
VÉKEY TAMÁS VERSEI

VÁRROM ARC MEGBÉKÉLÉS

Kápolna magánya
már csak a múlté.
Szirten a lomb
elalél.

, Szikrázó üveg él
- tirredék:
amíg a csillagok
gyűrűje ég 
Töredék
töredékre világH.

Boldog utókor
őrzi

a múlt örökét.

NAPLÓ

Mikor mindenki látja
el'dő

mikor senki se nézi
tenger.

Egy kevés lomb
s ugyanannyi föld.
Egy kevés 'lomb
s ugyanannyi víz,
futamnyi homály.

Csillagokkal
leláncolt az ég,
a föld
fekete seb.

•

Csak akkor kötözhetsz
ha oldoztál
s csak akkor oldozhatsz
ha kötöztél

nem vitatkozom oldáson
kötésen
nem őrlöm sem Öt
sem önmagam

őrli arcunk az idő

A VILÁGBÉKE SZüKSÉGES VOLTA

C. F. von Weizsiicker a neves német fizikus és filozófus írja Bedingungen des

Friedens (A béke előföltételei) rímű művében az alábbiakat:

1. A világbéke sziikséqes, Szinte azt mondhatjuk: a világbéke elkerülhetetlen.
Ez az előfeltétele technikai korszakunknak. Amennyire emberi előrelátásunk elér,
azt kell mondanunk: vagy olyan állapotban fogunk élni, amely megérdemli a vi

lágbéke nevet, vagy egyáltalán nem fogunk élni.

2. A világbéke nJem jelent aranykorszalwt. A technikai világ elkerülhetetlen

békéje nem jelenti a konfliktusok kiküszöbölését, hanem csak megharcolásuk bi

zonyos fajtájának a kiküszöbölését. Ez a világbéke nagyon könnyen az emberiség

tÖl'ténetének egyik leg komorabb korszaka is lehetne. A hozzávezető út esetleg az

utolsó világháborún vagy egy vél'es fölfol'duláson át vezet, és elkel'ülhetetlen dik
tatúra alakját is öltheti. Mégis sziikséqes.

3. Éppen ezért a világbéke különleges erkölcsi erőfeszítést követel tőlünk. Az
életieltételiuúc ez, de nem jön el magától és főleg nem jön el magától kedvező

formájában. Amennyire tudjuk, mióta az emberiség van, soha nem volt világbéke;
tehát valami példátlant követelnek tőlünk. Az emberiség története viszont ana is

tanít, hogy az eddig példátlan is egy szép napon megvalósul. Ez soha nem tör
ténik l'endkívüli erőfeszítések nélkül; és ha azt akarjuk, hogya béke az emberhez
méltó legyen, akkor az erőfeszítésnek erkölcsinek kell lennie.
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Valóban "meghalt-e az Isten", aho
gyan úton-útfélen hallani ? Szüksége van
e még egyáltalán az embernek arra,
hogy legyen Isten? Nem egyenesen föl
tétele-e az "Isten halála" az ember nagy
korúságának? "A modern ateizmus hu
manizmusnak vallja magát: az ember
igazi felszabadulásának feltételét az Is
ten elvetésében látja; az Istennek ,meg
kell halnia', hogy az ember élhessen"
- olvassuk Szabó Ferenc könyvének
bevezetésében."

A rnű ezekre a kérdésekre akar választ
adni, "ezt a félreértést szeretné elosz
latni"; azt a claudeli tételt szeretné iga
zolni, hogy "az embernek nem kell meg
halnia, hogy az Isten éljen". Vezérfo
nala mindebben a Gaudium et Spes zsi
nati konstitúcíó ; de kevesebb is, több is,
mint annak puszta kommentárja. "Ke
vesebb: nem tárgyalj uk míndazokat a
kérdéseket, amelyeket a dokumentum
felvet vagy megvilágít, Csupán az em
berre és világára vonatkozó tanítását
vesszük figyelembe. De másrészt többet
akarunk, mint egyszerűen csoportosítani
és magyarázni a zsinati szőveg antropo
lógiai kííelentéseít. Felhasználva az el
múlt harminc-negyven év filozófiai és
teológiai kutatásaít, szeretriénk megmu
tatni a zsinati tanítás szellemtörténeti
hátteret és rendszeresen kibontani az
ott csíraszerűen megbúvó új gondolato
kat. Igy néhány szempontot nyújtunk
egy keresztény antropológia körvonala
zásához."

Ennek az antropológiának - vagy ant
ropológiai kísérletnek - az első része,
Istennel, va.gy Isten nélkül címmel, mot
tóul véve a Gaudium et Spes egy fon
tos megállapítását ("Az Isten és a vallás
tagadása ... manapság gyakran [elentke
zik úgy, mint a természettudományos
haladásnak, vagy valamiféle új huma
nizmusnak a követelménye"), lényegé
ben a modern ateizmusok "megközelí
tése" és keresztény krlttkála, s az em
ber Istenhez, az Abszolútumhoz, a
transzcendenciához való viszonyának a
vizsgálata. A második rész, Az ember
és világa, ugyancsak egy zsinati szöveg
re utalva ("Hivők és nem-hivők nagy
jából egyetértenek abban, hogy a földi
lét középpontjában és csúcsán az em
ber áll, reá való tekintettel kell tehát
rendezni minden egyebet. De mí is az
ember?"), az emberi személyről, helyé-

t Szabó Ferenc: Az ember és valága. !lóma,

ről a természetben, közősségí kapcsola
tairól és hivatásáról, valamint tevékeny
ségéről, munkájáról és kultúrájáról szól.
Minderről a Zsinat szellemében, . ter

mészetesen. De ha ezen túlmenőleg tá
jékozódásának fő irányait keressük, vagy
más szavakkal - a bevezetés szerint
- azokat a "csíraszerűen megbúvó új
gondolatokat", amelyek a Zsinat leg
fontosabb "szellemtörténeti" előzményei,

és melyeket a könyv j,rendszeresen ki
bontani" igyekszik: olyan, ma már vi
tathatatlanul korszakjelző teológusok
meflett, mínt Rahner, Congar, De Lu
bac és még néhányan mások, elsősorban

azt a két nevet kell említenünk, amely
a modern keresztény gondolkodás, szem
lélet, létélmény. világfölfogás két leg
fontosabb, s egyben legmélyebb hullá
mát jelenti: Teilhard de Chardin és Em
manuel Mounier nevét. Ö~ketten kép
viselik, egymást sokban és szükségesen
kiegészítve, az.t az új árarnlatot, amely
- a maga idejében nem kevésbé fontos,
de hovatovább elmerevedő neotomizmus
(és legszélesebb hatású képviselője, Ma
ritain) után - egy új, kozmikus (Teil
hard) és szocíális (Mouníer) elkötelezett
ség élményével. és abból kibontakozó
elméletével az aggiornamento - és vég
ső soron a Zsinat, a Gaudium et Spes
- szellemiségének kialakulásában alig
hanem a legösztönzőbben hatott. Szabó
Ferenc ennek a Teilhard-i és Mounier-i
szemleletnek a képviselője, s ennél ter
mékenyebb és megbízhatóbb alapot ma
nem is igen találhatott volna hasznos,
alapos és átfogó "keresztény atropoló
giájához", illetve - mint mondja 
egy ilyen antropológia .Jcörvonalazásá
hoz".

x x x

Suenens bíboros a Zsinat harmadik
ülésszakán elhangzott fölszólalásában
beszélt arról, hogy "nem elég elítélni az
ateizmust; keresni kell azt is, míért ta
gadla annyi ember Istent vagy miért
harcolnak sokan a hit ellen. Meg kell
vízsgální, rnilyen ezeknek az emberek
nek az istenfogalmuk ..." - És a keresz
tényeké? Nekik vajon milyen fogalmuk
van Istenről és hitükről? Vajon mennyí
ben áll rájuk, hogy az elvallástalano
dott környezetben, mínt a Gaudium et
Spes mondja, "az élesebb ítélőképesség

megtisztítia a vallást a mágikus világ
szemlélettől, . a még létező babonáktól,
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egyúttal megköveteli a napról napra sze
mélyesebb és tevékenyebb csatlakozást
a hithez"? ,

Szabó Ferenc másik könyvében". "a
Credo korszeru bemutatásával szeretné
eloszlatni azokat a nehézségeket. ame
lyek' gyermekes vallási elképzeléseink és
a modern (tudományos) szellemiség üt
közéséből születnek", A hit "nem vak
beugrás a megérthetetlenbe", de nem is
"ideológia", hanem személyes döntés, el
köteleződés, "találkozás"; de személyes
ségében "ésszerűnek" és "értelmesnek"
kell lennie. Tudnunk kell, kinek hiszünk
(mi a hit?, ki az Isten?, mí az egyház?,
kicsoda Krisztus?), és tudnunk kell, mit
hiszünk és mit kell hinnünk (Istenről,

Krisztusról, az Egyházról). Az Isten ba
rátai mindezt világosan, rendszeresen,
érthetően kőzlí ("hivő embernek, első

sorban fiataloknak szánva" előadását);

közben mindig szem előtt tartja egyrészt
azt a súlyos kérdést, "lehet-e egyáltalán
hinni a XX. században", másrészt azt
a Congar áital megfogalmazott igazsá
got, hogy a problémákra, melyeket a vi
lágban végbemenő történések intéznek
hozzá, "az Egyház nem tud mándig
rnindjárt válaszolni, legalábbis nincse
nek .előre-gyár-tott' és minden szem
pontból kielégítő .recept-válaszaí': rmnd
ebből pedig az a tanulság" hogy nem'
elégséges a mindenkorí leckének egy
szerű ismétlése". -
"Előbbre rnegyek és megnézem kö

zelebbről ezt a látványt" mond
ta Mózes a csipkebokor előtt. Az ér
deklődő modern embernek is ez a
magatartása: '"előbbre megy" és köze
lebbről meg akarja nézni a dolgot. S
a döntő mégiscsak a tapasztalat lesz
a számára: az, hogy rnit lát .Jcözelről",

meggyőzi-e a tűz létéről a tűz tapasz
talható melege. Aki hivő, annak tudnia
kell, mit és kinek hisz. A nem-hívőt

azonban csak a tudatos és ésszerű hit
gyakorlati személyes és társadal
mi - rnegvalósulása, magatartása és
tevékenysége győzi meg a hit és val
lás "élhetőségéről" és értékéről a mo
dern világban. Az Isten barátai meg
adja a hivőnek "hitünk korszerű be
mutatását". A további lépés, "hitünk
korszerű bemutatása" a nem-hivőknek:

ez már a hivők gyakorlati föladata.

x x x
Szennay András könyvének- alcíme:

"Hivők és nem-hivők a díalógus út
ján." Az előszó végső bekezdése így

foglalja össze a rnűvet. "Anyagunk
összeállításánál és rendezésénél a II.
vatikáni zsinat szellemet, sőt kifejezett
utasítását követjük. Ennek értelmében
az első részben szólunk ,az ateizmus
ról, korunk egyik legsúlyosabb tényé
ről. .. A zsinat a hivők feladatává
teszi továbbá, hogy .tárják fel lsten
és a vallás igazi arculatát', ezért a
második részben erre kívánunk né
hány vonással rámutatni. Végül mínd
a zsinat, mind szárnos egyéb egyházi
megnyilatkozás kívánja, hogy ,a hivők

nek a nem-hivőkkel együtt kell mű

ködniök. .. Ez azonban nem valósul
hat meg az őszinte és okos párbeszéd
nélkül'. E párbeszédet az .igazság sze
rétetében vállalt mértéktartás, testvé
riség és szabadság szellemében' lehet
és kell végezni. Ennek az igénynek és
felszólítás nak kívánunk eleget tenni,
amidőn a harmadik részben hivők és
nem-hivők párbeszédéről. a dialógus
ról közlünk néhány gondolatot."

Az első rész tehát bemutatja "az
ateizmust - a hivő szernével". Ter
mészetesen nem annak a vulgáris apo
logetikának a modorában, amelyről

ma már világosan látjuk, hogy többet
ártott mínt használt. Az ateizmus (és
nemcsak a marxista ateizrnus l) .Jcrt
tikája" a keresztény számára ma már
csak akkor ér valamit, ha tárgyilagos,
vagyis elismeri míndazt a szociális, er
kölcsi és kulturális értéket, amit a
nem-hivők létrehoztak, és tudomásul
veszi mindazt, arni t ugyanezeken a te
reken a hivők elmulasztottak. Mert
"soha nem veszíthetjük szem elől an
nak a ténynek megrázó voltát, hogy
az ateizmus nem az ún. pogány világ
ban keletkezett; nem, az ateisták köz
tünk, a keresztények világában váltak
azzá, amik: Isten és a belé vetett hit
visszautasítóivá",

A második rész "a keresztény hit né
hány lényeges vonását" ismerteti. Tá
vol mindeféle idejét múlt triumfaliz
mustól, "a hit krízisének" helyzetében
és őszinteségével, tudomásul véve és
hangsúlyozva, éppen a hit "krízisé
nek" tanulságaként, .,hogy hitünk nem
csupán jól felépített, rendszerbe fog
lalt ismeretek tára. Nem is valamifé
le világnézet vagy ideológia. S egy
szersmind nem csupán külsőséges csat
lakozás egy-egy szociológiailag nyil
vántartott .csoporthoz', valamilyen:
.egyházhoz', valláshoz. Természetesen a
keresztény hit - mmtegy következmé-

2 Subó Ferenc: Lsten barátai, Róma, 1969. A s=?J5 kiadása.

3 Szennay András: RejtőZő lstenaég. Szent István Támu1at. Budapest, 1969.
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nyéképp ily .külsőségeket' is magában
foglal. Mindenekelőtt azonban hitünk
oly. kincs, ajándék, melyet naponta
meghozott, személyes döntésekkel kell
újra és újra vállalnunk ..."

A nem-hivő számára bizonyára UJ
szerűen hat a hítnek már ez az egzisz
tenciális elmélyülése is; még kevésbé
egyezik azzal a konvencionális képpel,
melyet a hitről és hivőről kapott,
örökölt vagy túlhaladott tények alap
ján alkot magának, a világ felé for
duló, "nyitott" hit és kereszténység
(rnert inkább beszélnék ~,nyitottság

ról" a németes "feltártság" helyett);
de még ennél is meglepőbb lehet "a
holnap hivő embere", ahogyan Szen
nay András elénk állítja, egyszerre
megvalósítandó föladatul is, meg ko
runk legjobb keresztény tendenciáinak
jövőbe vetített megvalósulásául is. De
bármilyen újszerű és szokatlan is a
kép: a párbeszéd íratlan (sőt ma már
sokszorosan írott) szabályai szerint a
partnereknek nem azt kell látniuk a
másik félben, amit látni szeretnének,

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

V árady György, aki a győri Kisfalu
dy Szinházat vezeti úgy látszi !c, a ro
mantikus színházhoz vonzódtk. OLyan
színházat akar teremteni, mely elsősor

ban emocionálisan ragadja meg a né
zőtéren ülőket, s amely egész egysze
rűen a nézők "naiv" igazságé1'zetére
apellál. Mindezekre a következtetések
re a Kisfaludy Színház két utóbbi
előadása ad alkalmat: Franz Werfel
"A Musza Dag negyven napja" cimű

regényének Török Tamás által készí
tett dramatizálása, valamint Róbert
Bolt "Kinek se nap, se szél" című

drámája, melyet - bár a színház
újonnan nyílt mikroszínpadán mutat
ta be - csak a székesfehérvári ven
déqszereplés alkalmával volt módunk
meatekinteni. Mindkét darabot Várady
György rendezte, a "Kinek se nap, se
szél"-t Rencz Antallal közösen.

Nem alaptalan tehát a' két előaliás

ból következtetéseket levonnunk. A
kérdést azonban az teszi érdekessé,
hogya két előadás közel sem kínál
egyértelmű következtetéseket. "A Mu
sza Dag negyven napja" után úgy tű

nik, hogy ez a romantíkus színház
többé-kevésbé a közönséget akarja ki
szolgálni; a "Kinek se nap, se szél"

hanem azt, ami az illető a maga va
lóságában. Sőt, akiben igazán él a
párbeszéd szelleme, az már nem is
szereine mást látni a másikban; ha
nem. minél mélyebben és hitelesebben
azt akarja látni és ismerni, ami a má
sik.

Szennay András könyve - a mi vi
szonyaink közötu valóban úttörő mun
kaként - "az igazság szeretetében vál
lalt mértéktartás, testvériség és sza
badság szellemében" mutatja meg a
hivőknek az ateizmust: nem propagan
disztikus torzképét, hanem valódi mi
voltát, hiteles arcát; könyvéből, ha ha
sonló szellemben olvassa, az ateista is
ugyanilyen hiteles képet kaphat a va
lódi kereszténységről. Dialógusnak pe
dig csak úgy van értelme, ha hiteles
dolgokról beszélünk; mert csak a hi
telesség segíti elő a párbeszéd révén
egymás, és egymáson át a magunk
mélyebb és igazabb - "teremtő" 
megismerését.

RÚNAY GYÖRGY

után az a gondolatujtk támad, hogy a
romantika, ez az "emocionális érvek
kel" dolgozó színház cottakepp na
gyon is korszerű, izgalmas művészet.

Hár mind a két estére érvényes, hogy
ebben a színházban lényegileg isme
retlenek a modern paradoxonok, a bű

nösökről nem derül ki, hogy ártatla
nok, s a kétszínű vagy álszent hősö

ket az első pillanattól kezdve kétszí
nűeknek és álszenteknek látjuk. A Bolt
dráma mégis mélyebben szánt, s nem
csak a dTáma mélyebb (hisz ugyanez
a mélység-lehetőség megvan a Werfel
regényben is), de az előadás sem oly
dekomtív, azaz a rendezés is keveseb/:}
külsődleges eszközzel dolgozik. A kö
zönség persze hálás a dekorativMá
sért, a mese valamennyi romantikus
fordulatát ..:.... jól láthatjuk ezt a "Mu
sza Dag" győri előadásán - lelkesen
meatapsotia, sokszor a kijejezetten ha
tásvadász színpadi fogásoknak is "be
ugorva".

A M u s z a D a g n e g y ven n a p
j a az első világháboTú idején j~tszó

dik Törökországban, amikor az ossza
omlóban lévő török birodalom vezetői

"nemzeti érdekb6l" - elhatározzék:
az örmény keresztények kHl·~ását. CSOT-
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daként hajtják az örmény falvak né
pét az országutakon, s a deportálási
parancsnak csak Gabriel Bagradjan
mond .nemet. Bagradjan, aki épp Pá
rizsból tért haza ősei földjére francia
feleségével, népe élére án, s felviszi az
örményeket a Mózes-hegyre, a Musza
Dagra. Az első török támadást könnyű

szerrel visszaverik, de a negyvenedik
napon valóban az éhenpusztulástól és a
tűzhaláltól menti meg őket egy várat
lanul feltűnő francia "szövetséges" ha
jóhad, mely a Musza Dag egész élet
ben maradt népét Alexandriába szállít
ja. Csak Bagrad.ian marad "véletlenül"
- és mégis szükségképp - a Mózes
hegyen: nem tud elszakadni többé az
ősi földtől, és itt leli halálát.

Az igazi drámát természetesen nem
ez a szentimentalizmusba hajló töJ'té
net, mint inkább Bagradjan lelkiisme
reti vívódásai tuihatnálc; ez azonban a
győri előadásban háttérbe szorul, szin
te csak illusztráló szerepet tölt be.
Ehelyett a színház színes képeskönyvet
akar nyújtani az örmények elkeserítő

és hősies sorsáról, de ezt ma (gondol
junk csak a színes film lehetőségeire!)
egyszerűen képtelen igényesen és szín
vonalasan meaoldani. Nagy Attila, aki
71endégként alakította Bagradjant Győr

ben, kétségkívül nagy tecn;kai [etké
szültségqel formálta meg a hőst, de drá
mai mélységet ő sem az ábrázolt fi
(lurában, inkább a történetben keresett.
Herendi Mária (Juliette, Baartuiáan. fe
lesége) már gyenge 1)olt, alig-alig tu
dott illúziót teremteni.' Volt azonban
egy-két szépen, fi.noman megformált
romantikus hős ebben a quőri előadás

ban: Patassn Tibor Kilikian csavargó
.1a, akinek indulatai mindig reálisak és
hihetőek voltak, Solti Bertalan bölcs és
fáradt R;fat Bereket agája, Magda Ga
bi líraian-kedvesen meatooott Iszkuhi
ja. A műfajon belül - tehát teljes ro
mantikus odaadással a fiatal S.
Tóth József alakitása volt a leg
egyensúlyosabb és legegyértelműbb: az
Ő. Oszkanjan tanítója járja egyedül vé
mg azt az utat, ami igazi színházzá te
hette volna "A Musza Dag negyven
napjá"-t ebben a romantikus felfogás
ban is: valósággal felőrlődik a színpa
don, ahogy az általa alakított Oszkan
jan láza és halálfélelme szétmarcan
gol1a belülről.

Solti Bertalan és S. Tóth József ne
'Vét kell kiemelnünk, ha a K i n e k s e
n a p, s e s z é l előadásá"'ól szólunk.
Igaz, S. Tóth a Bolt-drámában kemé
nyebb feladat elé került, s eszközei
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nem mindig voltak elegendőek: az ál
tala alakitott Richard Richből hiány
zott a mélyebb lélektani motiváció.
Solti Bertalan viszont igen nehéz fel
adatot oldott meg: a Bolt-dráma angol
filmváltozata "Egy ember az örökkéva
lóságnak" címmel nemrég a mozikban
nagy sikert aratott. Soltinak ezzel a
sikerrel kenett konkurálnia. Nem is te
hette ezt másképp, mint Morus Tamás
élő, életközeli megjelenítlÍsével. És az,
hogy az előadás sikleTÜlt, való9an azon
múlt, hoglJ SolUnak sikeTÜlt a dráma
Morus Tamását belülről megragadnia,

A darab lényegében a történelem te
remtette dráma menetét követi: Mo
rus Tamás, aki nem hajlandó elismer
ni, hogy Henrik, a király egyúttal az
egyház feje is, mindvégig vigyáz arra,
hogy ne kövessen el felségsértést, de
természetesen anélkül, hogy meataaad
ná lelkiismeretét. És mert korának
egyik legjelesebb jogásza ;s, ki tudja
k"rülni a feláJTí+ntt csapnóJútt mindnd
dig, amíg a király, aki barátja és tisz
telője volt, odáig süllyed a küzdelem
ben, hogy Rich-csel hamis tanúságot
tétet, s így Moru.~ [eiét veheti. A mű

ben, mely angoloknak íródott és felté
telezi az angol történelem ismeretét
(a bonyolult drámai-történelmi kan~so

latokon nem ártott v07na egyszerűsíte

nie a magyar előadás rendezőinek),

vo!+aképp eau igen izgalmas kérdés fe
szül: a lelkiismereti dönté.~ szabadsá
ga. amit az író elvonatkoztat a törté
nelemtől. Bolt épp azért választja Mo
"US a7akját, mert az bizonyos "konzer
'lJatív" történelmi szerepe ellenére is
pozitív hős marad azáltal, hogy egysze
rűen meggyőződéséhez raaaszkodik: bár
fél a haláltól, inkább a halált választ
ja, mint a hazugságot.

Solti Bertalan elsősorban Morus Ta
más bölcsességét emelte ki az alakból
a~it, ugyanakkor közvetlenség és egysze~
ruseq Jellemez. Az a feJlődés, amin
Morus végigmegy, míg végül is eldől

~enne a ~étség (hitbeli meagyőződésé
ert a halalt is vállalnia kell) szinte a
szí~ész saJ~t fejlődése: vanndk percek,
amtkor ..telJesen elfeledteti, hogy beta
nult szoueoet mond, a kétséa és a bi
zonyosság hamisítatlanul belülről sza
kad fel. Ö adja meg az előadás hitelét
atmoszféráJát, bár ezúttal a rendezés ~
viss~afogottabb, mint a "Musza Dag"
eseteben, s a rendezői ötletek is jobban
a lényegre mutatnak. A romantikus
színMz-ideál tphrít azáltal igazolódik a
B?l~-dráma előadásán, hogy ez a szín
hazt este, ha nem is a Tlea/izmus
komvlexitás-irrényével, de korszerű kér
déseket vet fel: a rendezés így szinte



kiiktatja a színházi múalkotásból az
-értelmi-fílozófiai analízist, s helyette
csak emocionális érvekkel dolgozík. A
"Musza Dag" esetében, azonban mely
ugyanígy a nézők érzelmi reflexióira
épített, a lényegi kérdésfelvetés hiány
zott.

·Egészen másfajta romantika (mégis
ízig-vérig romantika) az, amít Lengyel
'György rendező prezentál a qudapesti
közönségnek a Madách Kamaraszínház
Thorton Wilder-előadásában.

A hosszú karácsonyi ebéd
című egyfelvonrisost (melyet most a
színház egy fríssebb egyfelvonásossal
együtt tűzött műsorára) Wilder három
évtizeddel ezelőtt írta, s ez meg is ér
ződött - az előadáson. Annak ellené
re. hoin; maga a darab megállta "az
idő próbáJát"; kevés olyan mai dráma
'1.wn, melyennyire megfelelne a kor
szerű színház igén'1.leinek. Háromnegyed
óra alatt a szemünk láttán kilencven
év múlik el a színpadon: a hosszúra
1J'l.JÍ!JÓ karácso'/11lÍ ebéd során újabb és
ú1abb nemzedékek szelík fel a pulyka
.siiltet uG'1.Ianazzal a mozdulattal, s teszik
suntanazokat a banális gesztusokat. A
drámai történés e banáHs gesztusok
möoött a kimondhatatlanságban rejlik:
lehef-e meorázóbb. mint iluen. leplezet
lenül mp.o1eleníteni az elmúlást?

Az elnadásból azonban épp a meq.1e
leníté.~ hián'1.}zott. A lenyű(Jöző s7ínhlizí
élmémlt a s~ínészp.k nyíltszíni áh)áltoz'ása,
wenöreaedése adhatta 'l.,olna -,ss nem a
jeiűkre húeot: narok/űc; a 'l.,ál1ukra te
rítl'tt rutuuiorabok: E kellékek ll'ofel
jebb a s?Ínés.zi átalakulást szolgálhat-

KÉPZŐMŰVÉSZET

B u d a p e s t i, P é c s i, s z e n t -
e n d r e i e s e s z t e r g o m i k i á l-
l í t á s o k. Röviddel Kondor Béla tár
latának bezárulta után újabb jelentős

rnűvészeti esemény színhelye volt a
Műcsarnok: a közönség elé került
Barcsay Jenő új mozaikja, amelyet
Szentendre most épülő művelődési ott
hona számára tervezett a mester. A kl
állítás anyaga a velencei üveglapocs
kákból kirakott kész mozaikon kívül a
műhöz készült taulmányokat, s a het
ven esztendős művész jó pár újabb
festményét és rajzát ölelte fel. Barcsay
képeinek egyik csoportjában a fűggóle

gesek és vízszintesek szilárd tartószer
kezetére felénitett absztrakt kompozícl
<ők (pl. "Képarchitektúra vörösben")

ták volna; így azonban olyan ellent
mondáshoz vezetett használatuk, mely
végűl is a drámaí feszültség csökkené
sét vonta maga után. A rendező - ha
számol azzal, hogy színészei képtele
nek a kívánatos teljesítményre - meg
oldhatta volna feladatát radikálisab
ban is: a darabot intellektuális játék
ká hangolhatta volna (ellentmondva az
író instrukcióinak), ez esetben még a
legminimálisabb illúziót is ki kellett
volna irtani az előadásból (hogy Wil
dernél maradjunk, például "A mi kis
városunk" mintájára). Igy viszont a
színészek közül egyedül Dégi Istvánnal
lehettünk elégedettek: ő valódi átvál
tozáson megy át, szinte Tcicserélődik, a
gesztusaiban, rezdüléseiben is alig van
valami "régi" a darab végén. Mellette
olyan színészek is adósak maradtak
alakításukkal akiktől jogaal vártunk
'1.)olna többet (Psota Irén, Márkus Lász
ló, Bálint András).

A Wilder-darab előadása méois szép,
a szó jó értelmében vett •.érzelmes"
előadás volt: ez is eg'1.lfajta emocionális
érvekkel dolaozó s::;ínház. Hisz lehet-e
romantikusabb vállalkozá.~, mint csu
pán születésről és halálról b'esz,slni? De
uauanakkor : lehetséae,~-e lén1Jenibb
kérdésfelvetés? A mai néző romantika
igényét ve.~zi tekintetbe Leturuel Györo'l.!
is a Wilder-darab elóadásá'l.Jal. ami
eouűtttü azt il' jelzi. hooy l'nnek az
igényn'ek fi.O?!ell'mbevételp önmanában
méo nem ielentheti a művészi igényes
ség háttérbe szorítását.

pALYI ANDRAS

tartoznak, - a kiállított művek másik
része viszont ülő és álló emberi alako
kat, épületeket, kapukat, tájakat áb
rázoló (vagy legalábbis: jelző), a kül
világ nyújtotta élményekból táplálko
zó munka. Van tehát - látszólag 
egy "nonfiguratív Barcsay" és egy
-;,természetelvű Barcsay", A művész

"két énje": alkotásainak két csonortja
azonban gyönyörű és maradéktalan
egységet alkot, a művészi kifeiezésmó
dok "békés egymás-rnellett-élésének"
jegyében.

Mi biztosítja a Barcsay-életmú homo
genitását, egységét? A képek és rajzok
megfogalmazásának szabatossáaa és fe
gyelmeze.ttsége (de sosem: rideglSége!).
a művészi alkotás értelmi és érzelmi
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összetevőinek nemes egyensúlya, a mes
ter mélyrőlfakadó, szemérmesen tartóz
kodó Iíráia, lelkivilágának - műveí

be kivetülő - harmóniája, a Barcsay
képek színeiben, puritán formáiban,
faktúrájában és traktálásában megnyi
latkozó letisztult bölcsesség.

Kállai Ernő 1936-ban - a Magyar
Múveszet című folyóiratban - tanul
mányt írt Barcsayról. Kállai "monu
mentáíís erejű Iátornások" létrehozásá
ra elhivatott művesznek mínösítette
ebben az emlékezetes írásában .Barcsay
Jenőt, akinek 60-as évekbeli mozaík-ké
pei (a mdskolci egyetemen s az új bu
dapesti Nemzeti Színházban), és az
ezercet is felülmúló új murális kompo
zíciója Kállai három és fél évtized
előtt; várakozását maradéktalanul iga
zolta. E művek valóban "monumentális
erejű látomások", amelyekkel nemcsak
a magyar művészet lett gazdagabb, de
az egyetemes kultúra is.

A Petőfi Irodalmi Múzeum Bartha
László festő és grafikus könyvillusztrá
csóiból rendezett kiállitást a tavaszi hó
napokban. A tárLaton a művésznek

Follaín, Guillevic, Füst Milán, Jékely
Zoltán, Takáts Gyula s más írók, köl
tők köteteit díszítő rajzaíval, akvarell
jeivel, továbbá íróportréival (Thomas
Mann, Dylan 'I'hornas, József Attila, Cs.
Szabó László, Illyés) és néhány fest
menyével (így a "Vasútállomás-sal és
az 1957-es "Női akt"-tal) találkoztunk,
A kiállított művek nem hatottak a ki
vételesen nagy műalkotások erejével,
viszont a "dekorativitás t, szellemessé
get, frnomságot és varázsos koloritot"
(Németh Lajos szer-int e tulajdonságok
jellemzik Bartha munkáit) nem lehet el
vitatni a művésztől.

A műgyűjtők táborának legbecsűlen

dőbb - rendkívül fontos mísszíót tel
jesítő - tagjai azok, akik a kortárs
művészek alkotásaiból állítják össze
kollekc.ójukat. Ilyen volt a századfor
dulón dr. Jánossy Béla ügyvéd, akii a
nagybányalak munkáít gyűjtötte, -a
két háború között pedig Fruchter La
jos, aki Derkovítsot, Egryt, Czóbelt,
Szőnyit, Bemáthot és Berény Róber
tet támogatta vásárlásaival. Dr. Rácz
István gyűjtői érdeklődésének is a je
lenkori művészet áll a középpon.tjában.
A Rácz-gyűjtemény - amelyet a pécsi
Modern Képtár falain láthattunk már
ciustól áprilisig - főként kiváló élő

alkotök (elsősorban Bálint Endre, Or
szág Lili és Anna Margit) munkáit s a
közelmúlt néhány nagy mcsterének

. (Egry, Gulácsy, Vajda Lajos) képeit
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tartalmazza. A magasrendű ízléssel,
biztos kvalrtásérzekkeí összeválogatott
Rácz-gyűjteményből rendezett tárlaton
olyan remekműveket csodálhattunk meg,
mmt Egry József "Badacsonyi est"-je,
Nagy István "Kaszáló paraszt'i-ja,
Márffy "Körtés-szőlős csendéiet"-e,
Vajda "Gyertyás Iány"-a, Anna Margit
"lVladárdal"-a, Bálint Endre "Roueni
látomásv-a vagy Ország Lili "Kopt
betűs triptichon"-ja. Az elmúlt ne
gyedszázad folyamán több múzeális
rangú magyar magángyűjtemény jött
létre (dr. Petró Sándor miskolci főor

vosé, Várkonyi Zoltán filmrendezőé,

Kolozsváry Ernő győri tanáré stb.) ;
Rácz Istváné az egyik legkülönb kö
zöttük.

A felszabadulás 25-ik évfordulóján
nyílt meg a szentendrei múzeumban az
1970. évi Pest megyei tárlat. A kiállí
tás gerincét a szentendreí művészek al
kotásai képezték (Barcsay : "Házcso
port", Szántó Piroska: "Almafa", Bá
Iint Endre: "Prométheusz álma" Anna'
Margit: "Tavasz", Farkas Adám~ "Ter
mékenység"), - sajnálatos azonban, hogy
Korruss Dezső, Czóbel Béla, Modok
Mária s más élvonalbeli szentendrei
festők nem vettek részt a tárlaton. A
nem Szentendrén dolgozó műveszek

munkái közül a két Pál Mihály (apa
és fia) szobrai, Gy. Molnár István fa
rnetszeteí és Dániel Kornél vízparti
tájképe érdemel elismerést. Az igen
középszerű Cs. Nagy András festmé
nyeit viszont a jőjalm akasztani: a
rendezők kisigényűségérc vall.

Aprilis első napjaiban "Komárom
megyei képzőművészet 1945-HJ7ű"

címmel kiállítás nyílott az esztergumi
Balassa Bálint Múzeumban. Az igen
egyenetlen színvonalú anyagból a fia
talon elhalt Zilahy György "Sivár vi
lág" cimű pasztellképe. Szalai Zoltán
érzékeny koloritú munkái, az élete 75
ik esztendejét e napokban betöltő

Nyergest János erős scdrású színes gra
fikái, Lajos József fiatal szobrász "Rot
terdami Erasmus" című érme és Vég
vári L János "Szent István király"-a
emelkedett ki. A tárlat legszebb darab
ja Borsos Miklós Babits-reliefjének
szénvázlata volt, a cet által partrave
tett és Istenhez fohászkodó Jónás pró
féta alakjával. Kár, hogy a tárlaton
nem kaptak helyet Ferenczy Béní, Ga
dányi Jenő, Szántó Piroska, Kákonyi
Asztrik s más prominens művészek al
kotásai, - holott ezek az alkotók a
felszabadulás utáni időszakban mara
dandó értékű működést fejtettek ki



Komárom mcgyében, • A Ferenczy Bé
ni-, Gadányi-rangú művészek munká~

ról való megfeledkezés nem vált elo
nyére az esztergomi tárlatnak ...

M ű v é s z e t i i r o d a lom. Henri
Perruchot-nak, a közelmúltban elhunyt
jeles francia művészeti írónak, a XIX.
-és XX. századi művészettörtónet nagy
tudású kutatójának két műve is nap
világot látott az elmúlt hónapokban
magyarul; a "Cézanne életé"-t a Gon
dolat kiadó jelentette meg Wessely
László fordításában, a "Gauguin életé"-t
a Corvina adta közre. (Az utóbbi mű

fordítói Keszthelyi Rezső és Lontay
László.) Perruchot könyvei nem színes
életrajzi regények (rnírrt pl. Irvíng Sto
ne Michelangelója) ; a szerző a század
forduló francia festészete két óriásá
nak hiteles élettörténetét nyújtja, for
rásművek százaira támaszkodva, - de

ZENEI JEGYZETEK

(EGY IZGALMAS VITA MARGOJA
RA.) Az utolsó hetek szép, színvona
las hangversenyeinél is - (a. Jevae
nyij Szvetlanov vezette Szovjet Alla
mi Szimfónikus Zenekar viharos sike
rű szereplése, a Tátrai-vonósnégyes két
estje, melyeken Schubert legszebb ka
maraműveit hallhattuk, Ferencsik Já
nos "modern" estje, melyen Durkó
Concertóját fogadta nagy ovád.ó, Mah
ler IV. szimfóniája Lehel György ve
zényletével, és végül, de nem utolsó
sorban Földes Andor szinte heroikus
vállalkozása - amikor egy estén há
rom Beethoven-koncertet játszott) 
nagyobb visszhangot keltett zenei köz
véleményünkben az a vita, amely a
Muzsika hasábjain bontakozott ki zenei
közművelődésünk, zenepolitikánk és
általában a mai magyar zene arányai
ról. A vitát Breuer János kezdeményez
te - és ez szinte természetes, hiszen
ő fogalmazza meg igen élesen a mo
dern magyar zene és fiatal művészeink

elfogadtatására sürgető nézeteit - A
zene ürügyén - a műve/ődésről című

írásában. Ebben írta a többi között a
további polémia magvát képező néhány
mondatot: ". .. .az Országos Filharmónia
legú.1abban maga számolja fel az új
truuntar zene elért pozícióit ... mind ke
vésbé pártfogolja a kortárs maqua»
zeneszerzőket. .. A réoi zene megnö
»et.edeti előacláss:óma az egyházi zene
olyan kuttuszát eredményezte, amely

híjával a "tudományos" nagyképűség

nek és a művészettörténeti írások je
lentős részét élvezheteltlenné tevő szá
razságnak.

A Cézanne-biográfia előszavában azt
írja Perruchot, hogy "a felületen je
lentkező véletlenek alatt az élet mé
lyén húzódó folyamatosságrá kívánt rá
találni", s könyveiben e "folyamato's
ságot", tehát Cézanne és Gauguin em
beri-művészi egyéniségének kibontako
zását-lmteljesedését kísérelte meg ki
tapintani és az olvasó elé tární.

E maga elé kitűzött célt az író hi
ánytalanul elérte; könyvei nélkülözho
tetlenele azok számára, akik érdeklőd

nek a francia posztimpresszionizmus két
atyamesteréll1ek küzdelmes pályafutása
és a művészettörténetben új korszakot
nyitó munkássága iránt.

D. I.

párját ritkítja még a nyugati világban
is. Ez azonban nem a külföldi vendbg
karmesterek számlájára irandó, inkábh
az itthoni műsorszerkesztők a ludasok
abban, hogy az egyházi zenét ennyire
előtérbe helyezik. Persze, itt remek
művekről van szó.", Breuer fejtegetései
re az Országos Filharmónia nevében
Kovács János válaszolt és a számok
tükrében igyekezett képet adni a mo
dern magyar művek játszottsági ará
nyairól, s az egyházi zene Breuer sze
rint túlságosan magas előadási számá
val kapcsolatban a nyugati metrnunli
sok példájára hivatkozott. ~rnela~~ek

azok az arányok amelyeket ezze! ka.n
csolatban t,isznnt1)" laszfi han Breuer
János (Indulat nblkül a cikk. c'mpj em
lít. Az 19fi9. é1'i ős~i évad zenpkn't'i ese
ményeinek műsorá.han az emlh" "'i ~e
ne a következő aránuban .•",prenp7: Pn.
rizsban 4,9Ofn. Bécsben 10%, Lrmtirm
ban 15% Budauesten pedia több mint
20%. (Itt zárójelben érdemes 1';;"'1Je
vetni, hogya' budapesti ta1'a~:-i FiPr7et 
ben 1)iszont ennél összehaso'YI1Hhntl't7n
nul kisebb szám szerepel.) Breuer Já
nos természetesen nem az ötvenes évek
teljesen elhibázott zenepo!itikáiát idéz
né vissza, amikor solcallja a hangver
senyteremben hallható egyházi zenét,
hanem úgy érzi, a sok egyházias mú
mellett nem jut hely a modern alko
tások számára.
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Említí egy helyen, hogy az egyházi
zenével kapcsolatos fejtegetéseit sokan
félreértették. Számunkra teljesen egy
értelmű mindaz, amit elmondott, ám az
egyhází zene ügyében érdemes nézeteit
néhány g01/,dolattal kiegészíteni. Min
denekelőtt talán azon volna sziikséqes
elgondolkodni, miért kell az egyházi
zene előadásszámával kapcsolatban a
nyugati világra hivatkozni, hogy "még
ott sem" játszanak ennyi egyházze"l,ét.
Az egyházi zene ügye, szeretete, nép
szerűsége nem ottani privilégium. At
tól, hogy Párizsban 5% az arány, miért
ne lehetne Budapesten 20%? Úgy hi
szem, az egyházi zene a zene birodal
mának éppolyan elválaszthatatlan ré
sze, mint mondjuk a kamarazene. Nyil
ván nevetséges volna, ha valaki a ka
marazene arányszámait hasonlítgatná
össze különböző hangversenytermekben.
Ugyanigy feleslegesnek érezzük az egy
házi zene arányait összevetni. Inkább
a mi zenei közvéleményünkben - ta
lán nem is a szélesebb közvélemény
ben - érvényesül az a hibás szemlélet,
hogy az egyházi zene valami "különös"
képződmény, ami van ugyan, de amire
azért olykor gyanakodva nézün~. Ez
teljesen hibás szemlélet, amely nem
veszi tudomásul, hogy a zeneirodalom
nagyjai számára az egyházi zene eg'y
lehetséges kifejezési mód volt, amely
ben kipróbálhatták egyéniségük, lelki
ségük egyik tartományát. Miért kelle
ne ezt a tartományt szűkítenünk? elég
hiba, hogy a vitában emleaetett mai
magyar zeneszerzők vallásos ihletésű

művei szinte egyáltalán nem kapnak
helyet a hangversenyek műsorában.

Ugyanakkor, amikor Penderecki világ
hírű zeneszerző lett - és elsősorban

egyházzenei alkotásaival lett azzá -, a
mi modern zenénkről csak "félkész" ké
pet kap a hangversenylátogató, akinek
Lajtha László életében is csak akkor
lehetett fogalma arról, hogy a zeneköl
tő misét is írt, ha azt véletlenül testip
lomi előadásban hallotta; akinek sej
telme sincs arról, hogy Farkas Ferenc
gyönyörű misét írt, és akad még példa
bőségesen. Véleményünk szerint a mo-

- dern magyar művek népszerűsége ug
rásszerűen megnövekednék, ha zeneköl
tőink egyházzenei alkotásai rendszere
sen helyet kapnának a hangverseny
termek műsorában. Ez a népszerűség

különben is nagyon összetett, bonyo
lult dolog, mint arról Feuer Mária
rendkívül érdekes szociológiai kisérle
te (Kinek kell a modern zene? címmel
a Zeneélet sorozatban) is bizonyságot
ad.
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"A magyar zeneszerzőkttek - írja
utolsó cikke végén Breuer János 
,.biztositani kell a siker, vagy a bukás
lehetőségét, a közönséggel való minél
gyakoribb találkozást". Ez az a problé
ma, amelyet oly szenvedélyesen fejte
get Honegger is, amikor arról panasz
kodik, hogy a modern zeneszerző egy
szer-egyszer találkozik a közönséggel, s
ha sikeres is alkotása, akkor is hall
gatásra "kényszerítik" a klasszikusok.
Való igaz, hogya közönségnek alig van
alkalma megismerkedni az új magyar
művekkel, mert egyszeri előadásuk aliq-:
ha lehet tartósabb ismeretség forrása.
De - úgy hisszük - azt a "talá17w
zást", amelyet Breuer János említ, az
egyházzenei alkotások számára is biz
tosítani kell. Ha a közönség soknak ér
zi előadási arányu7cat, majd "megbuk
tatja" őket. Ha nem - nos, akkor hadd
hallgassa őket, hiszen "remekmúvekről
van szó."

(LEMEZFIGYELŰ.) Két remek felvé
tellel örvendeztette meg a klasszikus
zene híveit a M a g y a r H a n g l e 
m e z g y á r t ó V á l l a l a t. Az egyik
lemezen (Qualiton LPX 11379) Haydn,
Johann Christian Bach és Mozart !ú
vósötöseit adja elő a Magyar Fúvós
ötös (Lajos Attila, Pongrácz Péter,
Kovács Béla, Tarjáni Ferenc, FülemÜLe
Tibor). Ez a ragyogó művészekból álló
együttes érzékleres szépségget tolmácsol
ja mindegyik művet. JáteJcuknak talán
az a leghitelesebb értékmérője, hogy
egy pillanatig sem érzi azt a hallgato,
hogy átiratat játszanak, mind Maros
Rudolf, mind Kesztler Lőrinc megőriz

ték ugyanis a művek eredeti szeilemi
séqéi, arányait, s olykor nagyszerű le
hetőséget adnak a művészeknek, hogy
hangszerük szép színeit kibanthassák.
Ilyesformán az utóbbi évek egyik leg
szebb lemeze sziiletett meg, amelynek
egyik műsorszámát sem lenne illendő

kiemelni, olyan szép valamennyi. De
hasonló elísmerés illeti a másik lemezt
is (Qualiton LPX 11422), amelyen Mo
zart fúvósokra és vonósokra kombinált
kamaraegyütteseiből hallhatunk néhá
nyeü, köztük a közismert F-dúr quar
tettet (K. 370). A lemezen a magyar
fúvóskultúra néhány kivételes tehetsé
ge (Kovács Béla, Pongrácz Péter, La
jos Attila) mellett Rados Ferenc finom
billentésű zongorajátékában és a Bar
tók vonósnégyes három tagjának (Kom
lós Péter, Németh Géza, Botvay Ká
roly) kifinomodott játékában gyönyör
ködhetünk. E két lemez azt jelzi, hogy
a Hanglemezgyártó helyes érzékkel lelt



rá a klasszikus művek kiadási lehető

ségére, hiszen olyan ritkaságokat ad a
közQnség kezébe, amelyek népszerűek

és lehetőséget adnak előadóművészeink

kibontakozására.
A n é m e t B e e t h o ven - ö s s z

ki a d á s a hanglemezgyártás egyik
leghatalmasabb vállalkozása. Nyolc so
rozatban adják ki Beethoven alkotása
it, amelyeket a német zenei élet kivá
lóságai mellett a világ jelentős mű

vészegyéniség€i adnak elő. Ezúttal e so
rozat két igen ritkán megszólaló Beet
hoven-művének lemezét ismertetjük.
Az egyiken Rolf Reueter vezényletével
a lipcsei Gewandhaus-zenekar előadá

sában az Egmonthoz szerzett teljes kí~

sérőzenét hallhatjuk (Eterna 825737).
Az előadás talán nem olyan szenvedé
lyes, mint a közismert Klemperer-leme
zen, a ritmikai feszesség sem kifogás
talan mindenütt, mégis igen szép felvé
tel" melynek különösen a Larghetto té
telét őrizzük emlékezetünkben.

A másik lemezen Beethoven korai re
mekét, a meglehetősen elhanyagolt
Septettet adják elő a Gewandhaus-ze
tiekar szólistái (825549). Egyik első le
mezem volt Beethoven Septettiének:
Toscaniní-vezényelte felvétele, amel-u
inkább démonikus lendületével ragadott
el. Ebben a német lemezben az a cso
dálatos, ahogyameglehetősen lassú
tempók mögül felsejlik Mozart és Beet
hoven világának különbözősége. Az
egyik pillanatban még Mozart játszi
szelleme incselkelik velünk egy-egy
hangszer futamaiból, a következő pil
lanatban azonban már a legsajátabb
beethoveni harmonizálásnak lehetünk
tanúi. Ezért is oly hiteles, oly szép ez
a felvétel, melynek - mint az összki
adás valamennyi darabjának - tasak-

terve is csodálatos a Madonna-szobor
képével.

A M e l ó d i a ú j d o n s á g a bizo
nyara a ritkaságok gyűjtőinek tS örö
met s meqtepetest szerez majd. A
024141-42ja 3etU Lemezen David Ojszt
rah játssza Csajkovszklj Hegedűverse

nyet a Moszkvai Allami' FUharmoni
ku« Zenekar kiséretében, Rozsgyeszt
venszkij vezényLetével. David 03sztrah
számos karmester es zenekar kiséreté
ben lemezre vette már e művet (a leg
szebb talán az Ormándy Jenő vezény
leLével megjelent felvétel), de e szov
jet iolcéte: mégis megkülönböztetett
figyelmet érdemel, mert 1968. szeptem
ber 27-én a moszkvai Konzervatórium
nagytermében készült, Ojsztrah hatva
nadtk születésnapján, legemlékezete
sebb sikeremek szinhelyén. Talán az
ünnepi alkalom is megsokszorozta a
művesz és a közreműkÖdők erejét: rit
ka szép, koncentrált előadásban hall
hatjuk Csajkovszkij versenyművét, s
külön öröm, hogy a romantikus .saüan
gok helyett ezúttal valóban a végletes
erzelmek egymásnak feszülését kiizdel-
mét követhetjük nyomon. '

Végül egy szép lengyel lemez:
négy gregorián misét (Lux et Origo, De
Ange lis, Cum Iubilo, Orbis Factor)
énekel rajta a Poznani Filharmoniku
sok Férfikara Stefan- Stuligrosz vezény
letével. Előadásukból talán csak a so
lesmesi bencések "mosolygását" hiá
nyoljuk, egyébként azonban rendkívül
j-inoman, a gregorián szellemének meg
felelően tolmácsolják e közísmert, és
egyházi kórusaínk előadásában gyak
ran hallható remekműveket.

RÓNAY LASZLÚ

RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

A Kossuth Rádióban a közelmúltban
ismételték meg a T o p o r t y á n T ó
d o r a m e z e i k ö n y v n a p o n cí
mű mesejátékot, a televízió "Esti me
se" műsorában pedig sorozatosan ve
títik a C s u p a f ü l című bábfilmet.
Mindkettőnek szerzője Fésüs Éva. Ne
vével nem először találkozunk a prog
ramban. Jó néhány esztendeje mutat
ták be "A palacsintás király" címu 'me
sejátékát és azóta a Magyar Rádió
gyermekműsorainak egyik legnépsze-

rűbb - és sikerekben gazdag - írója.

Gyermekeknek írni nem könnyű. A
jó mesének és a jó mesejátéknak leg
alább annyi buktatója van - ha nem
több -, mint bármely más, felnőttek

nek szóló alkotásnak. Voltaképpen nem
is szerencsés ez az elhatárolás. Hiszen,
a gyermekirodalom épp annyira "egész"
- és felelősséggel, hivatástudattal al
kotó - írót kíván, mint a költészet, a
próza vagy a színműirodalom. A gyer-,
meket nem ragadja meg - nem ís ér
dekli - a "gügyögés", az erőltetett

"egyszerűsködés", a kirívó "oktatás",
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tanulságok katedráról való "kinyilat
koztatása", és igy tovább. A gyermek
mást vár, mást igényel. Most ne men
jünk vissza a valóban színvonalas iro
dalmilag is értékes gyerme7drodalom
olyan klasszikus példáihoz mint a
Grimm testvérek, Andersen' a Pinok
kió vagy az Úz, hanem -' körülnézve
a magunk házatáján - idézzük Mórw
Ferenc nevét és életművét. Mi a titka
hát a jó mesének és a jó mesejáték
'?C',k? Az: ??gy mondanivalójában, meg:'
trast modJaban, alakjaiban. s.zerevlői.

ben nincs semmi mesterkélt.~ég, eről
tetettség. Természetes, emberi (embe,'i
még akkor is, ha állatokról, virágokról
tündérekről és boszorkányokról, ma~
nókról és óriásokról szóll). a ta:núlsá
got pedig úgy mondja el, hogy ki sem
mondja - és mégis érti mindenki. Fé
süs l!:va ilyen iró: ala7dai épp annyira
rokonok a népmesék világával, meseiro
dalmunk közismert alakjaival, mint a
valóságos élettel. Csupa eredetiség,
csuva ötlet. még a szereplők ne1lpnek
meG1)ála.~"tlisliban is. Tovortyán Tódor,
OTdas Borbtúa, Alamuszi Nyuszi.. Tifi
rö~;. a kismalac, Szürkeanyu - és CStv
vafül. a kisnuuszi, "aki" ugyamlgy le
hetne Peri, Miska, Jancsi is, tehát ,.em
berone-ek" - a auermekete v;dámságá
val. 1átékszeretetével. pajkosságával és
,jó<zÍ1,é"e7" Csuoniil; - immár rnese
kö"y"nen is meqielent - alakjával Fé
süs -p,,,a ú1 me.<efigurát teremtett meg,
gyermekimdalmunk eouik úJ, ieUeqze
tes mesefiourrl1lÍt. Csupafült rádióhall
gatók, tévénézők és könyvolvasók - ki-

A KIS ÚT
Minden kornak megvannak a maga

sajátos ájtatossági formái. A korszel
lem rányomja a bélyegét a keresztény
jámborságra is. Individualista társada
lom az egyéni ájtatosságot törekszik elő
mozdítani és azokat a formákat karolja
fel, amelyek ezt a célt szolgálják. A
kollektív szemlélet térhódításával sziik
ségszerűen együtt JIir, hogy az áitatos
sági formák is inkább lcözösségie7c le
gyenek. Természetesen ebben az eset
ben sem szoritkozhatumk: csupán a li
turgiára, szükség van egyéni- és nép
ájtatossá.gokra is. Ilyennek manapság
csak az az ájtatosság oiknlrna«, amely
nek szerk.ezete világos és átte!cinthető,
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csinyek és nagyok - éppúgy a szívük
be zárták, mint Csilicsali Csalavári
Csala.vé,·t, Nagyapó állatait, Dióbél ki
rálykisasszonyt vagy a Csicseri-történet
alakjait. "Ha nekem csodabocskorom
volna, a gyermekszívekbe röpülnék
most bele... Szőke fejeket, barna feje
ket megsimogatnék, nevető szemekbe
belenevetnék, síró szemek könnyét le
törölgetném . .. Ha mesebeli bocskorom
volna . . . De tán jobb is, hogy nincsen...
Hát így csak a tollamra bízom magam.
mint valami szárnyas paripára. Régi
jószág már ez, tudja a jámtot sok gye
rekszívbe. Hiszem, hogy megtalálja a
tietekbe is, akiket én látatlanban is
ismerek" - írta Móra Ferenc meséinek
"Beköszöntő"-jében. Fésüs Eua tolla is
ilyen szárnyas paripa: tudja és megta
lálja a járatot gyermekek és felnőttek

szívébe egyaránt. Bizonyság rá a kis
Csupafül, bizonyság rá a sikeres mese
iáiékok. sorozata "A palacsintás király"
tól a legújabbakig.

És hadd említsük meg itt a szerkesz
tő-dramaturg nevét. Derera l!:váét, aki
Fésüs l!:vát nemcsak a Magyar Rádió,
hanem a gyermekirodalom számára is
felfedezte, és meséit, mesejátékait a
Gyermekrádió műsoraiban mikrofon elé
viszi. A "Toportyán Tódor a mezei
könyvnapon" kitűnő előadását Gál Ist
ván rendezte, a címszerepet Velen
czei István, Csupafült Váradi Hédi, Ti
firöfi kismalacot pedig Hacser Józsa
alakította nagyszerűen.

BALASSY LASZLÚ

JÉZUS sztvt: TISZTELETÜNK

tartaImát tekintve dogmatikailag meg
alapozott és az érzelmek felkeltésében
mértéktartó. Vagyis a bonyolult forma,
a bizonytalan dogmatikai érték és a
szentimentális beállítottság ma eleve
halálra ítélt egy ájtatosságot.

Voltak olyan ájtatosságok, amely'CT,
szinte csak évtizedekig éltek, mások
dacoltak az évszázadok folyásával és
utána múltak ki, de van olyan is, amely
úgy látszik vég;glcíséri az egyház életét.
Ezek közé tartozik a szenvedő Jézus
iránti tisztelet egyik-másik módja, a
Mária-tisztelet néhány fOl'mája és a Jé
zus Szive tisztelet is.


