
minden tátongó szakadék láttán - ki
csinyek és nagyo,]c, egyesek és közössé
gek - feltennék a kérdést: Csak nem
én vagyok-e az oka ennek? És ahogy
az apostolokban az árulásnak semmi
ténybeli tudata nem volt, mégis ijedten
gondoltak árulásuk lehetős.égére, mert a
kis hűtlensége Ic, a kis pártütések, kis
mulasztások sora osszeállhat - így kel
lett vélekedniök - Krisztus elárulásá
val, mi lenne, ha blZ'nnünk\ is fölébredne

a gyanú, de nem mindig másra, hanem
elsősorban is magunkra? Ha az erkölcsi
bátorság e kérdését önmagunk ellen sze
geznénk, az már kiindulópontja lehetne
a komoly önvizsgálatnak, és a felelősség

keresésében sokszor kellene magunknál
megállnunk.

A Krisztushoz közelálló keresztény el
sősorban a maga felelősségét keresi,
mint az apostolok is az utolsó vacsorán.

BELON GELLÉRT

NAPLÓ
HELDER CAMARA A POLITIKÁRÓL

A párizsi Informations Catholiques Internationales (ICI) egyik rnunkatársa az
Orly-í repülőtéren tízperces beszélgetést folytatott az átutazóban levő Helder
Camara érsekkel. Az ez év június l-i Informations nyomán közöljük a hírneves
brazíliai főpapnak a francia újságíró kérdéseire adott válaszait.

ICI: Püspök létére miért beszél úgyszólván mindig a politikáról? Milyen kap
csolat van az ön által folytatott harc és püspöki tisztje között?

DOM HELDER:Tudja, mándenkor tartózkodom a pártpolitikától. Nem tartozom
és nem is óhajtok egy politikai párt tagjai közé tartozni, noha jól tudom, hogy
a laikusok számára, a politikai élet s általában a világi élet számára a politikai
pártok több okból is elkerülhetetlenek. Mindenesetre a közjóról van itt szó. Tehát
politikus vagyok, politikusnak kell lennem. Érdeklődnöm kell a rend, a kőzjó,

a közérdek iránt és nem félek ezt kimondani, mert Isten nemcsak a lelkeket
bízta rám. Valamikor így mondták: recifei egyházmegyém egymillió kétszázezer
lelket számlál ... nem! Az igaz, hogy van ott egymillió kétszázezer lélek, de testbe
öltözött lélek és nem tudok különbséget tenni a test és a lélek között, Sajnos meg
mindnyájunkat túlságosan ebben a test-lélek, anyag-szellem, természetes-termé
szetfölötti kettősségben neveltek,

ICI: Jeletitkezik-e az ön egyházmegyéjében is a papság válsága, például az új
hivatások terén? És ha igen, mik ennek az okai?

DOM HELDER: Igen, ez a válság az én egyházmegyemben is jelentkezik. És
azt hiszem, hogy többféle oka is van. Atrnenetí korszakban élünk és míndenütt
keresik a pap új alakját. Az egész világon ezt vallják. De azt hiszem, hogy lassacs
kán kitaláljuk már ezt az új papi alakot. Néhány pap kitartott ama meggyőződése

mellett, hogy a zsinat után helyesebb laikusnak lenni, mint papnak, mert a laikus
sokkal előbbre léphet főként a fejlődésben elmaradott országokban. Én azonban
úgy hiszem, hogy még míndíg van és mindig lesz is hely a pap számára, még a
fej lődés területén is, mert a fejlődés számunkra nem csupán a gazdasági fejlődést

jelenti, hanem mínden embemek általános fejlődését. Még inkább, mint ahogy szük
ségünk van közgazdászokra. .szocíológusokra, politikusokra, nevelőkre, művészekre,

kellenek nekünk azok, akik azért állnak a helyükön, hogy fönntartsák a reménységet
és megteremtsek a mísztíkumot, így például nekem a magam helyén bátorítanom
kell az emberalabtí embereket, tehát azokat az embereket, akik emberalatti körül
mények közott élnek. Ezeknek a lényeknek is meg kell találniuk az evangéliumban
az élet értelmét:

ICI: Ismerik a hűség válságát is? Vannak papok, akik elhagyják hivatásukat?
DOM HELDER:.Igen. Nemcsak olyanok vannak, akik egyszerűen elhagyják

hivatalukat, hanem olyanok is, akik esetleg csak változtatnak hivatásuk helyén,
rnert hisz továbbra is jó laikusok, jó barátaink maradnak. Egyszeruen csak arról
van szó, hogy úgy gondolják nem tudják többé érvényesen a vállalt kötelezettséget
betölteni, tehát elmennek.

ICI: És milyen álláspontra helyezkedik velük szemben?
DOM HELDER : Továbbra is kapcsolatban maradnak velünk. Barátok ezek és

nem ellenségek. Együttműködünk.
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ICI: Milyen álláspontot foglal el Suenens bíborossal kapcsolatban?
DOM HELDER: Számomra Suenens bíboros mindenkor a zsinat moderátora

marad. Amióta csak figyelem őt, azt kell mondanom, hogy valamiképpen ő a mí
vezérünk, a vezetője míndazoknak, akik életté akarják változtatní a II. vatikáni
zsínatot, 6 az az ember, aki hűséges Péterhez... de aki Pétert mindenkor a
kollegialitás keretében látja, aki mindenkor az egész egyházat szemléli, aki az
egyházon belüli társfelelősség embere.

ICI: Mit vár a szinodus álland6 titkárságát61? És milyen kérdéseket szeretne
a legközelebbi szinodus napirendjén látni?

DOM BELDER: Semmi sem állná útját annak, hogy a színodus állandó taná
csától egy különleges szinodus összehívását várjuk, egy olyan sz:inodusét, amely
a harmadik világgal foglalkozik, a fejlett és a fejlődésben elmaradt világ kapcso
lataival. Úgy érzem, hogy a legégetőbb kérdésekkel találkoznánk itt és a pillanat
nyilag legfontosabbakkal. AzJt szeretném, ha itt kezdenénk a munkát. Ami a
szinodus állandó tanácsát :illeti, azt hiszem, hogy ez fontos szerepet tölt be:
állandóan ki kell nyilvánítania a kollegialitást Péterrel.

D, K,

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Miért mutat be egy vidéki színház
Shakespeare-darabot? Talán a biztos si
kerért? Talán mert Sha,kespeare mindig
jó "rnúsortöltő"? Talán mert egyszerűen
úgy illik hogy Shakespeare-t is játsz
szan? Vagy mert a színház rendezője

sajátos, egyéni értelmezést kíván nézői

vel megismerte,tni? Vagy mert a szín
ház vezetői jelentős színészi alakítás le
hetőségét sejtik meg egy Sluikespeare
szerepben? Könnyen lehet, hogy ez
utóbbi szempontok érl)ényesülnek, s ha
így van, a vidéki Shakespeare-bemutat6k
is megérdernelnék az országos ,kritika
figyeImét. A veszprémi Petőfi Színház
H a m l e t-je például föltétlen nagyobb
l)isszhangot érdemelt volna, mint ami
lyet kapott: hetek óta figyelem, hogyan
reagál a sajtó e valóban kiemelkedő

színházi produkcióra, de csaknem egé
szen hiába (például egyetlen fővárosi

napilapunkban jelent meg méltatás az
előadásról: a kritikus a székesfehér
vári ifjúsági előadáson szerzeti benyo
másai után írta meg fanyalgásait). Ho
lott ez a 1Jeszprémi "Hamlet" izgalma
san modern színház, mely minden ki
egjJensúlyozatlanságát,a,l eouűtt több im
pulzust adott a nézőnek, mint a fővárosi

bemutatóle jór:észe.
A •.Hamlet" Shakespeare életművében

is csúcs: de nincs olyan jó darab, amit
ne lehetne elrontani. Amikor tehát az
előadás impulzusairól beszélünk, ezek
nemcsak Shakespeare impulzusai. A kor
szerű színház izgaImát elsősorban Pe
thes György rendező és Vég.vári Tamás
(Hamlet) munkája teremti meg; ők ket
ten olyan teljesítményt nyújtanak, mely

a rangos és közismert, nagy "Hamlet"
produkciók után is saját sugárzásával
vonja be a nézőt Hamlet drámájába,
Talán nem vé1letlen, hogy a 1Jeszprémi
műsorfüzetben, mely részleteket közöl
Móricz Zsigmond "Hamlet"-elemzéséből,

ott találom ezt a mondatot: "Amit Sha
kespeare csinál, nem gigantikus: emberi."
Pethes György és Végvári Tamás min
denekelőtt abból indultak ki, ahogy ez
a Hamletet alakító színész nyilat,koza
tából i.~ kiderül, hogy az előadás 1970
ben születik: a nagykorúságot kÖ1Jetelő

teesuuierek, a tüntető diákok, a passzi
1Jitásukkal lázadó hippik korában. A
hanasúlll így a "nemzedéld ,1eérdésre"
került: Hamlet végzetes álszentséqüleből

próbálja felrázni anyját és Claudiust, s
amikor ítél, akkor is efölött az álszent
ség fölött ítél. A rendezői elképzelés
meglepően 1Jág: most érezzük meg a
Shakespeare-dialóausokban, mennyi1Jel
természetesebb és emberibb Hamlet,
mint az őt körül1Jevő társadalom. mely
nek szinte 1Jérévé vált a hazugság.

Hosszan elemezhetnénk Pethes György
rendezői eszközeit, melyeknek finom, je
les színpadi érzékre valló használatával
színi közeget teremtett Végvári Tamás
nak nagyszerű alakításához. A visszafo
gottan stilizált, sziqorúan egyszerű dísz
letek - funkcionális 1Jáltozásaik ellené
re -úgyszólván egy színre hozzák ösz
sze a dráma szertebu'rjánz6 cselekmé
nyét; jelmez és kellék csak a legmini
málisabb mértékben ,kap szerepet a tÖI"·
ténelmi illúzió, megteremtésében, rrünt
hogya cél elsősorban a játék maisága:

557



Végvári Tamás Hamletje teljesen maszk
nélkül, természetes hajjal és szakállal
fekete mezben (al!g stilizált pulóverbe~
és nadrágban) még így is kirí a játék
kosztümös társadalmábót A Hamletben
sűrűsödő tiltakozás és indulat így első

sorban. ,a társadalom "kosztümössége"
ellen l1:anyul, de már nem is a ruhák
hanem az arcok, vagyis a leUeek kosz~
tümössége" elZen. "

Végvári Hamlet-alakítását méltatva
m~r Fe.hér Miklós diszlet- és Jánoskuty
Marta Jelmeztervezőmunkájának is elis
meréssel adóztunk. A színészi alakítá
sok, sajnos, egyenetlenek: Tánczos Ti
bor Claudiusa egysíkúan ellenszenves
Majczen Mária Gertrud szerepében erőt~
len és fiatal, Horváth Sándor Poloniusa
viszont - kedvességbe csomagolt kétszí
nűségével - ,kitúnően illeszkedik a ren
dezői elképzelésbe. Meszléry Judit és
Győry Franciska felváltva játssza Ophe
li~t: de csak .c;:yőry méltó partnere Vég
va" Hamletiének. Szép alakítás Perla
ki István Horatiója, s a kisebb szere
pekben felfigyelhettünk még Bakody J6
zsei, Hegyi Péter, Joós Lászl6' és Uj'láki
Dénes játékára, akiknek nyilván nem
kis részük van abban, hogy az egész
előadásnak jó levegője vólt.

Hasonl6képpen elsősorban a jó szín
házi atmoszférateremtés miatt érdemel
elismerést az a Shakespeare-előadás is.
mellyel a nagyváradi A17,ami Színház
magyar tagozata mutatkozott be a má
jus végén negyedszer megrendezett Deb
receni Színházi Napokon. Farkas Ist
1"án, aki a T é v e d é s e k v í g j á t é 
k á-t rendezte, már csak azért sem lép
hetett fel olyan igényekkel, mint a vesz
prémi "Hamlet" színpadra állítói, mert
a két mú a Shnlcesneare-i élctmúl?ön
belül is jelentős színvonalkülönbséget
,jelez: az irodalmárok többnyire Shakes
peare leggyengébb alkotásai közt tart
ják számon e vígjátékát. De ehhez
gyorsan hozzá kell tennünk azt is, hogy
színpadon rendszerint hangos siker szü
letett belőle, aminek nem is oly rej
télyes a maouarázata: a darab p.(nJmást
fokozó, kitűnő víg.játéki szituációi fer
geteges komédiázásra adnak lehetőséget.

Ezeket a lehetőségeket ragadta meg
16 érzékkel. a nagyváradi rendező. aId
ha nem is tudta megóvni együttesét a
túlzott gesztusoktól, még a ripacskodó
hangütéseket is belekomponálta a komé
diába. Előadását elsősorban a színészek
felszabadítása jellemezte, a játékban
való feloldódásra törekvés, ami síkeTÜlt
is oly mértékben, hogy a nézőteren ülő
ket is felszabadítsa, s így lett a nagyvá
radiak "Tévedése,k vígjátéka" előadása,
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színész és néző között olyan közvetlen
kapcsolatot teremtő produkció, ami a
hagyományos nagy színházakban megle
hetősen ritka.

A nagyváradi színház azonban a má
sodik előadásra tartogatta az igazi meg
lepetést: ez Deák Tamás A h a d g y a 
k o r l a t című groteszk játékának eléa
dása volt. Egy, a fiatalabb korosztáluboz
tartozó romániai magyar író meglepöen
érett drámai alkotása - érdekes, értő

rendezésben. Deák Tamás 1968-nan írta
"A hadgyakorlat"-ot, tizenegyedik drá
mai művét, s ez már önmagában is fi
gyelemre mélt6 tény. Deák Tamásnak
előkelő helye van a romániai maquar
iroda:lomban: a filoz6fikus hajlamú írót
elsősorban az erőszak - s következ
ményképp az elembertelenedés folyama
ta - izgatja, melyne,k veszélye újra és
újra kísértetként tűnik fel a modern
társadalomban. A "Demetrius" (1962)
még a fasizmus közegében vizsgálta
az elvont eszme búnét, a filoz6fusok
felelősségét. az embertelenség tombolásá
ért; "A hadgyakorlat" már a konkrét
társadalmi közegtől is elvonatkoztat: egy
képzeletbeli országban vagy birodalom
ban játszódik, mely államformájára néz
ve alkotmányos ,királyság. A királyra
aZ0!1'ban csak azért van szükség, hogy
amzkor a puccsista hadsereg-tábornokot
a rotruuüikusan-qroteszkili ábrázolt okos
paraszt Balthazár megfojtja [eltűnties

sen, személyében az újabb"diktátor; a'
klralynak ugyanis, amikor Kiszabadul
Zénó tábornole börtönéből eszébe sem
jut visszaadni a hatalmat' az alkotmá
nyos kormánynak. De mindez csak hát
tér Zénó tábornok figurájához: nem akár
milyen puccsista ez a Zénó. Zseniális"
újítása van: a hadgyakorlatot pr6bahábo
rúnak tartja, tehát val6ságos fegyverekkel
lövet saját katonáira, így valóságos tá·
bori kórházat, valóságos katonai temetőt

is létrehozhat. A puccs ennek szolgála
tában áll: azért van rá szükség mert
a liberális beállítottságú kormá~y ki
küldi Gábriel államminisztert tevékeny
ségének felülvizsgálatára.

A dráma alapjául tehát egy gondolati
képlet szolgál, mely a modern háború
a?sz;.trditását kívánja bizonyítani: hogy
kl all a front egyik vagy másik olda
lán, Deák Tamás darabjábcin csak kar
szalag kérdése. A háborús "érdekek"
karszalagra redukálása által viszont ki
világlik az erőszak természete: Zénó
e;redes már t~em is titkolja, hogy éle
tenek egyetlen célja és értelme a má
sok megalázása, emberségük megtiprá
sa. Deák Tamás groteszk-humoros szín-



padi jétéka így fájdalmas jajkiáltás lesz
az emberségért, s ezt az abszurditásba
csomagolt fájdalmat (melyben az er
délyi irodalom romantikus-népies hagyo
m'ányait is ott érezzük) bontotta ki jó
érzékkel az előadás rendezője, Szabó
József. Szabó rendezését aionescói iró
nia és' az orosz színház érzelmes ne
mességének különös ötvözete jellemzi,
amelyhez nyilván sok inspirációt merí
tett - az általam nemigen ismert - ro
mániai színházi ,1cultúrából is, s mindez
együtt egy olyan egyéni színházi vilá
got, a groteszk játékstílus olyan sajá
tos értelmezését és értését mutatta föl,
amit nekünk, akik idehaza sokkal
földhözragadtabb színjátszáshoz va
gyunk szokva, föLtétlen jó volt látnunk.

Sajnos, a két darab népes szereplő

glÍrdájából nem említhetünk mindenkit
külön-külön, de hadd hangsúlyozzuk
még egyszer, hogy - elsősorban a "Té
vedések vígjátéká"-t - a jeles ensemb
le-teljesítmény jellemezte. A Shakespea
1'e-darabból méqis ki kell emelnünk
Biluska Annamária Dromióját: ragyopó
humorérzékkel, átütő erejű játékos
kedvvel formálta meg a szolga kettős

szerep ét, a látszat-durvaságok mögött
a kiszolgáltatottság nevelte lelki nemes
ség egy-egy áruló jeIét is felcsillantva,

amitől a legemberibb és legragyogóbb

KÉPZŐMŰVÉSZET

Székely András könyve Vt
T i Ilo - r ó l. A tizenöt évvel ezelőtt, 1955
ben elhunyt Maurice Utrillo francia festő

nek, a XX. századi képzőművészet egyik
klasszikusának munkásságát és emberi
lényét mutatja be a Corvina kiadó "A
művészet kiskönyvtára" sorozatának
újdonsága. A könyvecske írója Székely
András fiatal műtönténész és képző

művészeti kritikus.
Utrillo 1883-ban született Párizsban.

Az irodalom- és művészettörténetnek

ugyanabban a bőkezű esztendejében
látta meg a napvilágot, mint Franz
Kafka, Ortega y Gasset, Walter
Gropius, Jaroslav Hasek, Babits, Egry
J ózsef és Czóbel Béla. A művész nem
csatlakozott a századelő 'egyik művé

szeti mozgalmához sem, nem volt sere
"fauve", sem kubista, és a kor más
avantgarde mozgalmaítól, doktrínáítól
is távol tartotta magát (Sir Herbert Read
A modern festészet círnű kitűnő kéziköny
vében ki is jelenti, hogy Utrillo -

figura lett az előadásban. Varga Vilmos
a Shakespeare-darabban Antipholust,
"A hadgyakorlat"-ban Appendix hadse
gédet ala-kította; a Sha,kespeare-sze
rep gazdagabb lehetőségeit jól ki
használta, de Appendix kissé egyszínű

mellékalakjához nemigen tudott mit hoz
záadni. Czikéli László személyében vi
szont kitűnő képességű színészt ismer
hettünk meg: már Angelo aranyműves

ként sejtetett valamit abból, amit "A had
gyakorlat" Gábriel államminiszterében
felmutatott: egyszerre tud belső drámai
mélységeket éreztetni és a külsődleges

öniróniával dolgozni. "A hadgyakorlat"
előadásának az ő alakítása volt a sark
pontia: groteszk egy~égbe fogta az ál
lan;tminiszter naiv egyszerűségétés egyre
nyilvánvalóbb anakronizmusát. Mellette
Miske László Balthazár közlegénye volt
a leginkább ráhangolva a Szabó József
rendező teremtette hangvételre. Lavotta
Károly Zénója ehhez képest kissé túl
reális, de nem erőtlen. S végül meg kell
emlékeznünk Csiky Ibolya, Balla Mik
lós és Solti Miklós játékáról, Eliza-Po
pescu Zisíade és Bíró I. Géza Shakes
peare, illetve Deák Tamás darabjához
készített adekvát díszlet- és jelmezter
veiről. '

PALYI ANDRAS

minthogy nem tartozott az "izmusok"
egyikéhez sem' - nem igazi "moderlIl"
művész ...) A "naiv" festők közé szok
ták olykor besorolni, ez ra miriősítés

azonban aligha jogosult, hiszen Utrillo
- ha nem is járt akadémiára - édes
anyjától: Sueanne Valadon-tól, aki je
lentős festőművész volt, kellő mester
ségbeli ismereteket szerzett.

Utrillo művészetének témaköre szűk:

portrét, enteríört, aktot, történelmi vagy
bibliai tárgyú kompozíciót sosem festett,
csendéletet is csak nagy ritkán. Képein
- kevés kivétellel - párizsi és kisvárosi
utcák, épületek s francia középkori dó
mok, templomok - így a párizsi Notre
Dame, a Chartres-i és a Rouen-i kated
rális, a Saint Denes-i gótikus apátsági
templom - jelennek meg. A hol szürke
és fehér, hol élénk koloritú képek több
nyire fénykép vagy képeslevelezőlap
után készültek, de érzelmi telítettségük,
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hangulati gazdagságuk a kivételes remek
művek közé emeli legtöbbjüket.

Székely András eleven korképet ad az
Utríllo-t körülvevő, fél évszázad előtti

párizsi művészéletről. Az anekdoták, szí
nes történetek azonban mintha kissé túl
tengenének a könyvben, amely könnyed
hangú, kellemes olvasmány, de Utrillo
píktúrájáról nem mond sokat.

Székely az Utrillo-ról szóló visszaem
lékezések, tanulmányok és cikkek sze~
zőí közönt rr: nagyon helyesen - ket
magyar művészetí írót is, említ: Koczogh
Ákost és a francia-magyar irodalmi és
művészeti kapcsolatokat töviről-hegyire

ismerő Bajomi Lázár Endrét. Kár vi
szont, hogy Márai Sándor Ég és föld
című kötetének (1942) Utríllo-val foglal
kozó oldalai elkerülték Székely András
figyelmét. A francia mester festménye
iről kevesen írtak olyan érzékletesen.
mint Márai akinek írásából hadd idéz
zünk néhán'y mondatot: "Az Utrillo-ké
pek házainak zöld, piros, fekete zsaluja
mindíg csukott; az ablakok redőnyét a
lakosok leengedték vagy betamasztot
ták ... A csukott zsaluk mögött szen
vedéíyek parázslanak, szerelem, gyilkos
ság sikoltoz, egy őrült számolja ara
nyaít . .. Utrillo az emberi végtelensé
get festette, bár a kép nem mutat mást,
csak egy kisvárosi, embertől elhagyott,
napsütötte síkátort. A jó festő, a jó
író, az igazi művész úgy fest meg
egy csukott zsalus ablakot, hogy a vak
ablaktáblák mögött az élet teljes, tra
gikus és boldogító végzetét érezzük. Egy
utcáit látunk, amelynek ez a neve: Kör
tefa utca... S míntha a pokolba lát
nánk."

B u d a p e s t i k i á II í t á s o k. Tíz
művész Norvégiából címmel júniusban
kiállítás nyílott a Műcsarnokban. A ka
talógus előszavának írója joggal állapít
ja meg, hogy bár napjaink művészetére

- általában - a nemzeti jegyek háttér
be szorulása, elhalványodása a jellem
ző, - a budapesti kiállításon résztvevő

norvég művészek alkotásai visszatükrö
zik, kifejezik .,a messzi Észak hatalmas
térségeinek fényeit és csendjét, hosszú
éjszakáít és csendes népének lelkivilá-
gát." -,

A tárlat legmarkánsabb egyénisége az
1930-ban született Arne Vinje Gunnerud
szobrász: a kubízmus és:a konstrulotívíz
mus vív~ányait értékesítő bronzszobrait
és fából faragott plasztíkáit erő és nyu
galom hatja át. A festők közül ketten
tűnnek ki: a hatvanegy esztendős Anna
Éva Bergman és az 1926-ban született
Roar Wold. Bergman közel áll az abszt-
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rakcióhoz: geometrikus alakzatokból épí
ti fel nagylélegzetű, hideg koloritú ké
peit, amelyek skandináv tájak hangula
tát sugallják. Woldnak - aki Fernand
Léger tanítványa volt Párizsban - a
változatos felületek, az artisztikus szín
harmóniák a fő erényei.

A kiállítás legjobb grafíkusaí az őt

ven esztendős Finn Christensen, aki im
ponáló mesterségbeli tudásisai hozza lét
re poétikus és mísztíkus hangulatú réz
karcaít, - a fiatal (1937-ben született)
Arne Malmedal, aki - mínt a "Tükör
kép IL" című színes metszete mutatja 
Braque és Juan Gris nyomdokain halad
és a budapesti tárlat előtt pár héttel
elhunyt, moralista alkatú Sígurd Winge
(1909-1970), aki az emberi kiszolgálta
tottságot, elesettséget szólaltatja meg fa
nyar ízű, a német expresszíonistákra
emlékeztető lapjain. (Winge egyébként
egyházművészként is tevékenykedett:
több oslói templom freskóit ő készítette.)

A kiállítás legérdektelenebb alakja
Skule Waksvik szobrász, akitől banális,
szegényes fantáziára valló állat-ábrázo
lásokat láthamtunk.

A tárlatról aíkotott összbenyomásunk
azonban végül is igen kedvező volt; a
megismert norvég szobrászok, festők

és grafikusok legtöbbje tehetséges, kul
turált és hiteles szavú művész, A kiállí
tás megrendezéséért köszönet illeti a
norvég és magyar hivatalos szervéket.

A C s e h S z lov á k K u l t ú r a kiál
lítóhelyiségében (Népköztársaság útja)
Ludvik Kuba festőművész (1863-1956)
munkái vendégszerepeltek néhány
hétig. A sokoldalú és lelkes patri
óta Kuba - aki etnográfusként, zene
szerzőként és népdalgyűjtőként is beje
gyezte nevét a csehszlovák művelődéstör

ténetbe - az ímpresszíonízmus forma
jegyeit (sajnos, inkább csak a külső

ségeit ...) vette át és alkalmazta falusi
zsánerképein, amelyek a magyar szem
lélőt Perlmutter Izsák, Glatz Oszkár,
Nyilassy Sándor és Kunffy Lajos képei
re emlékeztetik. Kuba festészéte minden
bizonnyal becses cseh nemzeti érték,
azonban hazája határain túl csekély ér
deklődésre tarthan számot. A kiállítás
kissé porlepte anyagából egy-két önarc
kép és egy prágai színészről festett port
ré emelkedett ki.

S z á n t ó P i r o s k a g y ű j t e m é
n yes t á r l a t á t (Műcsarnok, május)
egyöntetű elismeréssel fogadta a közőri

ség és a kríttka. A siker megérdemelt;
a művésznő világa - mint Rónay
György Iría a katalógus előszavában 
"öntörvényű autonóm", művészete



"a festészet eszközeivel teremtett költé
szet; igazi, nagy költészet."

A tárlat jó pár darabja - így "az
invenciózus, színgazdag növénv-meta
morfózisok" -(Németh Lajos) némelyike
(,,'füzes szem", "Szon10rú tündér", "Lo
vag", "Kifosztott arc"), továbbá a szinte
odalehelt "Nézik a sirályt", az álomsze
rű, sejtelmes "Sz,inbád hajói" és a fe
szület-sorozat több képe ("Szőlőhegyi

Krísztus", "Varjak és feszület", "Szent
györgyhegyi Krisztus") - a második vi
lágháború utáni magyar piktúra repre
zentatív alkotásai. a kortársi magyar
művészet csúcsteljesítményei közé tar
toznak.

Az 1929-ben született S,z a b ó Z o I
t á n m u n k:á s s á g a a francia festé
szet Cézanne-nal kezdődő s Puy-vel,
Léger-vel folytatódó ágával, a latin-ame
rikai monumcntalistákkal és a magyar
aktivista művészcsoporttal (Uitz, Nemes
Lamperth, Kmetty) tart szellemi rokon
ságot, Szabó első önálló kiállítása
(Ernst-rnúzeum. június) sok tehetséget
és sodró művészi temperamentumot
árult el, ám az a szakadatlanul harsány
hang és túlfűtött szenvedélyesség, amely
a művész matdmindezvtk munkáiában
jelen van, - az egyhangúság, a modo
rossá« és a kifulladás veszélyét rejti
magában, Szabó tárlata az olyan zene
kari előadásra emlékeztet, amelyen míri
elig csak a nagydobot és a cintányért
halljuk,

Mindenesetre volt a kiállításon néhány
maradandó élményt nyújtó mű, így két
női akt (QZ crtvlk 195rl-ből, a másik
HI65-ből), az "Éva portréja" (1962), a
.,Saplds önarckén" (1967) és egy 1969-es
edényes-gyümölcsös csendélet. Szabó
Zoltán narrv felkészültségű grafikus is:
nem mindonnnní raizolóí adottságait
1970-es ,.Női fej" -e is bizonyítja,

S z e n t e n d l' e i n y á l' i t á l' l il t.
Június utolsó napjaiban kíállftás nyí
lott a szentendroi Ferenczv Károly Mú
zeumban. Búr a falakon és posztamense
ken volt néhány szép mIÍ (Barcsav Jenő:

V~rös képarchitektúra: Czóbel: Kislány
fo i: Anna Margit: Anzvalí üdvözlet:
Bálint Endre: Itt nyugszik; Gráber Mar
git: Virágzó kaktusz; Kocsis Imre: A

csodálatos halászat; Bisztrai Farkas
Adám: Vörösmárványszobor stb.), a tár
lat mégis csalódást okozott. Ennek oka
egyrészt a sok gyenge mű (Barna Ilona,
Szuly Angéla s mások nem-kíállftáské
pes dolgai), másrészt a rendezés
lcc:ncepció-nelküliSége. Annak, hogy mi
képpen kell szentendrei kiállítást ren
dezni, megvannak a jó hagyományai:
a Ha1!lisch Lenke, Körner Éva, Petényi
Katalm által szervezett korábbi tárla
tok ... A mostani kiállítás mélyen alatta
marad az előzőknek.

Szőnyi István halálának tí
z e d i k é v f o l' d u l ó j a. 1960 agusztu
sának utolsó napjaiban - tíz esztendővel

ezelőtt - halt meg Zebegényben Szőnyi

Istvan, a közelmúlt magyar festészeté
nek és grafikai művészetének egyik leg
nagyobbja, a "Betsabé", a "Zebegényi
temetés", az "Asszonyok a vízparton",
az "Anyám,", a "Zsuzsa a falóval", az
"l!:sernyők", a ,',Kerti pad", a "Vetkőző
no" s más· mesterművek alkotója aki
időtálló munkásságot fejtett ki ~űvé
szetí íróként és egyházművészként is.
(Az egyik győri templom falfestménye
Szőnyí műve.)

A halálozási évforduló alkalmából
közreadjuk - a címzett szíves hozzá
járulásával - a mcstcr egyik rövid
mindmálg publikálatlan levelét, amely
az 1950-es évek derekán íródott, A
levél válaszul érkezett Katona Jenőhöz,

A Könyvtáros című folyóirat főszer

kesztőjéhez, aki felkérte szellemi életünk
prominens személyiségeit, hogy nyilat
kozzanak olvasrnányaikról, kedves íróik
ról.

A Szőnyi-levél szövege a következő;

"Kedves Barátcml Szíves somid1'a vála
szom: legtöbbször és legszívesebben a bib
liát ol1)asom. Ha akarod (vagy jónak lá
tod), - közöld ezt az ankét s01·án. üd
vözöl Szőnyi". (A Szeritírás egyik példá
nya egyébként mindig a kezeügyében
volt Szőnyi Istvánnak. A mester Biblfája
ma is látható a zebegényi Szőnyí Emlék
múzeumban, amelyben minden bútor
míriden tárgy a régi helyén van - ha~
misítatlan képet adva arról a 'környe
zetről, amelyben a mester élt és alko
tott.)

D, r.

A kereszténuséq tartalma és értéke alapítója személyében összpontosul. Aho
gllan e sZ~élY1'ől gondolkodunk, úgy gondolkodunk magáTól a keresztérujséqrőt is.

Bita

Minden hiúság, aminek nem Isten az alapja és a célja,
Stolberg
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ZENEI JEGYZETEK

(VERDI: REQUIEM) Vannak ilyen cso
dálatos, egyszeri találkozások. Ami~or

az egész erejével és tehetségével az
operát - a melodikus operát - szolgáló
mester egy váratlan ötlet kényszerének
engedve ott próbálja ki tehetségét, ahol
senki sem gondolná. Igaz a Requiem
komponálásának gondolata már megkí
sértette Verdit a nagy Rossini halála
kor. de az nem lett volna tehetségéhez
méltó feladat, hiszen a mű megalkotásá
ban mellette ott buzgólkodtalc volna a
zene mesteremberei is, akik szintén le
akarták tenni a kequeie; Téoszorúit Ros
sini sírjára. De amikor a mester érte
sült róla. hogy Alessandro Manzoni, aki
a San Fedele-székesegyházban volt mi
sén, oman kifelé jövet megszédűlt, s
beverte fejét a lépcsőzet fokai ba. majd
1873. május 22-én meghalt, úgy vélte.
nem várhat tovább. A Libera me tétel
már készen állt, s most egyetlen ha
talmas lendülettel elkezdi alkotni azt a
művet, amely félelmetes, drámai tablóí
val, freskószerűen felvázolt jeleneteivel
párja nélkül áll a zeneirodalomban.
"Nem szeretem a haszontalan dolgokat
- írja ekkortájt egyik levelében. Ha
lotti mise pedig mennyi van, mennyi,
de mennyi! Haszontalan dolog hozzájuk
csapni egy újat!" Igy aztán kezdettől

'az a vágy vezérli, homl egészen újsze
rűt• . szokatlant komvonál.1on, amiben. egy
szerre sír a halál fájdalma, dŰOöl'Ög az
utolsó ítélet félelmetes látomása. le
beg a végső dolgokban való megnyuglllJs '
aotuiolcta. S mintha a mű ,1<omponálá
sánnk életrajzi háttere is segítené ezt a
sokféleséget. Egyik nav Manzoni teme
tése. amely az egész Olaszország mlásZ
napjává vált. aztán Verdi szinte lopl'a
tett látooatása Manzoni sírjánál a Ci
mitero Monumenta1eben. Végül 'Pedig
egy látványos gesztus:felajánl1a Milá
nó polgármesterének, hogy előadJa a
Requiemet. ha Manzoni halálának elsó
évfordul.óját társadalmi megemlékezéssé
szélesítik.

És a következő évben megkezdódnek
a mű próbái. A ,kórusokat. ezeket a
hatalmas drámai tablókat Milánóban
próbálta Verdi, aszólistákkal• . akik a
mú lágy lírai színeit szólaltatják meg
- egy-egy drámai kitöréssel elegyítve

genovai otthonában foglalkozott.
Aztán még néhány összpróba. s a San
Marco székesegyház közönsége elbűvöl

ten hallgatta ezt a valóban kil)ételes
művet. Sokszor elmaraeztaiiák Verdit,
mondván, nagyon is világias, profán ze-
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nét alkotott a Requiemben. Pedig nem
tett mást, mint a zene nyelvén, minden
operairói tehetségével és színpadi tapasz
talatával felidézte azt a drámát, ame
lyet a Requiem latin szövege sűrít ma
gába. Igy lett a Dies irae kétségbeesett
jajkiáltás, és a Sanctus a maga nyolcszó
lamú fúgájával két világrend találkozá
sának tükörképe, majd a zárótétel el
halkuló hangja az egész emberiség meg
nyugvó bizodalmának ,kifejezője.

Nagyon sokszor hallhattuk már a Re
quiemet, nem is egyszer kiemelkedően

nagy karmester szuggesztív tolmácsolá
sában. De a részekből - a lírai, drámai
és reflexív elemekből - talán sosem lett
még ennyire egész - a kereszténység
nagy himnusza -, mint ezen az estén,
amikor a pályája csúcsán áUó Feren
csik János kivételes zenei élménnyel
ajándékozta meg hallgatósáIlát. Nehéz
ezeket a perceket híven visszaidézni,
hiszen egyetlen hatalmas ívbe zárult
a Requiem. sok apró zenei eleme, s eb
ben az egészben módunk volt megcso
dálni a természetes és természetfeletti
szépség minden összetevőjét. S hogy így
volt, abban egy szenzációs szopránéne
kesnő - az 'utolsó pillanatban beugró
Agneles Gulin - is részes, aki olaszos
dallamformálásával, elsöprő hangerejé
vel Ferencsik mellett az előadás fősze

replőjévé vált, s megérdemelten aratott
óriási sikert. Mellett" Elena Cernei im
pozáns megjelenés, kevésbé szép ltang
gal, Nyikola Gyuszelev pedig világhírű

művész, de az ő hangja sem zengett
olyan mélyről. A mi Simándy Józsefünk
ezúttal is bizonyságát adta, hogy Verdi
Requiemjének értő, kitűnő tolmácsa,
ielioaása: azonban merőben eltért a ven_
dégekétől.

(L E M E Z F I G Y E L O) A Bartók
évet méltán ünnepli a M a 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.
Máris négy ragyogó felvételt jelentetett
meg az összkiadásban, négy olyan le
mezt, amellyel méltán biiszkéikedhetdink:
világszerte. (Valamennyi a Hungaroton
felvételek között jelent meg.) Az LPX
11 320 számú lemezen az eredetileg pe
dagógiai célzattal készült 44 duót hall
hatjuk Wanda Wilkomirska és Sziics
MihályelŐadásában, s 7 részletet a
Mikrokozmoszból Pásztory Ditta és Tusa
Erzsébet tolmácsolásában. E lemez rang
ját természetesen mindenekelőtt Pász
tory Ditta szereplése adja meg, aki Bar
tók műveine./c legautentikusabb tolmá
csolója. De a 44 duóról is bebizonyoso-



dik, hogy többet jelent egyszerű peda
gógiai darabnál: a duókban Bartók sa
játos formában valósítja meg a kelet
európai népzenei formák nagysze1'ű szin
tézisét. Az 1932-ben tartott bemutató elő

adáson Waldbauer Im'l1e és Hannover
György szólaltatta meg a darabot. A
mostani lemez alighanem méltó lehet az
ősbemutatóhoz, hiszen mindkét művész

salaktalan szépséggel, szárnyaló hegedű

hanggal tolmácsolja szólamát. A 11 338
számú lemez súlyponti darabja a Zon
goraszonáta, Tusa Erzsébet előadásá

ban. Ez a reprezentatív alkotás az ő já
tékában démonikus elemekkel telítődik,

hiányolni lehet azonban lírai karakteré
nek megszólaltatását. E lemezen szerepel
a sokat emlegetett Szabadban is, amely
nek egyik tétele oly nagy hatással volt
József Attilára. Egyenesen szenzációs a
11 355-ös lemez, amelyen a Budapest
Szimfonikus Zene,kart Erdélyi Miklós
't'ezényli. Különösen a 2. szvit remek,
színes, villódzó előadását emelném ki,
amely nemcsak Bartók zenéjének ro
mantikus gyökereit tárja fel, hanem azo
kat a szinte észrevétlen vonzódásait is,
melyek e ,kora romantikus periódus
ban is in,kább a klasszicizmusra utal
nak. És végül egy ugyancsak kitűnő
felvétel: a két zongorára és ütőkre
komponált ze'nekari Concertóthdllhat
juk rajta (s a kétzongorás szvitet) Pász
tory Ditta, Commensoli Mária, Petz Fe
renc és Marton József előadásában. A
Budapest Szimfonikus Zenekart a mo
dern zene egyik legalapos,abb értője és
leglelkesebb szálláscsinálója, Sándor Já
nos vezény'li. Ezt a művet vajmi ritkán
lehet hanaversenyteremben hallani, alig
ha beszélhetünk tehát előadási hagyo
mányairól. Sándor János.~zokásos pezs
(/ő zenei felfogásában mindenesetre meg
érezni. mennyire sajátos karaktert jelent
Bartók művészete a huszadik század
sokjelé ágazó zenei irányzatai között.
Commensoli Mária személyében megint
"felfedezhetünk" egy, a pódiumon sa 'Í
nos nem szereplő, ,ldvételes tudású mű

vészt.
Boccherini Gitárqllintettjét és Haudn

- talán szerzője számára is ismeretlen
Gitárquartettjét Szendrey-Karper

László és a Tátrai vonó.mégyes tolmá
csalja (Qualiton 11 344-45). A kitűnő

gitárművész nagyszerű alkalmat kapott,

hogy elkápráztassa a melodikus zene ba
rátait remek játékával. Boccherini' e
művei ugyan nem tartoznak a zene él
vonalába, de kellemes szórakozást jelen
tenek, a kitűnő előadás pedig néhol
meg is emeli őket, s a barokk és kiasz
szicizmus közötti átmenet értékes doku
mentumaivá avatja egy-egy tételüket. A
Haydn-művet vitás szerzősége okán kár
volt lemezre venni.

Konsztantin Ivanovalegjelentősebb

mai szovjet karmesterek egyike. Sa.játos
véletlen folytán egyszerre két különböző
zenei karakterű világba kalauzoló felvé
tele jelent meg a M e l ó d i a -l e m e
z e k között. Az egyiken Beethoven VII.
szimfóniáját vezényli, a Moszkvai Rá
dió Nagy Szimfónikus Zenekarának élén.
Remek zenekar, Ivanov pedig láthatóan
örömét leli benne, hogy a kitűnő együt
tes különböző szineit felvillantsa. A szo
kottnál lényegesen gyorsabb tempóban
vezényli a mŰ1)et, melynek heroikus ka
raktere hibátlanul érvényesül, néha azon
ban romantikusabbnak érezzük - első

sorban a túlhangsúlyozott fúvósállások
miait - Beethoven szándékánál. (A kar
mester felfogására elsősorban Toscanini
gyakorolt hatást, ami persze nem a leg
rosszabb iskola ...) A másik lemezen a
Szovjet Aliami Szimfonikus Zenekar élén,
Sztravinszkij Petruskáját vezényli. Itt
aztán minden a helyén van! Tobzódó
színek, k1élezett ritmus, gyönyörű hangú
fúvósok: mindez az egyik legjobb szov
jet lemezzé avatja ezt a felvételt.

A L e n g y e l K u l t ú r a új lemeze i
közül mindenekelőtt Vivaldi Stabat Ma
terének szép felvételét emelném ki. Ez
a rövid lélegzetű alkotás a műfaj egyik
legszebb darabja. Az alt-szóló mindvé
gig fátyolos színekkel érzékelteti .a ,lee
reszt alatt álló Szűzanya végtelen fáj
dalmát, belenyugvását. Krystyna Szos
tek-Riulkousa személyében gyönyörű han
gú énekesnőt ismerhetünk meg, aki a
Karol Teutsch vezényelte Varsói Filhar
monikusok Kamarazenelcarána,k kíséreté
ben valóban tökéletes zenei élménnyel
ajándékoz meg. Ez a mű nálunk jófor
mán ismeretlen, ezért felvételét valóban
a ritkaságot megillető megbecsüléssel
kell méltatnunk. (A lemezen Bach és
Purcell alkotásait hallhatjuk még.)

RÓNAY LASZLÓ

A stílus aligha több, millt hitvány edény, amelyben be lehet adni a világnak
a keserű orvosságot.

Thornton Wilder
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FILMEK VILÁGÁBÓL

A nagy kék jelzés, vagy A hűség ju
talma (magyar). írta: Hegedfis Z.; kép:
Ragályi K; zene: Vuitcsics T.; rendező:

Nádasy László, főszereplők: Káldi N.,
Tahi Tóth L., Latinovles Z., Darvas L,
8sota L, Mezey M.

Akármelyik jelzés mentén haladnak
e fíLm szereplöí, hűségük jutalma ugyan
az a banalitás. A boldogság kék mada
rának keresését jelképező "nagy kék
[elzésen" a kispolgári élet unalmas
szürkesége és a művészek életének köz
helyszerű bohémkedése találkozék. Ezek
a müvészek a tömegtársadalom új arisz
tokratái, a munkás hétköznapoktól el
választott világ irigyelt lakói, akik sze
rnélyiségüket lényegében alávetik az ép
pen uralkodó kommunikációs fogyasz
tás, igényeinek. 'I'ehetségüket - ha van
- aprópénzre váltJák, s erejükből leg
feljebb a pillanatnyi aktualitások ki
használására futja, s ennek során ugyan
úgy elhasználódnak, akár egy hűtőszek

rény, rádiókészülék vagy űrrepülő szer
kezet. Körükben a moderm f,i]ozófLai fogal
mak átvétele ugyanolyan automatikus cse
lekvéssé változik, akár a kisember életé
ben a természetjárás: formális rohanás
sá egyik várromtól a másikhoz, egyik
kllátótól a másikig. Puszta jelenlét ez
a világban, ahol ki-ki képességei sze
rint vegetál.

Nádasy filmje elsősorban a művészek

bohém világára épül; ez a társadalmi
réteg helyzeténél fogva "emelkedet.tebb",
látszatra szabadabb életformát képvisel,
valójában azonban az ipari világ víszo
nyaí között maga is a közhelytömegek
újratermelője és fogyasztóta. Kirándu
lásaik során fölszabadultnak látszó vi
selkedésük lelepleződik, kiderül, hogy
ugyanúgy alkalmazkodnak ahaltalmi
hierarchiák szabályaihoz, akár a tár
sadalom többi rétege, legfeljebb több
tréfával. szellemesebben és ironikus lát
vánvossággal teszik ezt. A lényeget
azonban mindez nem takarja el: hajbó
kolnak a hatalom e16tt, egymás közöt/
civódnak vagy üzekednek, akár a nyu
lak vagy az egerek. Mialatt a fák és a vi
rágok között pillanatnyi céljaik felé
szaladnak, mintha a természet elvesz
tette volna a varázsát: a növények leg
feljebb azért zöldek, mert a zöld szín
jól esik az ember szemének, a tiszta
levegő pedig azért jó, mert utána na
gyobb az étvágy, üdítöbb a délutáni szu
nyókálás, Személyiségükre az elvárások
és az előítéletek lelki struktúraja épül,
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és ez előbb-utóbb teljesen kitölti én
jüket.

A művészt divatos bohémnek képzel
ni; régebben az eszelős őrült, a lángoló
lelkű, megváltó próféta élt a tömegek
tudatában, ma a könnyed, fölszabadult
életű ember veszi á,t a helyét, aki mű
véltségénél fogva jobban ismeri a dőr

gést, és erőfeszítés nélkül jut az élve
zetekhez. Ebbe a körbe az arra alkal
mas egyén automatikusan bekerülhet
ha megfelelő kompromísszumon köL ~
személyiség és a kellemes élet között.
A szellem szempontjából azonban ez a
kompromisszum tragédia, mert közegé
ben megsemmisül a lényeg fölismerésé
nek lehetősége, és devalválódnak az
alapvető fogalmak, mimt a vélemény
nyilvánítás és az információszabadság
emberi jogai. Helyükbe a fölszínes jól
értesültség, a mindenütt megtalálható
kiskapuk ismerete, s a "levegőben ló
gó" kérdések ügyes meglovagolása,
esetenként pedig afféle jövedelmező lát
szatellenzékiség lép. Ezt a tragédiát a
film. a komédia eszközeivel próbálta
megközelíteni. Hálásabb bohózati témát
alig lehet elképzelni annál, ahogy egy
kispo!g;ír becsöppen ebbe a világba. A
lehetoség azonban legfeljebb fölvillan
néha, 'a maró gúny helyett, amit a néző
várna, legfeljebb bágyadt tréfálkozás
adja meg az alaphangot. A sablon-élet
ből kimerészkedő fiatal asszony szerepé
ben Káldi Nóra botladozik a jelzett
túristautakon. alakítása azonban előírt
szerepének függvénye. s alig ad lehe
tőséget él kibontakozásra. Mínt egyes
szám első személyű főszereplő minde
nűtt ott van mereven a képen: anélkül,
hogy tevőlegesen valamilyen szerepet
játszana a cselekményben. Esendő kis
polgári világának elképzeléseit csak nyo
mokban szembesítik a bohémkedés lé.g
körében mezszülető .gorndola.tokkal, s
,"zért elsikkad a mélyebh értelmezés le
hetősége: a vegetáló művészkedés és a
nyárspolgári életvitel azonossága.

A humopt végül is a kabarészövegek
fordulatai pótolják, azaz éppern olyas
miből merítettpk a szerzők, amit ábrá
zolni akartak. Mindez persze nem volna
baí addig, amíg csak a technika épült
volna föl erre. Koncepcionálisan azon
ban több távlatra lett volna szűksáz a
meglátás nazvobh erejére. hogy ezt"" az
anyagot megfelelően elrendezzék és a
részleteket kidolgozzák.

UNGVARY RUDOLF


