadásuk, mint a Barsaj vezette
Moszkvai Kamarazenekaré. amannál
színesebben muzsikálnak. Igy minde
gyik művet a barokk kor eszményének
szellemében tolmácsolják.

RÓNAY LASZLÓ

igazolja, hogy a műfajok befolyása egy
másra legfeljebb illuzórikus lehet. Elő

fordulhat, hogy valaki az idegen rnű

faj technikáját alkalmazza (mínt pél
dául a film-regényekben), de a fára
dozás legfeljebb annyira sikeres,
amennyire más eredményt igyekeznek
- akarva-akaratlan - a művel elér
ni. Révész kikerülte a pusztán illusztra
tív megoldást, és vele együtt azt is,
hogy anakronisztikus legyen a műve.

A regény időrendi logikáját és cselek-



ménytörténetének vázát megtartva. a
filmgyártás mai, korszerű eszközeihez
nyúlt: a víziószerű, asszociatív hadású
párhuzamosan-felváltott képsorvezetés
módszeréhez. A stiláris filmeszközök
és az irodalmi szerkezet összeolvasztá
sa biztos rendezői érzékkel történt.
eredményeképpen kiegyensúlyozott, jó
minőségű közép-film született.

A film a regény ürügyén - több
nyire a jó asszociálhatóság érdekében
- Karinthy életművének egyéb rész
leteit is fölhasználja. Az agydaganat
növekedése közben visszatükröződik az
írónak egyéb műveiből kihámozható
"tudata", gyermekkori emlékekké. há
zassági válsággá, skizoid tépelődéssé

alakítva. A környezeti képek az író tár
sadalmi közérzetét hivatottak alátá
masztani, s valóban sok míndent meg
tudhatunk belőlük, különösen ami az
apróbb részleteket illeti. A harmincas
évek jellegzetes posztferencjózsefi ká
véházi légkörének és alakjainak meg
jelenítése többnyire telitalálat: ilyenkor
a film egyben a leghagyományosabb
realizmus stílusigényeinek felel meg. Az
asszociatív képsorok vízuális ereje
ezek alatt marad. A színvonalas mcs
terségbeli tudás azonban még ezeknek
a hatvanas években a filmművészetbe

bevonult asszociatív, szürrealísta, s
olykor "pop"-os megoldásoknak az
adaptációinál is megnyílvánul : zökke
nőmentesen épülnek be a valósághű

részletek közé, a cselekménygépezet
olajozottan gördül. Az író agyműtéthez

vezető betegségének útját tehát végig
kísérhetjük mind a tudati, mind a
környezeti valóság síkján; most már
csak az a kérdés, hogy miért kellett
ezt a regénYIt - azon kívül, hogy ked
vet csináltak az elolvasásához - meg
filmesíteni, mí volt az, amiben mást
- ugyancsak fontosat - fejezhetnek ki,
amiért tehát filmre volt szükség és
nem irodalomra?

Egy-egy hagyományos, regényszerű

cselekmény megfilmesítése - ha nem
a puszta illusztrációra törekszünk 
bizonyos értelemben azt is jelenti, hogy
ítéletet alkotunk róla, az idegen műfaj

síkeres megközelítése ,tehát nagy mér
tékben a kritíkai megkőzelítésen mú
lik; ennek lehetőségét ugyanis az a tá
volság biztosítja, amely a két művé

szetí technika között van. Az "Uta
zás a koponyám körül" irodalmi ér
tékei ismertek; lehetséges, hogy a meg
közelítés művészi alázata gyöngítette
a kritikai adaptációt, s kétségtelen,
hogy maga a mű sem ösztönöz egy
könnyen - különösen idegen műfajban

- manapság időszerű, jelentős kérdé-

sek fölvetésére. Tény mindenesetre,
hogy a filmben ennek hiányában a föl
dolgozás gondossága ellenére csak ne
hezen fedezhető föl olyasmi, ami ma
ténylegesen és elkerülhetetlenül fontos
lenne; olyan, korunkkal és önmagunk
kal szembeállító probléma, mint pél
dául ami a Hamu és gyémánt vagy a
Nagyítás címú filmekben megnyilvánul.
Amiért tehát érdemes filmet készíteni.

Mint mondottuk, ez a maga mivol
tában izgalmas meglátás legfeljebb oda
érezhető, ha valakinek kellő tárgyisme
rete van a műfajban, az időszerű prob
lémák terén, s az adott műnél tisztában
van az egyes kölcsönhatásokkal ; inkább
ennek a meglátásnak a lehetősége rej
lik egy-egy részletötletben (mint a ko
ponyaműtét és az előzőleg a filmben le
vetített másodlagos film), de míndez 
talán éppen a gondos kezeltség, a mín
dent mérlegelő megfontoltság következ
tében, de lehet, hogy csak azért, mert
föl sem ismerték a kínálkozó lehetősé
get - erőtlenül elrejtőzik a vágások
között, voltaképpen nem is lényeges a
műben, nem ide tartozó eredeti gondo
lat, ha föl is fedezhető, úgy máshonnan
származik vagy csak véletlenül mani
fesztálódott, nem is kísérelték meg 
ugyanannak a megbízható, tanult mű

vességnek a segítségével -, hogy min
dent elsöprő alkotói lelkesedéssel életre
keltsék (pedig a rendező erejéből fu
totta volna rá), mivel az új műf'ajból

következő kritikai lehetőséggel nem él
tek szuverén, - és ha tetszik önkényes,
de újat alkotó módon. Ezért aztán 
minden (gondosan "adjusztált") korszerű
formai megoldása ellenére kissé föld
hözragadt, de színvonalasan szórakoz
tató film lett a regényből ; azt a célt,
hogy a nézőket Karinthy olvasására ösz
tönözze, biztosan elérte.

Vadászjelenetek Alsó-Bajorországban
(nyugatnémet). írta: Martin Sperr; kép:
Aldin Derobe,' rendezte: Peter Fleisch
mann. A "Botrány Clochmerle-ben" CÍ
mű francia film e késői utódjában
ugyancsak egy nyárspolgárok lakta kis
település szennyesét teregetik - nem
mínden pártpolitikai célzat nélkül - a
nyilvánosság elé, de jóformán teljesen
hiányzik már belőle az egykori könnyed
irónia, és francia bájjal előadott sikam
lósság; szakszerű, mirident egy célnak
aláveterflt naturalizmus uralja a terepet,
a realista manipuláció jól ismert stilá
ris eszköztárával, tipikus alakokkal
úgymond tipikus körűlmények között,
mintha a valóságban ezekkel a típu
sokkal kezdeni is lehetne valamic. Eze
ket az irodalomban már a múlt szá-
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zadban korosnak tekintett művészí meg
oldásokat amúgy technicista szakszerű

séggel kiélezték, hogy minden tanulság
még keményebb, még lesújtóbb legyen.
A fényképezés, a kompozíció stílusa
hangsúlyozottan szürke, hétköznapi, hol
ott eszményi szépségű, prealpin tájakon
játszódik a gyilkos cselekmény, a jómó
dú, korlátolt falusi lakosság környezeté
ben. Ha a polgárok a filmen ebédelni
indulnak, a kép nyomban vált: látjuk,
amint kövét' sertések rohannak a vá
Iyúkhoz. Az ilyen célzatos, elsősorban

a közvetlen politikai küzdelem színvo
nalán mozgó képi megoldások minden
jel szerint a túlédesített, jóléti társada
lom hatásának ellensúlyozására készül
nek. A filmbeli falu tele van torz lelkű

emberekkel, a jólétben mohón vegetáló
fogyasztó világ tagjaival. Attól függően

ugyanis, hogy mit akar (és mít hallgat

el) a rendező, látjuk a világot szörnyű

nek vagy szépnek, A derűt árasztó giccs
és a teljes csődöt hírdető kiátkozás
ebben az irracionális önkényben talál
kozik. Nem a tényleges - elemeire
bomló, atomisztikus és esetenként más
más - valóság, hanem annak megha
tározott érdekből absztrahált, tipikus
képe lesz tehát az igaz. Ami Fíleísch
mann a nyugatnémet szövetségí
Ezüst Filmszalag díjjal kitüntetett 
filmjében a valóságnak megfelel, az a
világ valamennyi ipari és iparosodó
társadalmának falujára vonatkoztatható;
jóformán valamennyi primitív közősség

ugyanis kiveti magából az idegen egye
det. Ami ezen kívül a filmben megta
lálható, legfeljebb az északnémetek és a
bajorök közötti régi torzsalkodásra ve
zethető vissza.

UNGV ARY RUDOLF

RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

Honnan indult el a felszabadulás
után a Magyar Rádió? Hogyan értéke
liIe a ma művészei a rádió negyedszá
zadát, jelenét és jövőjét? Ezekről kér
deztük meg a budapesti rádió újra
indulásának, 1945 május elsejének 25.
évfordulóján Kiszely Gyula nyugalma
zott főrendezőt, Kohut Magdát, a Nem
zeti Színház és Venczel Verát, a Vígszín
ház művésznőjét.

( K i s z e l y G Y u l a élete, munkássá
ga az 1920-as évek végétől, a magyar
rádiózás hőskorától szorosan összeforrt
a rádió történetével. 1945-re így em
lékezik:)

- 1945. január 25-én - légicsaták
közepette, futva, hasalva, kúszva - ju
tottam el ismét a Rádió épületébe,
amelynek· kapuját 1944 novembere óta
nem léptem át. Hogyan nézett ki
a Rádió? Mint valami bagolyvár. Szi
lánkok, romok, por és piszok minden
[elé. Az udvar feltépve, a studiókat
nem lehetett megközelíteni. Az újjá
szervezés a szó szeros értelmében "a
föld alól" indult meg. A pincében je
lentkezett mindenki, aki megmaradt. Saj
nos, voltak akik nem érhették meg ezt a na
pot. Mint a felejthetetlen bemondó, az
igaz barát és munkatárs, Radó Arpád
sem, Sopronkőhidán gyilkolták meg a
nyilasok. Menekülhetett volna, de ő tu
datosan vállalta sorstársai mártíromsá
gát. Később, amikor 45 társával együtt
kihantolták és hazahozták, temetésén én
mondtam a gyászbeszédet. 1945 nehéz
időszak volt - de szép. Legszebb rádiós

éveim kezdete. A pincében konyha is
működött: naponta mindenki kapott egy
tányér meleg levest (7 szem szárított zöld
babot zsirtalan melegvízben) és teát. 8
órától 3-ig romot takarítottunk. (3 után
otthon folytattuk tovább.) Rettenetes
volt a pusztulás. Az iratok, műsor-kéz

íratok szerteszéi. hevertek. 17 ezer le
mezt a nyilasok elhurcoltak és - mint
megtudtuk - Magyaróvárott - .,szóra
kozásból a falhoz vagdostak" ! Ma szín
te csodának tűnik, hogy abból a rom
halmazból milyen rohamosan építettük
fel az új rádiót, ahol már május l-én
megindulhatott az adás. Eleinte persze
sok nehézséggel kellett megküzdenünk.
Az operettekben például zongora helyet
tesítette sokáig a zenekart. tgy lettem
én nemcsak rendező, hanem - zongo
rakísérő is. A felszabadult Magyar Rá
dióban végre műsorra kerülhetett Hit
ler-ellenes operám, "A gonosz törpe",
amelynek előadását a fasizmus alatt nem
engedélyezték. Ma, amikor a színesbőTŰek

üldözésében, a gyarmati háborúkban fel
felsötétlik ennek a vílághatalomra törő

"gonosz törpé"-nek az árnyéka, híszem,
hogy az a humánum, az a béke, ame
lyet a25 éves Magyar Rádió különbö
ző műsoraival hírdet, végülis az egész
világon győzedelmeskední fog.

(K o h u t M a g d a a 40-es évek vé
gétől "rádiózik" rendszeresen. Kérdé
seinkre így válaszolt:)

- Amikor 1948-ban megkaptam els6
rádiószerepemet az udvaron még építő

anyagok, szerszámok, talicskák sorakez-



tak. Ma pedig a szúkesztőségek és iro
dák új, modern épületben működnek, a
studiókat állandóan korszerűsítik, ellát
ják a legkítűnőbb techníkai felszerelé
sekkel. Boldog vagyok, hogy a Rádió
jejlődése, művészi kibontakozása jelen
tős részének tevékeny részese lehettem
és lehetek. Bár ,a Nemzeti Színház
tagja vagyok, a Rádió az első

munkahelyem: itt alkalmam volt elját
szan~ klasszikus és modern dambok
főszerepeit - legutóbb a Bánk Bán
Gertrudiszát -, munkámat valóban meg
becsülik és értékelik. Jártam külföldön,
láttam más rádiókat is, figyelemmel ki
sértem munkájukat, műsoraikat. Meg
győződéssel, tapasztalataim alapján
mondhatom, hogy a Magyar Rádió vi
lágviszonylatban is az elsők között van.
Mi, kortársak számottevően fel sem
mérhetjük, mennyi mindent tesz a szé
leskörű népművelésért, a tudás terjesz
téséért. En. magam össze sem tudom
számolni, hányszor szerepeltem a leg
különbözőbb tíPllSÚ műsorokban, a szép
irodalomtól a politikáig. A napokban
fejeztük be Majakovszkij nagyszerű

"Lenin" poémájának a felvételeit. A
terveim? Játszani - minél többet, minél
változatosabbat, legyen az bármilyen
műfajból. Szeretem a hivatásomat, s
hogy élhetem, szolgálhatom is, ahhoz a
Magyar Rádió nyújtja a legtöbb le
hetőséget.

(Ven c z e l Ver a két éve végezte
a főiskolát. Azóta rendszeresen szere
pel a mikrofon előtt, igen gyakran me
sejátékokban. O a következőket mon
dotta:)

- A művész mindig tanul - egész
életén át és nagyon sokat. Erre kitű

nő alkalmakat ad a Rádió. Sok min
denben játszottam már. Például Werfel
"Musa Da{}h"-jának feledhetetlenül
szép rádióváltozatában. Alakítottam fe
hér leányt, aki egy néger bokszolóba sze
7·elmes. Voltam igénytelen kis boróka
fenyő. Emlékszem egy hangjátékra, ametu:
ben különböző szobrok vallottak az éle
tükről, tetteikről: mi érdemesítette őket

arra, hogy szobrokká legyenek. F:n egy
leány szobrát elevenítettem meg: egy
leányét, aki egyszerűen csak "ember"
volt. 19y került a talapzatra. Szándéko
san emeltem ki ezt a néhány szerepet,
mert valamennyi egyre tanít: ember
séqre. A kis borókafenyőt társai lené
zik, megvetik. Az ezüstfenyőt kará
csonykor csodálatosan feldíszítik: hi
valkodva gyönyörködik a szépségében,
de egyik ága tüzet fog, s' az egész fa
majdnem leég. Közben a kis borókqfe
nyő ágám rátelepszik egy cinege. Azu
tán más madarak. F:s ő lesz a madarak
karácsonyfája. Boldog, mert szeretetet
adhat. Hiszen nem az a fontos, hogy
ki mit képzel magáról, vagy minek szii
letik, hanem, hogy mennyi örömet tud
szerezni másoknak. Ezt tartom legfon
tosabbnak a' művészi hivatásban is:
soha nem szabad elveszítenünk az ér
zékelésünket és az érzékenységünket.
Erre tanít Csehov, akinek "Ványa bá
csi"-jában a színpadon játszom, s ilyen
szerepeket szereinélc alakítani - minél
többet és minél többször - a Rádió
ban is.

BALASSY LAsZLÓ

kedett, A Weöres-kötetek megjelené
se míndig eseményszámba ment, Az
utóbbi években a Tűzkút, A Hold és a
sárkány, és a Merülő Saturnus című

köteteivel valamint brilliáns Mallarmé
fordításaíval örvendeztetett meg ben
nünket.

P. SZABO: Nagyon hálásak vagyunk
Önnek, hogy vállalkozobt az íruter'[úra,
Ezt a magarn részéről valahogyan az

=D O K U M E N r U M=
\VEDRES SlNDDR fS KAROlYl 4MY INTERJÚJA A VAlIKANI RÁDlOBAN

Február 28-án közvetítette a Vatíkáni rádió az alábbi beszélgetést, amelyet
munkatársa P. Szabó Ferenc folytatott a költő házaspárral a Római Magyar
Akadémia fogadótermében.

Veöres Sándor költő feleségével, Ká
rolyi Amyval február derekán Rómá
ban ·1:Iartózkodott. Szívesen vállalkozott
az interjúra, amikor' megkértük. szól
jon hallgatáinknak költészetéről.

Weöres Sándort nem kell bernutat
nunk a magyar közönségnek. Már a
harmincas évek végén, harmadik vers
kötetének megjelenésekor Rímbaudhoz,
a csodagyerekhez hasonlították. Fiatal
fejjel a nyugatosok nagyjai közé emel-
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