
módszeresen latin-amerikai népeink el
lenére vezettek volna be, mcstantól fog
va az eddiginél sokkal hatékonyabb mó
don és minden paternalizmus nélkül
társulnak majd azokhoz a mozgalrnak
hoz, amelyek ma sokkal nehezebb hely
zetben harcolnak az igazi erfiberi és né
pi felszabadulásért, a fokozódó fasizmus
és az imperializmus ellen, és a kivált
ságos rétegek belső kolonializmusa el
len, hiszen ezek a rétegek felelősek az
egész Latin-Amerikára jellemző ember
telen, kereszténytelen és népellenes tár
sadalmak Iétrejöttéért."

NAPLO

A Nyugat-Németországban megjelen ó
Neue Perspektiven közli legutóbbi számá
ban (s ezt már csak az információ tel
jessége kedvéért fűzzük a legutóbb mon
dottakhoz), hogy Helder Camara érse
ket a Pax Christi nevű békemozgalom
előterjesztette az 1970-ben esedékes bé
ke Nobel-díjra. Az ajánlólevél, amelyet
Alfrink bíboros is aláírt, kiemeli, hogy
Cumara érsek rendkívül sokat tett a
népek közöttí megértés és a társadalmi
igazságosság érvényesülése érdekében, ez
utóbbit főleg Latin-Amerikában.

DOROMBY KAROLY

MARIE NOEL JEGYZETEI
CHRISTIANE AIMERY "A JAMBORSAG ÉS A MűVÉSZ KONFLIKTUSA

AZ IRODALMI ALKOTASBAN" . ClMű ANKÉTJAHOZ

Konfliktus? Ez számomra ismeretlen. Egyszerűen engedelmesség van
csupán. Ahogyan a méhecskét mélységes engedelmesség fűzi a mézhez.

11 méh, mikor mézet gyűjt, mér, rajzol, viaszlépét építi, a virágok, mi
kor vakon dolgoznak bóbitájuk formáján és színein, a fü, mikor zöldre, a
cseresznye, mikor pirosra festi magát, a rend és a szépség. törvényének en
gedelmeskednek, mely bennük, értük Isten akarata.

És a művész, az iró, amikor az arányokon, a ritmuson, a képeken, a ben
ne élö modell szerinti alakokon dolgozik, ugyanúgy engedelmeskedik ennek
az Isten-Szépségnek, és követi a szavakba öntött törvényeket, melyeknek
semmi köze nincs a valiás vagy az erkölcs szabályaihoz, de parancsolnak,
köteleznek, s egyenértékűek a "pénteken ne egyél húst" parancsával.

Ha az orgona "egészen Istennek" akarja adni magát - ahogyan önök
mondják -, lemond illatáról, mert följebbvalója, Bossuet azt mondta neki,
hogy illata első lépés a bűn felé: akkor a virágok kolostoraiban és gyóntató
székeiben nagyon örülhettek az orgona áldozatán, de az Atyát talán meg
bántotta művének megcsonkítása. Az orgona följebbvalója nem Bossuet, sem
más moralista. Az orgona följebbvalója az Atya.

Az ön kérdése tulajdonképpen igen messzire vezet. Nem .morális kérdés
ez. inkább metafizikai probléma. Pontosan tudni kell. ki az Isten. Mindennek
ez az alapjcl. Ha Ő csak főpap, vagy szerzetes-rendfőnök,akkor nem kell mást
tenni, hogy tetszését megnyerjűk, mint mindentől megfosztani egy öregem
bert (és mindenki mást), nem érezni többé a kenyér ízét, eltűnni egy kolos
torban. sőt Szent Bernát példájára méltatlankodni, ha a bencések díszítge
tik tempIomaikat.

Ha egyszerüen csak Teremtője az égnek és a földnek, ahol galambok, de
kígyók is élnek, - nem marad más hátra, mint hogy mindenki feladata leg
.jal1át adja: hibátlan, tiszta formát, ha hegyikristály, egysZf~rü virágot, ha
százszorszép, bonyolultat, ha írisz, és' bensejében követnie leen az egyetlen
szabályt: "Legyetek tökéletesek, minta ti mennyei Atyátok tökéletes."
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A "konfliktus" azután' következik, mikor felebarátunknak a fa gyümöl
csét, a munka gyümölcsét osztogatjuk. Még a Paradicsomban is van tiltott
gyümölcs. Nem minden való mindenkinek. (Mióta felebarát van, van erkölcs.)

Nem minden való mindenkinek.
A digitálisz remek szívorvosságot termel magában, de lehet borzalmas is.

mert a haldoklókat életrekeiti. az egészségeseket megöli. A digitálisz nem
lehet más, nem is tud más lenni, mint digitálisz, és nincs egyéb dolga, mint
hogy tökéletes digitálisz legyen, tökéletes orvosság és tökéletes méreg. De
ha inni adják, követni kell az utasítást, és számolni kell a csöppeket.

A Szeretet: szomjazó forrás. Isten, aki veszélyben vagy, segíts. hogy
megmenthessünk.

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Két hatalmas kötetben megjelent
Kassák Lajos teljes költői életműve*; s
az Összes versek míritegy ezerkétszáz
oldala lehetövé teszi, hogy valóban a
,;tények" alapján mérjük föl az egész
pályát és művet. Erre egy kurta ismer
tetés természetesen nem lehet alkalmas;
legföljebb az egyik lehetséges értelmezés
néhány jelző karoját tűzheti le.

Honnét, miből indul Kassák? A "sem
miből": ez az iskolából kiiratkozott
vasmunkás inas még a helyesírással
sincs tisztában. De van egy döntő és
makacs alapélménye a világról és az
életről: az erő, a tett, az "életes élet".
Mindenféle prograrnszerű aktivizmus
előtt, döntően és alapvetően, elrendel-

. tetésszerűen "aktivista". Természetes.
hogy ennek a karakternek az irnpresz
szlonízmus-szlmbőltzrnus kifejezésformái
semmiképp sem felelnek meg. Amikor
írni kezd, persze ezzel kezdi, nem is
kezdheti mással, mínt azzal. amit maga
előtt lát: míndaz, ami első kötetét. az
.Eposz Wagner maszkjában~t megelőzi,

rendkívül érdekes és tanulságos képe
annak, hogyan birkózik az "aktivista"
természet a nem neki való ,.paSl,;zív"
formákkal: és hogyan keresi alotívísta
kollektív élményének átélt - de ezvé
nien átélt - szocíaltzmusá-v k az adek
'!)át formát, szemben az addigi egyedül
valóban művészi. de mint Kassálc mond
ja. tipiku."'" ..lJ"1"Y:'i";" (helyzetdnls7erií)
protetár élménnyol, il1p,tv p ven'l.,pl, Anv
éval. így küzdi ki 8. maga erőtelies ex
presszlonlzmusát: olyan költői stílnsnl.
amelyben tett- és erőélmén vét szavak
ban. ritmikában megvalősíthatja. Még-

.~assálk. Latjos összes verset I-Il. Sajtó aM'
Magvető Könyv'ltiladJó. H170.
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pedig nemcsak versben, hanem - mínt
egymásra következő novellásköteteiben
látható - prózában is: körülbelül 1915
16 az a dátum, amikor a jelek szarint
az expresszivitásra törekvés végleg tuda
tossá válik benne, úgy is, mínr a tár
sadalmi változtatás, a forradalom adek
vát - dinamikus-aktivista - stílusa.

Egy körülbelül nyolc-tíz esztendős lá
zas, forrongó szakasz következik. az
emigrációval ; elején az 1919-es forra
dalom, amelynek kavargásában .,az ex
presszionista költő a dadaízrnusíg tor
nássza föl magát' (mint A máglyák
énekelnek 1920-as dátumú, alaktalan
sodrú .,eposzában" mondja) ; majd a
bécsi évek sajátos "szürrealizmusa"
következik, évek ..a tohuvabohu" folyó
partján. a teljes és föltétlen önkifejezés
költői programjával, amikor - egyik
egykori kommentátora szerint - nem
valamit akar kifejezni, hanem minde
nsstül ..önmaga embertartalmát". Bete
tőzése mindannak egy ~ az Aoollinaire
Zone-jának. Condrars Tral1ssibérien-ié
nek családjába tartozó. és környezetük
be állHható remeklés, A ló meghal a
madarak kirepülnek; majd elkövetkezik
a fokozatos higgadás, egyfajta "konst
ruktdvizrnus" jegyében; ez már az emig
rációban megkezdődik s majd itthon,
~l.ső . hazai köteteiben teljesedik be, egy
újfajta, biblikus-idilli tónusu kassáki
lirában.

De ennek mégsem ez a biblikus-idil
li jelleg a lényege, hanem a mögőtte

rejlő .Jconstrukttvtzmus'' : a versek - a
java versek - egyre világosabban ki
vehető motívumokból (rózsa, madár,



gyermek. angyal, stb.) való "konstru
Mása": nem .Jeírás", hanem "teremtés".
Hosszú, alkonyragyogású delelő ez; in
nét majd az egyre konkrétabb kife
[ezés egyre puritánabb közlés felé fej
lődik, s az egykori expresszionizmus
.Járrnája" után egyre inkább a medi
tat.ív csend felé. "Magába fogad a csend
- jó hazám - ahol én is része leszek
- a semminek." És, a Vagyonom és
[ernnieruirtim. (19(;'1) kötet bevezető ars
poeficájában: .,Csendben a világ isme
retlen részének mély csendjében - köl
teményeimet írom amelyek egyszerre
innen és túl vannak az' irodalmon. " 
Az én költészetem nem az álmok kusza
burjánzásából - hanem a geometria
szigorú rendjéből születik - lefej ti a
gyümölcs héját - megszerkeszti az
alaprajzet - térbeállítja a tárgyakat, . ,"

SZÍNHÁZI K'RÓNIKA

Persze nem biztos; hogy egy költészet
mindig és mindenben megfelel annak az
ars poeticának, amelyet a költője róla
megfogalmaz. Mert az kétségtelennek lát
szik, hogya' kései Kassák "térbeállítja
a tárgyakat", és hogy Iíráját mind job
ban betölti a csend; az már vitatha-t
tóbb, mermyire születík "a geometria
szigorú rendjéből", s vajon nem spon
tánabb-e, .mint amennyire maga Kas
sák föltünteti. Néha olybá tűnik, mínt
ha nem annyira a tárgyakat állítaná
térbe, hanem inkább ő maga állna be
le s ott, a "tér" közepéri észlelne a vi
lágot és közölné é~zleleteit nem is a
.Jconetruálás", hanem a néha már-már
Önfeledt rezonálás magatartásában, s
egyre inkább a "meghitt. pillanatok"
nyugodt tisztaságában. ,.

RONAY GYÖRGY

Paul Claudel L' E;c h a n g e (A csere) című drámájával mutatkozott be az Iro
dalmi Színpadon a párizsi Thefi.tre du Tertre , Ez a bemutatkozás nemcsak azért ér
demel figyelmet, mert a magyar közönség alig ismeri a drámairó Claudelt, hanem
azért is, mert a T h e il t r e d u T e r t r e sajátos színt, játékstilust hozott magá
val, autentikus claudeli színházat, mely paradox módon mégsem jelenti, hogy Clau
del instrukcióit szó szerint követnék,

Claudel e viszonylag korai, a századfordulón keletkezett darabját bízonyos
belső kiegyensúlyozatlanság jellemzi. Amikor ezt a művét írja, még egyáltalán nem
gondol előadásra, nincs kapcsolata az élő színházzal. Alkotását "lírai drámának"
nevezi, ami azt jelzi, hogy maga is nem annyíra színpadi, inkább lírai műnek

tartja a keze alól kikerűlő darabokat, drámává szélesedő, oratórikus költemények
nek ("A cseré"-t csakúgy, mint a "Város"-t vagy az "Aranvfő"-t). "A cseré"-ben
ugyanakkor megjelenik már a .későbbi művek jellegzetesen claudeli játékossága,
a majdani "totális színház" kellékei, melyek a "Selyemcipő"-ben soha nem lá
tott gazdagsággal fognak elkápráztatni. "A cseré"-ben viszont még egymásba ját-.
szik az oratórium puritanitása és a színpadi látváwyosság, amínek következtében
- a dráma minden .költŐi szárnyalása ellenére is - nem születik meg a mű belső
egysége.

"A csere" négy hősében Claudel négy alapvető emberi jellemet rajzol meg:
Louis kalandra, szerelemre, szabadságra vágyik; Marthe, a felesége - hiven bib
liai nevéhez - féltő és szerető asszony, akinek a szolgálat és a rend adja élete
éJ·telmét; Tamas Polloch kereskedő, az önzés és a bírásvágy megtestesítője, aki
minden ízében a dollár rabszolgája; Lechy Elbernont, feleségét pedig a szenvedély,
a szerelmi lángolás, a testiség izzítja át, Louis eladja feleségét a kereskedőnek,
hagyja, hogy Lechy Elbernon szerelme elragadja, de mégsem érzi magát boldog
nak. Visszatérne feleségéhez, megszöktetné a kereskedő mellől, de Marthe aki egy
percre sem volt hűtlen hozzá. nem tud ne.ki megbocsátani: nem érzi Louis-ban az
igazi megbánást. A férfi egyedül menekül, Elbernon, az elhagyott szerető azonban
az erdőben lelöveti, SŐt Tamas Polloch házát is felgyújtja. ETekor tér vissza a ló
a nyeregre kötött holttesttel, Marthe megtalálja férje zsebében a dollárköteget,
amiért Louis eladta őt. visszaadja a k~reskedőnek, akinek égő házával egész va
gyona odaveszett. Louis holtteste mellett Marthe és Polloch jelképesen egymásra
ialálna-k.

E melodramatikus fordulatokkal és J'i1dtó színpadi hatáseszközökkel fűsze

rezett történet mélyén a szenvedély és a szolgálat drámája folyik, s ezt érezté7c
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meg a Theiitre du Tertre muueszcz zs. Mint csaknem minden drámáját, Clauslet ké
sőbb ezt is átdolgozta, figyelembe véve a színpadi előadhatóság követelményeit;
a Thebire du Tertre az első változatot tűzte műsorára. A színpadszerűtlen mű szín
padra állítása annál ízgalmasabb feladat' volt: Jean-Laurerit Coebet és Georges
Charaire, az előadás rendezői a mű oratórium [elleqét: te,ldntették meghatározó
nak, a minimáHsra csökkentették a mozgásokat, még a aesztusotuu, az arcjáté
kot is. Mégis igazi színházat teremtettek: a szenvedély és a szenvedés szinte elemi
erővel és tisztasággal robbant elő a színészek élő maszkja mögül. A látványosság
elemei e nemes visszafogottság révén eltűntek a műből: a díszlet például egy
szerű vászon volt, meiuneí: hangulatát a színek absztrakt egymásba-játszása adta
meg. Jgy a tűzvészt a vörös színek kigyulladása jelezte, Marthe és Polloch etnrtruisra
találását az asszony egyetlen mozdulata. Amikor a visszatérő Louis meg akarja
szöktetni eladott feleségét, Marthe az igazi bűnoánatot kéri számon a férfitől:

Ma reggel a tengerbe merültél és szerettél
volna fenékig lebukni.
De nem ez a sós víz mos tisztám téged,
hanem amelyik a szemedből fakad.

Es Danielle Ajoret, aki Marthe-ot alakítja, sír. Mozdulatlanul ül a színpadon, arcán
egy-egy rezdülés és az alágördülő könnyek árulják el a fájdalmat; így mondja el
a harmadik felvonás eleji hosszú monológját. A SZó hagyományos értelmében
nincs arcjátéka, egyszerűbb és bonyolultabb ez: igazi fájdalmát, belső remegését
hozza a színpadra. S ezek a könnyek egyúttal a claudeli lirát drámává formálják:
a fentebb idézett hasonlatot Danielle Ajoret élő könnyei teszik színházzá. S ahogy
múlnak a percek, tízpercek, úgy lesz egyre kiáltóbb az ellentét: Marthe könnyei
és Louis könnytelen arca között.

Ha tehát van is valami amatőr jellege ennek a Georges Charaire alapította
kis párizsi kamaraszínháznak. igen nemes amatörizmus ez, mellyel lehet, hogy
más művészetet teremtenek, mint a "profi" színházak, de sohasem másodmngút;

még akkor sem, ha Danielle Ajoret (Marthe) és Francois Timmerman (Louis)
színpadi intenzitása mellett Veronique Charaire (Lechy Elbernon) és Francois Per
rot (Tomas Polloch) teljesítménye elmarad. Talán elsősorban azért, mert esz'cozok:
és ambíciók egyensúlyban vannak, ami nem könnyű és nem kis dolog.

Az a néhány hazai amatőrelőadás, melyre az évad során felfigyelhettünk, }o

példa erre. A Mészéros Tamás vezetése alatt működő B u d a i K l u b s z í n p a d,
úgy tűnik, hasonló ambíciÓkkal alakult, mint a Theéire du Tertre, s mindeddig
- ami dicséretükre szolgál - nem vétették el a lépést. Nem estek abba a hibá
ba, ami az induló amatőregyüttesek legnagyobb veszélye: hogy a "profikat" utá
nozzák. Láthatóan egyetlen olyan gesztust sem engednek meg maguknak, amit nem
6k maguk "fedeztek fel", ami nem művészi inspirációból, hanem külső Itatásra
kerülne előadásukba. Rangos, egyéni ízlést és koiwepciót jelző műsorral 1'endel
keznek, melynek két darabját láttuk: T. S. Eliot G y i l k o s s á g a s z é k e s 
e g y h á z b a n című drámáját és Ingmar Bergman Ú r v a c s o r a című filmforga
t6könyvének Mészáros Tamás által dramatizált színpadi változatát.

Már a címekből is látható, amiről az "Úrvacso1'a" kapcsán a Budai Klubszín
pad Műsorkalauza is beszél, hogy Mészáros Tamást a "hagyomá.nyos iStenhitben
már megkapaszkodni képtelen", az "Isten csendjében élők" drámája érde,1cli. Eliot
"Gyilkosság a székesegyházban" című költői darabjából, mely Becket Tamás vér
-&znúságát állítja színpadra, ezért marad el a Te Deum-jelenet, mely utols6 kö
nyörgésével a szentek közé emeli a vértanú érseket; ezért lesz az "Úrvacsora" a
Teménytelen Isten-hiány drámája: Tomas Ericsson lelkésznek, aki vegül az üres
templomnak tartsa az istentiszteletet, rá kell döbbennie, hogy egyetlen szavával
sem tudja megközelíteni híveit.

A felvetett kérdésekre Mészáros nem akar vá1aszt adni, bár az előadásokat

kétségkíviil "korunk hitének ,keresése" jellemzi. 'De nem is a konkrét válasz hi
ányzik ezekből a színházi estékből, hisz a művész feladata elsősorban nem is ez.
hanem a diagnózis felállítása. Baj van azonban e diagnózis művészi hitelével. meg
formálásával: az előadásokból a drámq, átélése, s,zínpadi megjelenítése hiányzik.
az a drámaiság. mfJly a francia Claudel-f!lőadásban Marthe 'könnyei és Louis
könnytelensége közt feszül. Nem a szakmai tudást, a színészi képzettséget kérjük
tehát számon Mészáros Tamás színházától, amit nem is kérhetünk, mert amatő

rökről van szó: de az amatőr színház is színház, s a sZínházteremtéshez nem ele
gendő a hamis teatralitás kiirtása. Igaz, a két előadás színpadkép'e, pontosabban:
színpadtere már a megoldás érvényével hat: a puszta deszkákból és ládákból ösz-
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szeállított "díszlet" a székesegyház méltóságteljes komorságát ugyanúgy "behozta
a színpadra", mint az elárvuló éezahi letkészotthoti ürességét.

Paál István, a s z e g e d i e g y e t e m i s z i n j á t s z ó k rendezője más utat
p1'óbál: a húszas évek avantgarde-ját idézi fel Déry Tibor A z ó l' i á s c s e c s e m ő

cfmű darabjtinak bemutatásával, meiuet az Egyetemi Színpadon való »endéaezeren
lésük alkalmával láthattunk. Dérynek ez a korai színpadi alkotása közel sem re
mekmű, de jelentős írói munka, izgalmas dokumentum. Adambot - arotesz'.,
visszatetsző, ma már szélsőségesnek tűnő s.zünealista ötleteivel - a mai néző

nemigen tudná komolyan venni. Paál István azonban a diák-színjátszók diák vol
tára apellál: mint egy megelevenedő egyetemi stúdhLm, olyan ez az előadás.

Az Óriáscsecsemő, ez a fura újszülött, aki egyszerre csecsemő is, hogy az új
szülöttek naiv igazságigényével és önzésével teféinthesse a világot és felnőtt is,
hOrJy szembenézhessen a testtel és léteícket hamisan sáfárkodókkal, ítélhessen felet
tük - kijordítja sarkából a világot. Ami végül is ezt a hajnis sá/árokkal teli
vHágot leplezi le, mely maga teremtette meg saját torzszülött jét: az Öruiscsecse
mőt.

A szegedi egyetemi színjátszók megvalósítják. amit "profi" színház aligha tud
na: pergő ritmusú előadásban elevenítik meg Déry sziirreaiista látomássorozatát.
mit sem törődve azzal, hogy a tárgyak e torz tobzódásán, asszpciálásán már rég
túllépett a modern színház: ők másfél óráig - igazi diákos kedvvel - a születő

avantgarde korában élnek.
Az E g Y e t e m i S z í n p a d újdonsága volt K ö II ő M i k l ó s UJ p a n

t o m i m.e g y ü t t e s é n e le a bemutatkozása is. Az együttes, mely a Polimorph ne
vet viseli, néhány hónapja alakult; s ezt, minthogy pantomimról van szo, melyhez
több éves technikai felkészülés szükséges, fontos megállapítanunk. Sőt, azt is mind
járt hoz:zá,fűzhetjük, hogy - egyetemi mű,kedvelő együtteSTől lévén szó - a Po
limorph mímesei szinte a lehetetlenre vállalkoztak: tanulmányaik, munkájuk mel
lett áldoznak a valóban egész embert követelő pantomimnek. Dicséretükre válik
- és mindenekelőtt Köllő Miklós dicséretére --, hogy rangos, szép produkcióval
mutatkoztak be.

Egy Camus-pantomimet állítottak színpadra, egy félig-meddig sikerült mimo
drámát, melynek Camus művei közt is inkább csak irodalom- és színháztörténeti
jelentősége van. Az előadás erényei és hibái mégsem elsősorban Camus számlá
jára írható k, hisz KöZlő Miklós - okkal és okosan - csak librettóként kezelte
"A művész élete" szövegét. A darab főhőse egy festő, akit előbb a szerelem, a
siker, a családi boldogság, a tanítványok serege és könnyű erkölcsű úriasszonyok
koszorúja vesz körül, amiből ő maga alig fog fel valamit; majd amikor a siTcer
telenség és az adósság árasztja el, gyermeke és felesége meghal, azt sem vesz'í
észre: egész idő alatt egy hatalmas képet fest.

Köllő Miklós az elhívatott művész és a tár~adalom végzetes elidegenedésének
d1'ámáját ragadja meg a műben. Az előadás valóban drámai percei azok, amiko'r
igazi szenvedélyek szabadulnak fel a játékban (felfigyelhettünk egy-egy sokat ígé- '
rő gesztusra), ekkor igazi színházzá válik. ekkor megérzünk valami törvénysze
rűi a megjelenített elidegenedésben. "A művész élete" előadása azonban azt is el
á1'ulja, hogy Köllő Miklós még maga sem tudJa pontosan: a színpadi látvány vagy
az emberi testben megfogalmazott dráma vonzza-e .Jobban, s e kettősség jellem
zi magát az együttest is: művészi torna és átélt szín-!szí alakítás vegyül a pro
dukcióban. Ami minden bizonnyal az emJüttes csiszo 1a.tlanságából is ered, inely
fj'issen és ,különböző előképzettségű jelentkezőkből alakult.

pALYI ANDRAS

A szetetet lángoló pillanatai becses de ritka ajándékok. A mindennapi moz
galmassáq közepette nincs hely a legmélyebb bensőségessép számám. A ezeretet
itt aprópénzre váltódik, jóindulattá, jósággá, segítőkészséggé. qondossággá, szolgá
latkészséggé, türelemmé, önzetlenséggé, szívélyességgé. nagylelkűséggé, türelemmé,
testvériességgé - s 1)alószínűleg nagy szolgálatot tennénk a szereteinek, ha a jó~

zanság erényét gyakorolnánk és szerénye'bbell bánnánk ezzel a maoasztos szóval.

Guido HOtZ
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KÉPZŐMŰVÉSZET

B e c k Ö. F ü l ö p - e m l é ,k k: i á l-
l í t á s. 1945 januárjában, Budapest ost
romának utolsó heteiben esett az em
bertelenség áldozatául - máig sem tel
jesen tisztázont körűlmények között 
Beck Ö. Fülöp szobrászművész, akinek
emlékkiállítását a közelmúltban rendez
te meg a Nemzeti Galéria. (A tárlat
anyagát Csap Erzsébet muzeológus
gyűjtötte össze, a megnyitó beszédet
Borsos Miklós szebrász mondotta.)

Beck Fülöpnek - aki fiatal korában
ötvösmesterseget tanult, nevében az
O" az Otvos" rövidítése - müvésze
~ü~k wr{énetében betöltö'tt szerepe rop
pant nagy jelentősegű. Egy teljesen ki
síkrott szebrászatr ízlésű korszakban,
arnikor a "Potya szívar" (Dankó), a
Libatolvaj" (Jankovits), "A baba járni

tanul" (Radnai), a "Libériás kocsís"
(Nagy Kármán), a "Kellemetlen vendé
gek" (Bezerédi), Horvay Kossuth-szeb
ra és társaik voltak a hivatalos körök
díjazottjai és a nagyközönség ünnepelt
jei - Beck Fülöp (és öccse: Fé~es

13eck Vilmos, valamint Vedres Mark)
volt az, aki az akadémizmus sívárságá
val a neobarokk dagályosságával, az
an~kdotikus szobrászat alpáriságával
való szakításra, a valódi szobrászí gon
dolkodásra (anyagszerüség, a kompozí
ció zártsága sth.) mutatott példát. A két
Beck és Vedres rakta le a modern ma
gyar plasztikai művészet alapköveit, 
az ő műveikben driadalmaskodott "a szi
Iárd szerkezetnek, a nemes és egyszerű

formálásnak, a téri gondolkodásnak és
a monumentalítás. iránti igénynek szel
leme" (Kovalovszky Márta).

Beck Ö. Fülöp munkássága a rnűvé

szetbarátok előtt eddig sem volt isme
retlen; 1938-ban, a nemzetközi tekinté
lyű művészettörténész: Gombosi György,
1969-ben Heitler László írt monográfr-"
át amesterről, - az emlékkiállítás
azonban mégis felszínre hozott jó pár
olyan művet, amely korábban csupán
szűk körben volt ismert. Ezek közé tar
toznak az Arpádhází Szent Erzsébet-,
Samassa József- és Osvát Ernő-érmek,

Fenyő Miksáné büsztje 1943-ból, a "Bé
ke angyala" című síremlékterv, Madách
Imre architektonikusan felépített, szűk

szavúan fogalmazott ülő figurája, az
Ambrus Zoltán-relief és vagy két tu
cat rajz. Főleg ez utóbbiak a meglepe
tések, - az álló, lépő, ülő női (ritkáb
ban férfi) aktok sora. Remek grafikák
ezek, e lapokon tudta leginkább ön
magát adni a művész, hiszen a rajzok

488

nem a nyilvánosság számára készültek,
nem kellett szemernyit sem alkalmaz
kodnia a megrendelők kívánalmaíhoz,
a mecénáskodó polgárság esztetikai
normáihoz. Egy majdani (Gombosienaí
és Heltlerénél részletesebb) Beck Futőp

monográtía alighanem nagyobb nyoma
tékkal fogja tárgyalni a muvesz gra
fikai munkásságát, mínt a róla szaló
eddigi írások.

A kiállítás első termében Körosjői.

Kriesch Aladár Beckről festett portréja
függött; a képen a komoly arckifeje
zésű, szakállas szebrász elmerülten ne
zi a kezében tartott bronz kísplaszti
kát, Körösfői Kriesch egyes munkáí fe
lett - meglehet - eljárt az idő, de ez a
festménye mesteri jellemkép... A Kriesch
mű olyannak mutatja Becket, amilyen
a szebrász valójában volt: a művészi

szépség áhítatos szerelrnesének, etikus,
puritán alkotónak, gazdag érzelemvilág
gal megáldott, férfias léleknek.

Babits "Filippo"-nak nevezte levelei
ben és igen sokra becsülte Becket, aki
egy 1924-es fényképen (amelyet a l3a
bits emlékkönyv közöl) kora legkülönb
íróínak, költőínek: Kosztolányínak, Ba
bitsnak, Osvátnak, Tóth Árpádnak kö
rében látható. Elek Artúr, a választé
kos szellemű esztéta is szerette őt,

együtt ut:azták be Görögországot. IV1ű

vésztársai avval fejezték ki tiszteletü
ket iránta, hogy a KÚ'f, a Képzőmű

vészek Új Társasága vezetőségi tagjává
választották. Művészete előtt Lyka Ká
roly, Kállai Ernő, Rabinovszky Máriusz,
Décsey Géza prépost, Bölöni György s
más jeles művészetí íróink hajtottak
fejet. Méltán, hiszen - mint az emlék
kiállítás ezt meggyőzően tanúsítotita 
Beck "a koruk legértékesebb törekvé
seivel lépést tartó művészek közé tar
tozott" (Heitler László), s "szobrásza
tunk megújhodásának egyik kiemelkedő

megindítója volt" (Farkas Zoltán).

M a t i s s e - c e n t e n á r i u m. A fran
cia művészetí folyóiratokban 1969 de
cemberében és ez év áprilisában szá
mos tanulmány, cikk és megemlékezés
jelent meg Henri Matisse-ról, a "Fau
ve"-ok (Vadak) csoportjának .vezéregyó
níségéről, - abból az alkalomból, hogy
1969. december 31-én volt a mester szü
letésének centenáriuma, áprilisban pe
dig párizsi (Grand Palais-beli) emlék
kiállításának-az eddigi legírnpozán
sabb, legátfogóbb Matisse-tárlatnak 
megnyitása.



A megjelent írások nem csupán Ma
üsse piktúráját, élénk és merész kolo
rizmusát értekelik magasra, de a sokol
dalú művész graf'íkáít, szobrait, kollá
zsait, egyházművészeti tevékenységét és
az Académie Matisse élén kifejtett pe
dagógiai munkásságát is. Több cikk utal
arra, hogy a jubiláris tárlat Iéirejötté
ért köszönet illeti André Malraux volt
mínísztert és a leníngrádi, valamint
moszkvai múzeumokat, amelyek jó pár
Matísse-kompozíciót (közöttük több chef
d'oeuvre-t) adtak kölcsön az öt hóna
pig nyitva tartó k.iáll ításra.

A következőkben a száz év előtt szü
letett - immár általánosan klasszikus
nak tekintett - mcster cikkeiből, nap
lójegyzeteiből, leveleiből, interjúiból
közlünk néhány mondatot, amelyek 
úgy véljük - némi fényt vetnek Matds
se művészetszemléletére és rokonszen
ves, szerény emberi lényére ...

"Ha a képen rend és világosság honol,
ez azt jelenti, hogy a festő elméjében
is ugyanilyen rend és világosság ural
kodik."

"Engem nem a csendélet és nem is
a tájkép, hanem az emberi alak érde
kel a legjobban. Az emberi figurában
tudom leginkább kifejezni az élet irán
ti, szinte vallásos érzésemet."
"Amiről én álmodom, az az egyen

súlynak, a tisztaságnak, a derűs nyuga
lomnak a művészete, amely minden fel
kavaró vagy lelumqolo körülménytől

mentes."
"A modern művészet egyik jellegze

tessége, hogy részt vesz életünkben. A
kép a lakás falán örömet áraszt: szí
nei felvidítanak és enyhítik gondjain
kat."

"Nem rögtönözve fest ek. Az A l v ó
n ő r o m á n b l ú z b a n hat hó
napi munkámba került, a M a g n ó -
l i á s c s e n d é l e ten szintén fél
évig dolgoztam. Az akrobata látszó-
lagos könnyedséggel adja elő mutatvá-

.nyát, de ne feledjük el, hogy milyen
sok gyakorlás előzte meg produkcióját.
Igy van ez a festészetben is: szívós
munka által jutunk az e.~z,közök bir
tokába.. ."

"A stílus szükségképpen adódik a kor
ból. Mondanivalónkat olyan eszközökkel
fejezzük ki, amilyene.rcet karunk ková
csolt. Raffaello ma nem úgy festene,
mint hajdan tette."

"Nélkülözhetetlen, hogy a művész a
min,imumra csökkentse ígényeit. Maillol
tudta ezt: »Meqélek. egy heringből na
ponta . . .« - mondta. Egyszerűsítsük

életünket. Ne engedjünk meg magunk
nak semmit, ami fölösleges, ami sziik
ségtelen."
"Mindenekelőtt is: meg ,kell szok

nunk, hogy ne hazudjunk sem másnak,
sem önmagunknak. Sok mai művész tra
gédiája onnan ered, hogy így gondol
kodnak: »Engedményeket teszek a kö
zönségnek, és ha majd elég pénzt ke
restem, magamnak fogok dolgozni ...«
Ettől fogva el vannak veszve. agy visel
kednek, mint azok a nők, akik elhatá
rozzák, hogy addig róják az utcát, amíg
egy bizonyos összeget összegyűjtenek,
azután pedig férjhezmennek. Az erkölcs
olyan, mint a gYufa, csak.:gyszer hasz
nálható - mondja Marcel Pagnol a
»Mariiis-c-ban, Ugyanez áll a festőkre."

"A dominikánus nővérek Vence-i ró
zsafűzér-kápolnáját úgy tekintem - tö
kéletlenségei ellenére - mint életem fő

művét. Bárcsak a jövő ís megerősítené

ezt a meggyőződésemet."

Art hongrois contemporaín
címmel a párizsi Musée Galliérá
ban) tavasszal kiállítás nyílott - a ma
gyar és a francia kulturális szervek kö
zös rendezésében - napjaink huszonkét
magyar festőjének, rajzolóművészének

és szobrászának munkáiból. A francia
lapokban több meleg hangú beszámoló
jelent meg a tárlatról, amelyen olyan
élvonalbeli művészeink is részt vettek,
mínt Czóbel, Martyn, Schaár Erzsébet,
Ország Lili és Kondor Béla. Bizonyos
azonban, hogy a siker még nagyobb lett
volna, ha a kiállításon szereplő alkotók
közűl nem felejtődik ki vm Tibor, Bor
sos Miklós, Frank Frigyes, Barcsay.
Kornass Dezső, Anna Margit, Bálint End
re s még több más európai rangú mű

vészünk. A franciákat Korniss művésze

te például bizonyára jobban érdekelte
volna, mint - mondjuk - Konfár Gyu
láé vagy Raszler Károlyé. Egy rejkjavl
ki kiállításon is a leggondosabban válo
gatott, legmegfontoltafiban mérlegelt
anyaggal kell bemutatni művészetünket.

Hatványozottan áll ez egy Párizsban
rendezett tárlatra ...

D. r.

Annak, aid szeret, nincsen szüksége arra, hogy emlékezzenek rá. Van az ele
t'e1iek országa meg a holtak országa, s a híd a szeretet; csak qz marad meg, az
az élet egyetlen értelme. . T h o r n t o 11 W i l d e r
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ZENEI JEGYZETEK

(A BAMBERGI SZIMFONIKUSOK
HANGVERSENYE.) Az idei év valóban
gazdagabb volt vendégek ben, mint az
előzőek. Igaz, voltak nagy garral beha
rangozottak, akik csalódást okoztak, vol
tak azonban - közéjük sorolhatjuk a
Bambergi Szimfonikus Zenekart -, akik
csendben érkeztek, s hatalmas sikert
arattak. A bambergi együttes Eurirpa
egyik tekintélyes zene,lwra, amely igazi
nagy sikereit Joseph Keilberthnek kö
szönheti, s azoknak a hanglemezeknek,
amelyeket Fritz Lehmann vezényletével
vettek fel. Kitűnő az együttes brácsa és
gordonka szólama, kicsit színtelenek he
gedűsei, a fúvósok közQtt pedig ugyan
oiua»: pontatlanságokat lehetett hallani,
mint nálunk szokásosak. Precíz, alapos
felkészültségű együttessel találkozhat
tunk tehát, amely a legkiegyensúlyozot
tabb teljesítményt, a legmaradandóbb ze
nei élményt Hindemith: Mathis, a festő

című szimfóniájának előadásávtti szerez
te. Mozart Linzi szimfóniájából talá1/- a
fényt, a derűt lehetett hiá_nyolni, Beet
hoven VII. szimfóniájának előadásában

pedig a klasszikus tiszwságot kerestük
hiába. Szokatlan tempóingadozások, ro
mantikus, szilaj vágtatások, megtorpa
nások tették izgalmassá a VII. szimfó
niát, valahogy mégis "mesterséges" volt
ez a feszültség, hiányzott belőll! a rit·
mus [eszesséqe, egysége.

Hindemith: Mathis, a festő című ope
rájából komponált szimfóniáját sajnos
meglehetősen ritkán hallhatjuk hiteles
előadásban. A Heintz Wallberg vezette
bambergi együttes most azzal a U'adí
cióval ismertetett meg bennünket, melyet
Furtwiingler alapozott meg, s növelt
naggyá, abban az időben, ámikora fa
sizmus szinte mindegyik kortárs zene
szerzőre anathémát mondott, s amikor
a német művészeti élet legnagyobb
alakjai kűlföldremenekültek. (Furtwiing
lert később ezek a visszatérő művé

szek támadták, mert - szerintük - je
lenlétével, és azzal, hogy vezényelt ki
szolgálta a hitleri rendszert.) A nagy
német karmester 1934-ben, amikor Hin
demith ellen valóságos kampány indult,
írta A Hindemith-ügy címú tanulmányát,
amelyben az akkori idők meglehetősen

nehéz szellemi viszonyai között igen
nagy bátorsággal védelmezte Hindemith
et, aki - szerinte - sokkal többet tett
a modern német zenének a nagyvilág
ban való elismertetéséért, mint azok, akik
a "németség" eszménye nevében felsora
koztak ellene. Ebben a bátor írásban 01-
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vas hatjuk a többi között a Mathis der
Mahlerre vonatkozó következő sorokat:
"Ez idő szerint megjelent utolsó műve,

a Mathis, a festő cimű operájából készült
szimfónia, csak megerősíti ezt a véle
ményt. Mindenütt, ahol csak ez év már
ciusában megtartott ősbemutatója óta
[etcsetuliilt, igen 'nagy hatást keltett,
még olyanokban is, akik egyébként ép
penséggel nem nevezhetők Hindemith
barátainak. Ez, amint már mondottam,
nem azt jelenti, hogy Hinllemith, ,a kon
junktúra lovag átáltt' hanem sokkal ín
kább azt - ha így tetszik -, hogy visz
szatért a kezdethez, visszatért önmagá
hoz." Ez a ",kezdet" voltaképp a zenei
neoklasszicizmus egyik ága, rnelynek in
dulását Satie neve fémjelzi.) módszerét
pedig a jazz-elemek felhasz"nálása s az
állandó ironikus fénytörés .ip.llem;i, A
Mathis, a festő azonban kivétel: az ope
ra egyik legnagyobb monológjában saját
maga kínzó kérdését adja főhőse szájá
ba a szerző: "Has;mos-e, elég-e amit al
kotsz? S vajon nem csak önmagadért élsz
művészetedben?" Ez már annak a mű
vésznek a tépelődő ·kérdése, aki a fe
szült politikai helyzetben, a modern ze
nét ért heves támadások idején a ma
ga módján igyekszik megtalálni helyét
az egyrnásna,/c feszülő erővonalak között.
A mű voltaképp a lázadás és az alko
tás konfliktusa. Mathis, azaz Mathias
Grünewald, a parasztfelkelől<, oldalára
áll, barátja azonban igazi küldetésére
a, r:agy műalkotás létrehozására buz~
dztJa: "Neked emberfölötti képességed
van a festészethez. Hálátlan voltál és
hűtlen, amikor megtagadtad Isten ado
mányát. A néptől vontad el magad. ami
kor hozzá mentél, s megtagadtad külde
tésedet. Térj vissza mindkettőhöz!"Ez a
szózat azonban nemcsak az isenheimi
oltárképek festőiét buzdítja. hanem ma
gát a zeneszerzőt is, aki hite, meggyő
ződése és művészi hitr;allása indítására
a nyílt harcot vá'lasztaná, az alkotá«
képessége és hívása azonban erősebh.

Nem véletlen, hotru a megú.1uló támadt
sok hatására véaül elhagyta hazá1át és
operá1a bemutatóJát (1938, Zürich) ~ár
menekiiltként 'érte mea. Az operából ld
szült szimfóniára különben remel<,ül il
lik Stuckenschmidt Schöpfer der neun
Musik című könyvéből az alább1 jellem
zés: "A politonalítás egy formája ez, de
nem a Milhaud-féle egyidejű értelem
ben. Ez egy szukcesszív politonalitás". A
művet, melynek tételcímeit az isenheimi
oltárképek aláírásából választotta Hin-



aemith, hamarosan betiliották, s csak a
világháború után csendült jei isme t, a
modern zene és a modern ember' eti
kumát hirdetve.

(EGYHAZZENE.) A Szent István Tá'r
sulat kiadásában gyors egymásutánban
két mise jelent meg kottakiadványban.
Mindkettőt a magyl!r egyházzenei kui
túra érdemes művelője, művésze írta, s
mindkettő az egyházi zene új áramla
tába tartozik, melyet a gregorián és a
népzenei hagyomány szimultán aUwlma
zása jellemez. Werner Alajos Mercedes
miséje rendkívül egyszerű - de ez tu
datos egyszerűség, melynek mélyén ott
ízzik a gregorián feszült belső áhítata
- melódiavonalakra épül. Heraenréder
Miklós Pécsi miséje és Pécsi gyászmi
séje ugyancsak már-már leszűrt klasszi
cizmusával kelt figllelmet, melyet olykor
érdekes, modern eiiektusok tesznek tel
jessé. Mind,két alkotás alkalmas arra,
hogy meggyökerezzék a templomi hasz
nálatban és a hivő tömegek kincsévé
váljék.

Kopeczky Alajos végtelenül egyszerű,

s talán épp ezért virtuóz játékában len
gyel és magyar orgonaművek szerepel
tek a Hámán Kató-téri templomban ren
dezett egyházzenei hangversenyen. A sok
műalkotás között érdekes, egyéni szin
foltot képviselt Ottó Ferenc Ekuménikus
orgonaszvitjének első része. (A mű hang
szerelt cáitozatát a Magyar Rádió adta
elő.) Ez a rendkivül szuggesztiv alkotás
megint csak azt igazolja, hogy sosem a
választott eszközök döntik el egy mű

igazi értékeit, hanem mindig a mondani
való, a lélek gazdagsága, melyet még
hatásosabban emelt ki a regiszt1'álás
sokszínűsége.

(LEMEZFIGYEU5.) A Ma g y a r
H a n g l e m e z g y á r t ó V á II a l a t új
donságai között két ragyogó felvétel ér
demel először említést. Guillaume DUfay
Missa "Caput"-ját a Győri Leánykar
énekli Szabó Miklós 1)ezényletével, Zilcz
György tenor-harsona és Steinert Ferenc
alt-harsona 'kíséretével. Dufay a burgun
diai zene egyik megteremtője és legna
gyobb alakja volt. Működéseépp arra az
időre esik, amikor a burgundiai herceg
ség hatalma csúcsán állt. Angol és hazai
jellegű zenei eleme,k egybeolvasztásával
kísérletezte ki az úgynevezetett németal
földi kórushangzást, amely századokon
élt tovább. A miseirodalom egyik legna~

gyobb mesterévé emelkedett, akihez éle
te végén már a következő generáció za
rándokolt tanácsért, ösztönzo példáért,
Műveinek összkiadása Rómában jelenik
meg. A Missa "Caput" az összkiadás
szerkesztője szerint. 1440 körül készült.

Legszebb és leggazdagabb Kyrie tétele
azonban körülbelül húsz évvel később

1'ől datálható. A felvétel érdekessége,
hogy a ragyogóan éneklő Győri Leány
kar transzpozició néllcül adja elő a mű

vet, a Tenort és a Tenor secundust pe
dig barokk harsoná,kon szólaltatják meg.
Valóban létrejön ilyesformán az a hang
zás, melyet Szabolcsi Bence igy jellemez:
"A világos hangok meiuiuei-kék, fehér
és arany fényében lebeg, mindig a ma
gasban, mindig közel az éghez". A lemez
felvételi technikája kitűnő, egyike a leg
szebb magyarkiadványoknak, eimlapját
Matteo Di Giovanni Madonnája díszí
ti az esztergomi Keresztény Múzeumból.
A győri Leánykar éteri tisztaságú hang
zása, a karmester Szabó Miklós mérté,lc
tartó tempói mind-mind e nagyszerű

felvétel összetevői (Qualiton LPX 11441).
A mási,k kitűnő lemezen Kovács Dé

nes és Németh Géza hat Haydn-szonátát
és két Mozart-duót ad elő ragyogó hang
zással, kitűnő tempók,kal. Ezek a mű

vek ugyancsak rendkívül ritkák, hang
lemezfelvételük tehát nemcsak a két ki
tűnő művészne,k ad alkalmat tehetsége
bemutatására, hanem a Magyar Hang
lemezgyártó Vállalatnak' is arra, hogy
Titkán felvett művekkel jelentkezzék a
nemzetközi piacon. A hat Haydn-mű

felvétele azért külön szenzáció, mert a
szerző ebben a műfajban nem is írt
e,gyebet. Mozart viszont épp az ő ösz
tönzésére írta a maga duóit, meluek: így
joggal és okkal kerültek erre a lemezre
(Qualiton LPX 11426-27).

Tatjana Nyikolajeva nevét egyik első

lemezem zongoristájaként ismertem meg
kisalakú, normál fordulatszámú lemezen
Bach A-dúr zongoraversenyét játszotta.
Azóta a legjelentősebb barpkk előadók

közé emelkedett, érthető hát, hogy a
M e l ó d i a vele v'ette fel a Kunst der
Fuge teljes zongorára írt változatát. A
mű indítása talán kicsit lassú, visszafo
gott, a második tételtől azonban mind
teljesebben bontakoznak ki Tatjana Nyi
,kolajeva játékának legnagyobb érdemei,
a rendkívül feszes ritmizálás, a csembal
ló-szerű hangzás 'következetes megte
remtése. Bizonyára sokak számá1'a szo
katlan ez a rendkívül objektív' előadás.
hiszen a hanversenylátogatók jelentős

része őrzi még Edwin Fischer romantikus
hevületű Bach-tolmácsolásának emlékét.
Az utóbbi években azonban megtanultuk
e felfogás becsülését is, kivált, ha olyan
szép, hiteles kivitelezésben hallhatjuk,
mint ezen a lemezen. Talán csak a téte
lek végén alkalmazott tempólassítások és
f01·tissimók szokatlanok (023311-14{a).

RÖNAY LASZLÖ
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FILMEK VJLÁGÁBÓL

N. N. a h a l á l a n g y a l a (magyar,
színes). írta: Bíró Zs. és Herskó J; kép:
Zsombolyai J; zene: Vukán Gy; rendező:

Herskó János; főszereplők. Gábor M.,
Törőcsik M., Ruttkai É., Darvas Iván,
Pécsi l.

Kommersz és közéleti művek alkotói
egyaránt egyetértenek abban, hogy a
filmeknek történeteket kell elmesélniök,
ha azt akarjuk, hogy érthetőek legyenek,
a cselekményt tempósan kell vezetni, a
nézőnek pedig lehetőséget kell adni ar
ra; hogy a mű hősével vagy hőseivel

azonosulhasson. Az ilyen formai feltéte
lek néha sokkal erőteljesebben befolyá
solják a művészí tevékenységet, mínt
esetleg az aktuális tartalmi követelmé
nyek, mivel az alkotást a saját terüle
tén, eszközeiben bénítják meg. Ezt a
bénaságót lehet látszatra izgalmas for
dulatokban tálalni, ha a krímí, humo
rosan, ha a burleszk klíséit alkalmaz
zák, vagy éppen elegánsan, ha a dialó
gusok megszerkesztésében molnár ferenci
eszközökhöz nyúlnak. Mindez azonban
már nem változtat, azon, hogy a lé
nyeg megfogalmazásával adós marad
mert a konvenciók a maguk képére for~
málták az indulás szándékának esetle
ges igazságát.

Herskó filmiében ezt az igazságot
meglehetősen nehéz kíhámozní a remek
szakmai fölkészültséggel összeállított,
pergő cselekményből. A vígjátéki hely
zetekkel tarkított filmtörténetbe beágyaz
va helyenként fontos, mélyrehatónak tű

nő kijelentések hangzanak el néha csak
úgy mellékesen, félvállról' odavetve
~ogy az élük tompuljon. még~
IS lehetetlen nem észrevenni
hogy ezeknek a mondatoknak ....:. Úgy~
mond - "dupla fenekük" van. Ahogy
a zsúfolt cselekménybe beérőszakoltma
gasrangú rendőrtiszt savanyú képpel azt
mondja a főszereplőnek: "Te mindig ki
mászol valahogy a pácból!", akkor ez
ott, abban a beállításban nemcsak egy
emberre vonatkozik. Mert a film főhőse

egy egész nemzedék, ami az említett
feltételek szempontjából egyáltalán nem
haszontalan, mivel az azonosulás oly
sokszor kipróbált lehetőséget még kiter
jeszti szélesebb körökre. Erről a leg
alábbis ezerfejű nernzedékí hősről azon
ban csupa olyan dolgot tudunk meg, ami
eddig még minden generációra érvényes
volt; mert ugyan malyikről nem lehet
ne elmondani, ami a film kulcsjeleneté
ben olyan sajátos KRESZ-nyelvezeten
elhangzik: "Minket negyvenéveseket
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annyiszor előztek szabálytalanul, és mí
is annyiszor előztünk szabálytalanul.L'Y
Ehhez már legfeljebb azt lehetne hozzá
tenni magyarosan, hogy a lónak is negy
lába van, mégis megbotlik, vagy az ves
se rá a legelső követ, aki... Az ekkora
igazságok enyhén szólva fékezőerr hat
nak a művészí kibontakozásban. A film
nyilvánvalóan az elmúlt évtizedek tör
ténelmi változásaira céloz, középpontba
állítva azt az évjáratot, melynek fel
nőtt indulása egybeesett a változások
kezdetével. Az önvízsgálatnak ezt a köz
lekedésbe csomagolt változatát vizuálisan;
egyrészt a film elején és a végén 
időnként más helyen is - látható autós
képsorok hivatottak megjeleníteni, ame
lyekben egy magántulajdonban levő sze
mélygépkocsi meg egy taxi előzgetí egy
mást a járművekkel zsúfolt utcákon
másrészt pedig a "kulcsjelenet", amely~
ben a halottnak vélt főszereplő végig
nézi a televízión, hogyan reagálnak 1'01
légáí a halálhírére. Ez a filmre -átül
tetett, bevalt pirandellói fogás vitatha
tat}am~l jó alIu:lo,!U, a komikus vagy a
drámai szembeállításra. A tömegtársa-
?alom kommunikációs technikajának
intellektuel szereplőí ágálnak a képér
n!ő~ö~? s legfőbb törekvésük, hogy a
fohoshoz hasonlóan, elősegítsék saját
krLtikai magatartásuk integrálódását a
társadalomba. Azonban újracsak az a
helyzet, rnint az előzéssel: a lázas
nyüzsgés, a tevékenység látszata, a pót
cselekvés pontosan úgy nem. egyetlen
nemzedék "kiváltsága", rnínt ahogy az
sem, hogy a társadalmi zűrzavarban
sokak számára a puszta fölszínenmara
dás pótolja a tartalmas tevékenységet.

Mindez inkább társadalmi fenotípusok
kérdése lehetne, például a paternalista
és a tekintélyi befolyások fejlődésétgát
ló hatásáé, semmint nemzedéki ügy. A
filmkoncepcióban ráadásul éppen ez a
paternalizmus érvényesül a maga gyer
meki egyszerűségében; eszerint ugya nis
hovatovább a mai negyvenévesek lesz
nek azért felelősek, hogy mindenki "sza
bályosan előzzön". Az atyáskodó fölfo
gás mögött valamiféle nemzedék! ve
zér-eszmény rejtőzik, a mitikus szerep
játszásnak az a bukolikus formája,
amelyben az egyik korosztály a másik
tól venné át a rakoncátlan társadalom
irányításának stafétabotját. Mintha a
társadalmi-történelmi helyzet demokr-a
tizmusa vagy annak hiánya éppen a
generációktól függő "Közlekedési Kó
dex" betartasán múlnék, akárcsak az



újdonsült Trabant-tulajdonosok viselke
dése a nagyvárosi aszfalton.

A befejezésben Herskó a Dunába ful
lasztja ezt a sokat ugráló, egyszerre si
kerélményeket hajszoló és óvatosan ja
vítgatni akaró nemzedéki főszereplőt,

miután előzőleg kendőzetlenül bemutat
ta a társadalmi pszichologizálás tojás
tánca mellett a magánélet pszichológiai
csődjét is a gyemneknevelés és a házas
.ság dolgában. A manípulatív filmtörté
net és a hőssel való azonosulás követel
ménye, azaz a tipikusság említett kliséi
azonban azoknak a mércéje, akiket a
film ábrázol. A kör így tehát végzetesen
bezárul, s kiutat belőle az eklektikusan
·összeállított, valóban tempós cselek
ményhajsza sem jelentett. A néző végső
soron afilm- és a színháztörténelem kü
lönféle elemeiből biztos kézzel összeál
lított cselekmény egymásutániságában
gyönyörködhet.

Andrzej Wajda: Légyfogó.
Félművelt emberek élete, a manipulá
cióknak kiszolgáltatott sorsa elevenedik
meg ebben a filmben, akik akár a ro
varok - ki egyszerű, lomha légy, ki pe
dig vérszopó bögöly - repkednek a kü
lönböző, eszméket jelképező Iégyfogók
között, hogy előbb-utóbb valamelyikre
ráragadva, befejezzék rajta pályafutásu
kat. A bérből és fizetésből élő' alkal
mazottat, az ipari világ átlagos dolgo
zójának képviselőjét, akit otthonában fe
lesége és családja tart szűk, kispolgári
börtönben, elcsábítja egy fiatal egyete
mista lány. Ennek a csábításnak azon
ban átvitt értelme van: az a kíméletle
nül következetes, mándig csak a saját
igazát szem előtt tartó, másokra is kö
telezőnek tekintett ideális célokért krr
tikátlanul lelkesedő magatartás. melvet
a lány képvisel, s amellyel hatalmába
keríti egymás után az egyszeru férfia
kat, a filmben tulajdonképpen az esz
meiség megnyilatkozása. A lány szel
lemisége valójában nem különbözik a
férfiakétól, akiket elcsábít, legfeljebb a
sorsa, a szerepe más: a tanultsága kö
vetkeztében eszköz a hűvös számítás és
a totális következetesség szolgálatában.
Mennél szélsőségesebb esetet talál magá
nak, annál tisztábban érvényesülhet. A
konfliktus az ő számára olyasmi, mint
élőlénynek az oxigén, a kíbontakozásá-

hoz mennél nagyobb összeütközésekre
van szüksége, s ha Ilyen nincs, kiprovo
kálja őket, mások szenvedése árán. Ez
ért is örül annak, ha az elcsábított fér
finak felesége és gyereke is van. Vá
lasztásai egyébként is [elképesek : mín
dig a legegyszerűbb embereket keresi ki,
lapos, logikus intellektuális közhelyek
segítségével ráveszi őket arra, hogy
higgyenek saját elhívatottságukban, s
ennélfogva - akár a családjuk, a má
sok rovására is - kiterjeszthetik sza
badságukat. Az így fölkapott emberek
ideje aztán a tehetségtelenségükkel va
ló reménytelen birkózásban telik el,
mígnem - ki-ki az alkatának megfelelő

módon - összeroppannak; az egyik ci
nikus lesz, a másik az alkoholt választ
ja, s az, akii a végén esetleg eljut odá
ig, hogy fölismeri tényleges képességei
nek a határait, azaz hogy alkalmatlan
a szerepre, amellyel níiegették, tehát
fölismeri, hogy elvont, eszményített cé
lok (mint például a művészet és a sze
relem kettősségében megtalálható bol
dogság) érdekében kihasználták és be
csapták, az elpusztítja a nőt, a halllis
megváltás képviselőjét.

Wajda kíméletlenül ábrázolja az ipari
társadalom "intelleMueljei:nek" világát.
Szórakozásainak színvonala csak raff'
náltságában különbözik a film peremén
rövid időre megjelenő "primitívebb"
emberek manipulált örömeitől. Az esz
meiség feminin vonásait azzal hangsú
lyozza, hogy képviselőivé minduntalan
nőket tesz meg, kegyetlen, másokát a
maguk szolgálatába állító, önmaguk tö
kéletességében tetszelgő lényeket, ami
nek természetesen semmi köze sincs a
nőgyűlölethez. Végül míndannyían: ma
nipuláltak és manípulálók egyaránt ott
renkednek tétova vagy eszelős tekintet-.
tel a légyfogó körül, míntegy áldozatai
ként annak, hogy képtelenek voltak ön
magukra támaszkodva élni és cseleked
ni, hanem akarva-akaratlan idegen, kül
ső eszményekhez fordultak, melyeket az
tán már nem tudtak befolyásolni, és
ezek a maguk képére formálták őket.
A film szereplőínek eszköztelen. hét
köznapian egyszeru színészd alakítását
- különösen az elvont témára való' te
kintelltel - ki kell emelni.

UNGVARI RUDOLF

A legmagasabb öröm nem egyéb, mint a legfőbb értelem, a "nous" szabad
.tevékenuséue, a fájdalom 'jJedig a tevékenykedés megakadályozása.

Ranschburg
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