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NÉHÁNY SZÚ FEKETE ISTVÁNRÓL

Ne higgye senki, hogy nekrológat írok Fekete Istvánról. Űróla nekrológot, akit
úgy szerettem? Szerettem az írót, ae embert, a természetet benne. Én csak sírok,
hogy többé nem láthatom viszont.

Az a sok-sok ezer ember, aki a könyveit olvasta és olvass,a el nem képzelheti,
milyen volt élő valóságában. Hogy annyira egy volt a könyveivel.. Hogy azért adatott
neki az a kegyelem, mellyel átélte az állatok, a madarak, a tárgyak, az egyszerű

lények belső életét, mert valóban egy volt velük, egy közös matériából és szelle
miségből gyúrták az örök műhelyben őket.

Ne mondjak mást: a kis rókafi, Vuk jutott most eszembe. A róka általában nem
rokonszenves az embereknek. Ravasz, m:ondják. Vérszomjas, mondják. És aki köze
lébe kerűl, az a szagát is erősen átallja. Szóval nem tartozott a közkedvelt állatok
közé. És Ő, Fekete István, kezébe veszi a kis rokajit, és átadja neki saját bűbáját,

eszességét, tehetséqét és szeretetreméltóságát - anélkül, hogy a roko: alapvető

vonásait megvonoo tőle. És az olvasó, mire végére ér a kis regénynek, valósággal
szel'elmes lesz Vu,k úrfiba. Nekem, legalábbis hetekig olvasnom kellett ezt a nem
terjedelmes könyvet.

Egyszer azt mondtam Fekete Istvánnak:
- Tudja, ha rossz napom voU, amit többnyire emberek szereznek nekem, akkor

este előveszem egyik könyvét, Pista, és olvasom. Olvasom, és minden feloldódik
bennem, könnyebb leszek tőle, megnyugszom. Atveszem a maga nagy nyugalmát, a
maga megnyugvását a természetben. Mert ezt sugározza minden könyve.

Fekete István arcán, amely talán mindig is komoly volt, öröm suhant át. Sze
rette, hogy könyveinek ilyen a hatása az emberre. Ű azzal, hogy az állatot fogadta
be az embervilágba, az embert szerette elsősorban, őt ajándékozta meg, mert neki
hegedült, neki nótázta el szépséues vigasz-nótáit. .

Látni kellett Fekete István mindenkori szobáját. Otthon és alkotóházban, és
bárhol is tartózkodott - évekre vagy napokra - megtette szobáját olyanná, amilyen
neki való volt. Az a helyiség kicsi lett, mintha ezerosra markolta volna, és szerény
lett, amilyennek őt ismertük meg, és bensőséges, amilyen saját lénye volt. A falakra
tűzte-l~agasztotta emlékeit, azokat, amelyektől nem vált meg soha. Az övéi egy-egy
régi, megkopott fényképét, valamely .különös falevelet, amelyet lepréselt, bizonyos
színt és formát, ami csak őt emlékeztette Isten tudja milyen élményre. Ez a min
denkori Fekete István-szoba volt minden kastély ellentéte, egy kicsit Tüskevár,
ahová egy-egy valakit csak nagy ritkán engedett be. Én Göllét megtaláltam benne,
az ő szülőfaluját, a patakot, ahová suhanc pajtásaival el-eljárt, és édesapja kör
vonalát, aki a falu népiskolájának igazgatója volt, kis István fiúnak kemény, igaz
ságos és örök életet élő nevelője.

Hadd szólja,k még legszeretettebb barátjáról, Bogáncs kutyáról. Nem arról, akiről

könyvét írta, mert azt az öröklét rég elvitte. De mit tudom én, hány Bogáncsot
ismertem meg házában, hiszen mindig volt, úJra meg újra Bogáncs kutyája.
Nos, a jelenkori Bogáncs is alacsonylábú, koromfekete, magyar pulikutya, hosszú
l'ojtokban csüng le róla földig a sok és dús fe,kete szőr, nem látszik tőle a szeme,
a szája, és ott gördült mindig gazdája nyomában. Ú, igen, féltékenyen őrizte gaz
dáját. Úgy, ahogy ősei valamikor dühödt éberséqae; őrizték a nyájat. Amikor meg
érkeztünk mi, vendégek a házba, és gazdája elénk jött, ,kétségbeesetten ugatott.
Dühös vakka1!tás volt: - Mtt jönnek ezek az idegenek, hogy zavarjanak bennün
ket?! - Alig lehetett lecsillapítani. De amikor feZálltunk, hogy aháziaktól elkö
szönjünk, akkor Bogáncs duhaj és boldog csaholásba tört ki: - Hál' Istennek, elkot
l'ódnak az idegenek!

Vajon mit szól most a hűséges barát, Bogáncs kutya, hogy nincs többé, akit
őrizzen?

DÉNES ZSÚFIA

A lelkeket szavunkkal tanítjuk, de szenvedéseinkkel váltjuk meg;

P. C h e v rí e r



AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Minden ember életében van egy
képletes, "ókút", a betemetett gyerekkor.
A Szabó Magdáék debreceni kertjében
volt egy valóságos is, tilalmakkal és
aggodalmakkal övezve, nehogy egy óvat
lan pillanatban besüppedjen a meggon
dolatlanul kalandozó, vadóc kislány
alatt.*

De hiába aggodalmak és Itd.la1mak, szü
lőí és egyéb óvintézkedések: aki író,
művész, az ailia1;t egyszer óhatatlanul
megnyílik ez a betemetett ókút. Későb
ben vagy korábban, egy alkotó pálya
deléln vagy alkonyán - egy Kassák
még negyven éves sincs, amikor aláme
rül mélyeíbe és fölhozza az Egy em
ber élete első könyveit, egy Goethe éle
te végén, , valamiféle visszamenőleges

summázás kísérletével ereszkedik le a
maga ókútjába, a számadás ízgalmát
holmi nem létező, kítalált baráti bizta
tásokkal palástolva - de többnyire el
jön a pillanat, amikor a művész szük
ségét érzi, hogy megkeresse a saját
gyökereit, az ígazíakat; a legrej
tettebbeket, és megállapítsa abban, aki
vé lett és amit csíriált és amit még eset
leg eztán csinálni akar,' Díchtung és
Wahrheít mértékét és arányát.

De persze az effajta fölidézés is mű

alkotás, s akármennyire valóság, mégis
csak költészet. "Hogy a gyermekkorom
rendkívüli, hogy boldogabb vagyok
másoknál, többet kapok, nemcsak kul
turálís, de emberi, s há ismertem volna
rrrár ezt a szót, művészí tekintetben is
másoknál, már akkor, egészen kisgyerek
ként is, világos volt előttem" - írja
Szabo Magda. Valóban olyan rendkívüli
volt ez a gyerekkor, amilyennek ábrá
zolja, vagy csak ő stélízálja ilyenné?
Végeredményben míndegy; ott és akkor
is jó, mert művészíleg jól van tnegal
kotva, ahol nyílvánvalő benne a kisebb
nagyobb - és talán el sem kerülhető

- stilizálás. Mert hiszen a gyermeki
múltat, akármilyen újraátélt valóság,
mégis a felnőtt tudat tükrözi: a gyerek
kor felidézett fuvalmaiban a felnőtt fa
lombjai remegnek és zizegnek; és ho
gyan tagadhatna le egy felnőtt fa az év
gyűrűit? Aztán meg: az "ókutak" mélyé
nek világa sajátos kettős fénytörésben
dereng, a múltból elősugárzó világossá
got keresztezi a jelenből visszafelé ára
dó, legyen az akár az élmény tüzéé,
akár egy tudós önvizsgálat kutatólám
pájáé. Egyszóval: ha egyszer abszolútari

objektív igazság úgysincs, úgysem lehet,
fogadjuk el helyette a szükségszerűen

relatívat. Hogy az apa egyfelől az az
ember, aki "sosem viszi sokra", rnert el
játssza, elbarkácsolja, a maga médján
elművészkedi az életét, másfelől vi
szont az a született, csak éppen kifelé
nem revelálódott művész ("két író há
zasságából születtem"), az a csodálatos
tapíntatú pedagógus és talpig ember,
akinek az Ökút ábrázolja, és akinek a

. kislány látta? - és hogy mármost ho
gyan Illik össze ez a kettő, és, hol van
az Igazság? Itt is, ott is; ki milyen
szemrnel és szempontból nézi. Egy nyárs
polgárnak élhetetlen bohém, aki név
napi ajándékul legalábbis Tihanyt adja
akislányának ; a kislánynak mélyen sze
retett barát, rajongott példa, hiteles mű

vész és védelem a világtól; - az olva
sónak pedig, akinek végtére ez a fontos,
kítűnően megteremtett, élő és igaz alakja
egy legendának vagy regénynek vagy
emlékezésnek (vagy néha tündérjáték
nak), de alapjában ez is míndegy: hogy
mílyen "műfaji" nevet adunk a könyv
nek. S a maga módján ugyanezt mond
hatjuk az Ökút másik "hőséről", az anyá
ról is.

Ha a gyerekkor rendkívüli volt, rend
kívüli volt a gyermek is; nyilván azért
tűnik a gyermekkor ilyen rendkívülinek,
mert rendkívüli gyermek élte át, rend
kívuli adottságokkal és érzékenységek
kel. Egy gyermek, akiből író lesz, aki
ernbríonálísan márís író, "őse" a későbbi

regényírónak, költőnek, színműírónak:

már most annak számára végez előgyá

korlátokat, annak gyűjt anyagot, él
ményt, tapasztalatot. Valóban így volt?
Mindenesetre így van; mert az író bő

ven fölhasználja, amit gyermek elődjé

től kapott: az ő anyagából teremt, hol
részleteket, hol egészet. "Ahogy eszmél
ni kezdtem - olvassuk az Ökútban a
mai Szabó Magda "értékelését" a haj
dani kis Dőlnáról - apróra megfigyel
tem míndenkít, míntha sejtettem volna,
szükségem lesz arcokra. hangokra, moz
dulatokra, egykor majd embert, embe-
reket, indulatokat kell ábrázolnom, s az
a nyersanyag, arnivel vén dolgozom, ké
nyes. Esetleges rokonszenveimnél. ria
dalmaimnál is mándig intenzívebb volt
bennem az állandó érdeklődés: barátai
mat ízlésem szerint válogattam, de érint
kezni voltaképpen mindenkivel szeret
tem, ment mindenkinyújthatott vala-

• Szabó Mag,da: Ök-út. Magvető, Budapest, [9711,
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RÚNAY GYÖRGY

mí úiat, meglepőt, addig nem látottat,
titokzatost."

Mintha sejtettem volna" - ez a
tapintatos "rndIlJtha" olyan, mint egy ta
pintatosan elrejtett figyelmeztetés arra
a bizonyos kettős fénytörésre. Minden
olyan ebben a gyerekkorban. "mintha"
- a visszatekintő, "visszaélő" felnőtt

szemében. De ugyanakkor annak, ami
olyan, "mintha", mégiscsak len~e kell és
birtokolnia kell azokat a tulajdonságo
kat, akármennyire csírában is, amelyek
folytán olyan lehet, a visszatekintésben
olyanná lesz, "mintha"... S ezért az
tán néhány szempontból magyarázó és
fölvilágosító értéke is van. Néhány
szempontból magyarázza és ért~lmezi az
írót, Ismerjük - néha talán túlságosan
is - legkedveltebb írói eljárását, a ~b~l
ső monológot", Tudjuk, hogyan kezdodott
ez a modern irodalomban, Eduard Du
jardirinal majd Prousttal, s hogyan ha
rapódzott el, hogyan devalválód,ott a
végén. Szabó Magdanál ez a belső mo
nológ és belső tükr?zés ~lY?á tűnh~
tett világírodalmd jártasságú olvasok
szemében mírst az európai regény egy
modem 'divatjának - némileg meg
késett - utánzata. Nos, nem egészen
így van. Az Úkút föltárja ennek a Sza
bó Magdára oly jellegzetes szemlelet
nek a genezísét, személyes, eredetét
és így .vísszamenőleges hitelesítő erejét
is - azokban a gyerekkori [átékok
ban amelyekben a kaslány, magányo
san' vagy legkedvesebb barátnőjével,

Agancsossal" kettesben nem is annyira
játszott mint inkább élt: egész (dialo
gizált 'vagy monologízált) regényeket,
drámakat.

így igazol visszamenőlegsok mindent az
Ökút; . így magyaráz legalábbis. s?k
mindent. Még azt a fajita regénybeh (at
tételes) önszemléletet is, amely itt-ott
váratlan, cukorhabos ellágyulasokra ké
pes ennél az alapjában inkább kemény

SZlNHÁZI KRÓNIKA

Lehet-e olyan közösségnek színházat
teremteni, mely mitológiailag meghatá
rozhatatlan? Vagyis lehet-e úgy ig,azi
(katartikus) színházi élményt létrehozni,
ha a közönság közösségi tudatából hi
ányzik az egységes mítosz, ami azt is
jelenti, hogy nincsenek többé olyan
alapvető vétségek és erények, meluek:
erkölcsi megítélésében az egész közösség
eredendően egyetért? - Olyan kérdés

és keserű írőnál: alighanem az az "ító
család" viszonylagos üvegházában növe
kedett kislány kísért itt vissza, aki a
Guriga bandajában átélt kalandok és a
Kuci pincejelenete ellenére .is otthon
mégiscsak dédelgetett szemefénye a két
nem-író írónak, anyának és apának, s
állandó szereplője az elragadó költészet
tel ábrázolt állandó családi színjátszás
nak. Ami a valóságban azért sokkal
kevésbé lehetett felhőtlen azokban a
háború utáni ínséges években, amikor
az anya játékbabák varrásával próbálja
megpótolni a szűkös jövedelmet. Nehéz
évek lehettek, és nem könnyű küzdel
mek; hogy ebből a keserű tengerből a
visszatekintő író ilyen hamvas tündér
szárnyakkal emeli ki ezt a két embert,
az nemcsak az ő szülői szeretetüknek,
oltalmuknak a legszebb dicsérete, hanem
az emlékező hálájának legszebb' lerová
sa is. Hogyan lehetne hálásabb egy író,
mint azzal, hogy múlhatatlanuí élővé

teremti azokat, akik visszahozhatatlanul
eltávoztak?

Beszéljünk még végül Szabó Magda
imponáló, mínden hangsúly, minden in
verzió értékét ismerő és mérlegelő mes
terségtudásáról (erről a - sajnos - rit
kuló erényről)? Beszéljünk a könyv mö
gött megbuvó, de érezhetőleg jelenlévő

okos és értő pedagógusról. a gyermeki
lélek és lélektan ísmerőjéről, aki ajkán
félig bölcs, félig íróníkus mosollyal
szemlélí OOjdani önmaga víselt dolgait?
Hozzuk föl, milyen élő képet rajzol a
régi Debrecenről? Vagy hívjuk föl a
figyelmet egyik emlékezetes és elraga
dó bravúrjára, Arany V. Lászlójának
"gyermek-szinten" végzett "verselemzé
sére"?

Fejezzük be ennyivel: szép könyv, jó
könyv - és annak, aki Szabó Magda
művészetét mélyebben meg akarja is
mernd, nélkülözhetetlen könyv - az
óküt.

ez, mely a modern sZínházmúvészet al
,kotói síZámára sok töprengést okoz. Hisz
a színház nagy, klasszikus vilrágzó kor
szakai mind ilyen - mitológiailag egy
séges - közegben jöttek létre: az ősi

kultikus színházi kultúráktól a görög szín
házművészeten át egész Shakespeare-ig.

Az "Adáshiba", Szakonyi Károly új
darabja, melyet a múlt évad végén mu
tatott be a Pesti Színház, mintha csak
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e kérdés írói eLemzésébőlszületett volna.
Szakonyi a modern társadalom struktú
rájának viz.sgá~atából indu~ el: egyrészt
van a "kispolgár" (és ezt most értsük a
leheto legtágaOban: mindazok, ak~k tele
vizióval - de nem is csak televizióval,
bá,rmivel - kábitják magukat), más
réset vannak a "hippik" (és ezt is ért
sük a legtágabban: a nyugtalan, protes
táló, lázadó ifjúság, és nem is csak az
ifjúság). A ",kispo~gár" először a televí
ztobtui látja a "hippi/", de szinte észre
sem veszi, mintha a "hippi" is csak
azért lenne, hogy legyen mit néznie a
te~evízióban. Ezek után a "hippi" beje
lentkezik a~bérlőneka "kispo~gárhoz".

Még mindig nem történik semmi. És
ekkor támad az író ban a nagy ötlet: a
"kispolgár" és a "hippi" ,1confliktusában
megpillantja a régi nagy konfliktust: a
próféta és a prófétai szóra süket tá'rsa
dalom. örök konfliktusát. Már kínálko
zik isa kitűnő drámai szituáció: a
"hippiről" kiderül, hogy ő tulajdonkép
pen Jézus Krisztus (a nyugati világ hip
pijei úgyis szeretnek Jézusra hivatkoz
ni), bejön hát a színpadra, hogy meg
váltsa a "kispolgart". De a "kispolgár',
mívelje bár e hippi-Krisztus a leqelké
pesztőbb csodákat, oda se figyel rá, s a
"hippi" aludni megy. Ismét nem történt
semmi.

Csakhogy ez a "nem történt semm'i"
a fe~folwzott drámai szituációban már
negatív dráma - ha úgy tt?tszik, anti
dráma .:-, a nagy klassziku« drámák
tnagikomikus ellenképe. Szakonyi nem
is akar tovább menni e vígjátéki hely
zetnél, s így - a szellemes diagnózis
mellett - nincs is mit hozzáfűznie az
alapkérdéshez. ,Talán úgy gondolja, mint
Dürrenmatt, hogy a mai világ képtelen
a nagy, katartiksis erejű tragédiák meg
teremtésére, tehát ma csak komédiát
lehet írni. Vagyis diagnózist arról, mi
ért nem születhet tragédia. Ez pedig
így mindenképp megállása fele úton.

Ennek ellenére kitűnő ötletnek ígér
kezett Szakonyi Károly témája: a já
ték csúcspontján a tragikomikus szitu
ációban behozni a "mítoszt" a színház
ba - ebben, a középkori "parodia sac
re" mintájára, lett volna megrázó és
felrázó erő, ha nem is adott volna
oiuom. mély élményt a mai, differenci
ált tudatú nézőtérnek, mint a közepko
rinak. Csakhogy Vá11konyi Zoltán, aki
kitűnő érzékkel rendezte meg a darabot
a szórakoztató szinház szintjén, ezzel az
írói ötlettel nem tudott mit kezdeni.
Tahi Tóth Lászlót, aki Emberfi-K7'isz
tosz szerepét játssza, olyan "hippi"-kosz
tümbe öltözteti és olyan dicsfénnyel vé
teti körül, hogYalZírói áttételesség egy-
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ezerűen. eloész: a szinész úgy pózol e
lehetetlen szituációban, mint egy rossz
pap a szészéícen, és végül se azt nem
hisszük el neki, hogy hippi, se azt, hogy
Krisztus; a közönség viszont ugyanolyan
hangulatban hagyja el a színházat mint
amilyenben Szakonyi "kispolgárjai"a
televízióit nézik. Az író is úgy jár te
hát, mint darabja elején a "hippi": min
den "meghökkentése" és "felrázása"
csak arra jó, hogy a "kispolgár" jól szó
rakozzék.

Ettől az alapvető visszásságtól elte
ldntve, kitűnővígjátékot láttunk a Pestí
Színházban: Páger Antal, BuLLa Elma és
Hatász Jutka olyan karaktert rajzo~, ami
csupa élet és ígazi komédia. S hogy az
évad talán legnagyobb közönségsikere
lett az "Adáshiba", az nem utolsósor
ban Vár.konyi Zoltán rendezésének is
köszönIiető, akinek ragyogó mesterség
beli jogásai vannak a színpadi atmosz
féra fokozására és a ~eszültség hevítésé
re, küZönösen az est első felében.

A Körszínház idei nyári bemutatója
már kevesebb erénnyel dicsekedhet, bár
az igazi színház teremtésére nagy lehe
tőség ígérkezett ebben a produkcióban.
Az "Isteni színjáték" és a "Kalevala"
dramatizálásával beindított sorozatot Ka
zimír Károly ezúttal Milton "Elveszett
paradicsom"-ának színrevitelével foly
tatta. De Kazimír láthatóan fel sem tet
te azt a kérdést, mely az "Adáshibá"-t
ihlette; Kazimírt nem a "mítosz" von
zotta a világirodalom e klasszikus re
mekében, hanem az iroda,lmi-színházi
ismeretterjesztés programja. Az egész
előadást így nem annyira a színházte
remtés igénye, inkább az illuszt7'álás jel
lemzi.

Milton a bukott polgári forradalom
után írta művét, s az Atya ellen fellá
zadó Sátán alakjában a forradalmat di
csőíti, mely ugyanakkor - Milton ,Icese
rű pesszimizmusa szerint - eleve ha
látra ítéltetett, hisz az Isten ellen lázad.
Ez a Sátánt dicsőítő mű így végül még
is Isten dicsőségéről szól, bár nem kis
rezignált megadással. E drámai szituá
ció kelthetett volna olyan korszerű, mai
asszociációkat a rendezőben, melyekből

izgalmas, mai színház születhetett vol
na, mely - Milton segítségével - a mai
témájú daraboknál általánosabb érvény
nyel és mélyebben szólhatott volna ko
runk kérdéseiről. És meggyőződésem,

hogy ez esetben Miltonból is több ju
tott volna a nézőnek.

Kazimír erőfe3zítése ugyanis, hogy
Miltont ínterpretálja, szép részmegol
dásokat eredményezhetett, de egészében
elveszítette Miltant: Kazimír nem azo-



nosul Miltonnal (ez lehetetlen), de fo
galmunk sincs, mi a véleménye Milton
ról. Márpedig a színház az egyértelmű

állásfoglalás helye: ha nem tudjuk Ka
zimír véleményét Milton-ról, egyre kevés
bé értjük, Milton mit miért mond. Amit
csak tovább zavar az, hogy számtalan
"modern" és kevésbé modern ötlet ke
veredik a színpadi látványba. Az Atyá
ból angol na.gypolgár-presbiter lesz, az
ördögökből "hippik,j (úgy látszik, a hip
pi a dívat színházainkban), a Sátán a
leginkább a XIX. század romantikus
forradalmár lázadója, az Atya rendőr

angyalainak (akiket ugyanakkor színész
nők játszanak!) világító gumibotjuk van.
Ebben a több évszázados eltolódásokkal
ábrázolt Atya-Sátán konfliktusban végül
egyetlen összecsapást sem érzünk való
ságosnak: nem értjük, mi közük van a
"hippiknek" saját romantíkus vezérük
höz, nem értjük, hol a megütközési pont
az aktákat szorgalmasan alákörmölő

presbiter-Atya és az indokolatlanul őr

jöngő "hippik" közt.
Az első emberpár története Miltonnál

nem játszik ,központi szerepet, Kazimír
- "Az ember tragédiája" mintájára 
ezt felerősíti, ami ismét dramaturgiai
vétség az Atya és a Sátán konfliktusa
ellen, - de mégis nagyszerű- képsorral
ajándékoz meg. Kozák András Adám
ja az utóbbi évek egyik legszebb, letitu-

KÉPZŐMŰV~SZET

K i á II í t á s i j e g y z e t e Je, A nyá
ri hónapokban a Nemzeti Galéria lá
togatóit az 1945 és 1970 kőzöttí műtárgy

szerzeményekből rendezett szép kiállítás
fogadta. A bemutatott művek sora arról
tanúskodott, hogy az elmúlt negyedszá
zad folyamán a XIX. és XX. századi
magyar képzőművészet igen sok kiváló
alkotása (közöttük jó pár chef d'oeuvre)
került - magángyűjtőknek, a művé

széknek vagy a művészek örököseinek
kezéből a Galéria tulajdonába. A
magyar festészet, szobrászat és grafikai
művészet reprezentatív alkotásainak
gyűjtésére hivatott Nemzeti Galéria ál
lományának tetemes gyarapodásáért egy
részt az állami szervek áldozatkészsé
gét, másrészt Solymár Istvánnak, Szíj
Bélának, Molnár Z:suzsának s a Galé
ria más tudományos munkatársaínak hoz
záértését, ügyszeretetét illeti a dicséret.

A múlt századi mesterek alkotásai kö
zül az egyik legértékesebb szerzemény

datosabb színészi alakitása: ez a mesesze
rűen ártatlan Adám egy percre sem lesz
papírízű, Kozáknak mindig van hang
ja, gesztusa, akciója, hogy egy izgalma
san intellektuális játékba vonjon. be,
mely épp az antiintellektualítás, az
idealizált érzelmi lét drárnájár.c~il szól.
Venczel Vera mint Éva csak a bűnbeesés

után tud méltó partnerré válni ebben
a játékban. Bitskey Tibor '(Sátán) szépen
mozog és jól beszél, csak éppen a drá
mai indokoltság hiányzik ördögi arcai
bDl és gesztusaiból. Balázs Samu (az
Atya) hűvös és fenséges, Esztergályos
Cecília viszont életet és s'zínt visz Ra
fael alakjába.

De hogy még "Az ember tragédiájá"
nál maradjunk: Kazimír - a filológiai
párhuzam kedvéért - a játék fináléjá
ba beleidézi "Az ember tragédiája" kép
sorát, ami kétségkívül a legbántóbb
pont ebben a Milton-dramatizálásban, s
amit, ha a Thália Színház ez ét,ben is
átveszi a körszínházi produkciót, föltét
len ki kellene iktatni. Végül pedig ami
nagyon tetszett: a paradicsomi milíŐ,
melyben Láng Rudolf jelmezei ugyano
lyan kitűnőek voltak, mint a gyermek
vadállatJok játékos szerepel'tetése. Dicsé
7'et illeti még Blum Tamás jó érzékkel
összeállított zenéjét és Barkóczy Sándor
pontos koreográfiáját.

pALY! ANDRÁS

Székely Bertalan "Pihenő táncosnő" cí
mű festményének vázlata; az ülő női

figura, közvetlen testtartása, az előadás

frissesége, a táncosnő szoknyájánaka
nagy francia impresszíonístákkal veteke
dő könnyed és nagyvonalú megfestése
azt bizonyítja, hogy Székely nem befeje
zett-történe~mi tablóiban ("Dobozi Mi
hály és hitvese" stb.) -e hideg, akadémi
kus művekben - alkotta a legmaradan
dóbbat, hanem skicceiben, tanulmány
jellegű munkáíban. Ezeket a kortársak
nem becsülték sokra, maga a mester
sem, - mai szemmel azonban úgy lát
juk, hogy Székely művészetének e "mel
léktermékek" a csúcspontjai ...

Székely "Pihenő táncosnő"-jéhez ha
sonló magas kvalitást képvisel Paál
Lászlónak, a barbizeni erdőrészletek ko
rán elhunyt mesterének "Tájkép juhak
lokkal" című festménye és Szinyei Mer
se Pál "Ruhaszárítás"-a (1869), e száz
év óta nem csökkenő fényű, színpom-
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pás remekmű, - a "Majális"-hoz (1872)
vezető út egyik f()ntos állomása.

A XIX. század kisebb festői:től is vásá
rolt néhány emlékezetes darabot a Ga
léria - így Kisfaludy Károly, a hánya
tott 'életű költő és drámaíró "Hajótöröt
tek" cfmű töményen romantikus képét,
a Párizst-járt (s' ott Victor Hugo-val is
kapcsolatot tartott) Kozina Sándor "Sze
mere Bertalanné aremása" című mun
káját és Munkácsy mentcrának: Sza
mossy Eleknek "A művész felesége" CÍ
mű portréját. Genthon István - "Az
új magyar festőművészet története" CÍ
mű kitűnő könyvében (1935) - Szamos
syról mint "jelentéktelen" festőről be
szél: a Nemzeti Galéria tulajdonába
került finom kép előtt állva túl szigo
rúnak (s revíztóra szorulónak) tűnik

Genthon mínősftése.

A századforduló alkotásai közül is
több kiemelkedő műre sikerült szert
tennie a Nemzeti Galériának. Ezek kö
zé tartozik Ferenczy Károly 1903-ból
való "Okt6ber"-e (amely tájkép, figurá
lis mű és asztali csendélet egyszerre, s
ami a lényegesebb: a nagybányai plein
air festészet egyik legérettebb, leg
artisztikusabb terméke), Rippl-Rónai Jó
zsef Henri Matísse által is megcsodált
pointillista korszakának egyik darabja
("Lajos öcsém arcképe"), a Krúdy Gyu
la által "a csavargók bárójá't-nak neve
zett Mednyánszky Lászlónak "Fiatal le
gény"-e és Koszta József viharzó tempe
ramentummal megfestett, indulatos ko
loritú "Tanyá"-ja, amelynek láttán a
lenyűgözött szemlélőben felvetődik a
kérdés: Fényes Adolf, Nagy István, Rud
nay Gyula s más alföldi festők emlék
kiállítása után míkor kerül sor Koszta
szenvedélyektől feszülő, nagyszerű mű-

o veinek egybegyűjtésére?

A két háború közöttí időszakot is
több jelentős mű képviseli a kíállíéá
son, MindenekJelótt Szőnyi "Zebegényi
temetés"-ére gondolunk, azután Berény
Róbert "Csellón játszó nő"-jére (amelyre
a dekorativitás és az életteljesség gyö
nyörű színtézíse a jellemző), Derkovits
klasszikus rangú kései kompozícióira
("Végzés", "Kenyérért!". "Hídépítők") és
Egry légies, átszellemült "Aranykapu"
jára. Talán éppen ez a mű inspkálrta
Weörest Egry-verse megírására:

A vájt égből zuhatagban
piros-sárga szilánlc pattan;
a táj tarka te1cnőjébe

d61 a sugár szakadatlan.

Sajnálatos azonban, hogy egyetlen
Kassák Lajos- és Vajda Lajos-művel

sem találkoztunk az új szerzemények
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- egyébként sok örömet nyújtó - kiál
lításán. Kassák is, Vajda is centrális
alakjai a magyar képzőmúvészetnek;

munkáik gyiijtése - úgy véljük - a
Galéria halaszthatatlan kötelességei kö
zé tartozik.

A Műesarnok a közelmúltban S c h a 
á r E r z s é b e t, majd V i l t T i b o r
szobrászművészek k i á II í t ás á t rendez
te meg. Viltről - "A magyar művészet a
XIX. és a XX. században" című köny
vecskéje (1968) oldalain - joggal írja
Kámpis Antal, hogy "fonnálásának bo
nyolult útjai új és egyéni színekkej já
rulnak hozzá a' kortársi magyar szob
rászat összképéhez: mindig kereső és
mindig újuló múvészetének plasztikai
gazdagság, merész kompozíció, már-már
a szürrealitás határán járó látomás ll.
jellemzői." E szavak. Vilt mai munkás
ságára is érvényesek, s élettársának, az
ugyancsak eminens képességekkel meg
áldott Schaár Erzsébetnek plasztikáira
ás.

Kár azonban, hogy míndkét müvész
gyakran eltekint az időtálló anyagok
(elsősorban a bronz) igénybevételétől;

munkáik egy része Ilyrnódon szükség
képpen rövidéletű.

vm tárlatán a mesterkélt rendezői
trükkök is zavaröak voltak; például
aligha lehet szerenesés ötletnek nevezni
egy hatalmas, kiszáradt fának a Műcsar

nok nagytennébe való beállítását. (E
fa kopár ágai alatt azután egy bronz
kisplasztika kapott helyet.) Igaz, a mű

vészettörténeti annáleszek feljegyzései
szerint az egyik századvégi tárlaton a
"MajáMs" rárnájának alsó lécére gyep
téglákat tétetett Színyeí Merse, hogy a
korában meghökkentően rnsrésznek tar
tott festményt a· közönség kedvezőbbern
fogadja. Ma azonban - amikor. a kö
zönség esztétikailag már nem kiskorú
(legalábbis ll. modern művészek kiál1í
tásaít látogató publikum -nem az ...) 
indokolat1anok az ilyen fogások.

Kétségtelen: vm kiállításán több el
sőrangú mű is szerepelt ("Tükörképek",
"Katedrá1dls", "Ketrec" stb.), - e szob
rok és reliefek azonban jobban érvé
nyesültek volna szerényebb. puritánabb.
ízlésesebb rendezés esetén.

K o v á c s M a r g i t "kiváló művész"

diplomával kitüntetett Kossuth-díjas
kerámikus k i á II í t á s a. (Műcsarnok)

- mint várható is volt - hatalmas kö
zönségsikerrel zárult, Ezrek és ezrek ke
resték fel a művésznő vtárlatát, hogy
lássák népmesei, görög-római mítológiai
és bibliai ihletésű munkáít. A rendezést
azonban nem dicsérhetjük egyértelmű

en: Kovács Margit rnűvészetében - an-



inak mínden ízessege és bája ellenére
- van egy bizonyos monotónia, ame
lyet a művek túlzsúfolása még jobban
napvilágra hozott, Szőnyí István .szavaí
nak igazsága ismét bebizonyosodott:
"Egy jó'kiállításon sosem lehet elég ke
vés mű ..."

Július 25-én és 26-án a szentendrei
tanácsháza dísz-termét azok a festmé
nyek, rajzok és rplakettek töltötték meg,
amelyeket a z á r 1,íz7i á r o s u l t a k
j a v á r a ajánlottak fel "a festők váro
sának" művészeí. A kis kiállításra Czó
bel Béla és Bálint Endre egy-egy olaj
festményét, Kmetty János és Szántó Pi
roska egy-egy akvarelljét küldte el;
Vaszkó Erzsébet egy nemes hangzatú
pasztell csendéletet. Barcsay Jenő két
tusrajzot ajánlott fel; Anna Margit,
Korniss De'ZJSő, Ilosvai Varga, Miháltz
Pál, Berki Violla, Vajda Júlia, Balogh
László, Ligeti Erika munkái is ott sze
repeltek a falakon, a posztamenseken.
A rögtönzött tárlat majd mindegyík
darabja elkélt, - a befolyt összeget
teljes egészében a hajlékukat, vagyonu
kat veszített árvízsújtotta családok kap
ták. Szentendre festői, szobrászaí, érem
művészeí - a színfoltok, a vonalak, a
szerkesztés mestereí - emberi szolída
ritásból is jelesre vizsgáztak ...

* * *
M a u r í c e D e n í s (1870-1943). 1870

ben - száz esztendővel ezelőtt - szü
letett Maurice Denís francia posztimpesz
szíonísta festő; 1890 körül ő alakitotta
meg a "Nabi"-k ("próféták", "kiválasz~
tottak", "megvilágosodottak") társasá
gát, amelyhez rövidesen Sérusier, Vuíl
lard, Bonnard, Rippl-Rónaí s más mű

vészek is csatlakoztak,
A csoport legtöbb tagja - mint Kör

ner Éva írja a Zádor-Genthon-féle Mű

vészéti Lexikonban - "misztikus, spi
rituális és transzcendens eszméket" val
lott; Rippl-Rónai is megjegyzi emlék-

ZENEI JEGYZETEK

(FERENCSIK .TANOS ÉS FISCHER
ANNIE BEETHOVEN-HANGVERSENYE.)

Nem a legjobb előjelek ,kísérték két
nagy múvészünk és az AlI~mí Hang
versenyzenekar vállalkozását.' Mert va
lóban "vállalkozásnak" kell éreznünk
azt a nemes elhatározást, hogy az ár
vízkárosultak javára, az ídény végén
túl, ,kánikulai melegben hangversenyez-

irataiban Denís-ről, hogy francia barát
ja vonzódott a "vallásos motívumok"
hoz. Annyira így van ez, hogy Mau
rice Deres számos freskót és pannót
készitett templomok és kápolnák szá
mára (St. Germain-en-l.Jaye, Le Vési
net) illusztráoiókkal látta el Assziszi
Sze~t Ferenc Fioretti-jét és

Krisztus követése" címmel - farnet
~~etso'roz;atot bocsátott közre. A szá
zadfordulón Denis volt az, aki a leg
többet tette a szakrális művészet újjá
élesztése érdekében, - 1919-ben ő és
barátja: Georges Desvallteres festő hoz
ta létre az "AteHer d' Art Sacré"-t.-

A mester nevét nem csupán egyház
művészeti munkássága és egyéb képei
(így a "Tiszteletadás Paul Cézanne
nak" A múzsák" és a budapesti Szép
múvés~eti Múzeumban őrzött "Anyai
boldogság") fogják megőrizni, de el
méleti írásai is. (Utolsó könyve az 1939
ben publikált "Histoire de l'art religi
eux".) Maurice Denístől - aki Genthon
szerint "vakító világossággal volt ké
pes megfogalmazni mondanivalóít"
származnak e híres, a modern művé

szeti mozgalomnak történetét tárgyaló
kézikönyvekben szirrte míndíg citált
mondatok is: "A festményen elsősor

ban ne csatalovat, mezitelen női tes
tet vagy valamilyen történetet keres
sünk mert a kép lényege nem ez ...
A f~Sltmény mindenekelőtt sík felület,
amelyet a művész átgondoltan, tervsze
rűen színekkel fed be."

1943-ban röviddel Franciaország fel
szabadul~ előtt halt meg az imprész
szionizmus utáni és a' Fauve-ok fellé
pése előtti francia festészet e jelentős

egyénisége, akinek művészetét talán
Bölöni György jellemezte legtörnöreb
ben és legtalálóbban a Népszava 1907.
május 16-i számában megjelent cikké
ben: "Denis a zengő színek és az áhí
tatos kézzel vezetett dekoratív vonalak
mestere."

D. 1.

nek legkitűnőbb előadóink. Ráadásul az
Erkel Színházban, ahol a hatalmas tö
meg színte megrekesztette a kevés leve
gőt. És mégís: ez a Beethoven-est az év
egyík legemlékezetesebb élményévé ma
gasodott. Mintha mindenki tudása, te
hetsége legjavát akarta volna áldozní a
nemes ugyért. Físcher Anníe talán sosem
játszotta a c-moll zongoraversenyt ilyen
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visszafogott lírával s mégis férfias erő

vel, FerencsUe János talán sosem vezé
nyelt még olyan karakterisztikus szép
séggel, mint az István király nyitány
ban, a Hangversenyzenekar pedig rit
kán emelkedik a harmonikus összjáték
olyan magaslatára, mint a VII. szimfó
nia ,kényes állásaiban. Elsősorban ezek
a valóban kivételes pillanatok magya
rázzák, hogYJ erről a június végi estről,

elsősorban mint zenei élményről szá
molunk be, noha vermészetesen sokkal
inkább kell méltányolnunk a nemes 
és eredményes. - emberi gesztust.

Sokan meglepve nézte,k egymásra az
István király nyitány első taktusai után:
milyen érdekes, színes zene ez! Persze
vajmi ritkán hangzik fel hangverseny
teremben, s valljuk meg, nem is a leg
remekebb Beethoven művek közül való,
Mintha a színpad ,közelsége megbéní
totta volna ezt a hatalmas tehetséget.
A Fideliot folyvást át-átdotqozta, s még
az utolsó változat után is elégedetlen
volt önmagával. Kotzebue alkalmi darab
jához írt kísérőzenéje, amellyel Beet
hoven .seeretett magyar barátain" akart
segíteni, végeredményben erősen másod
lagos alkotás, melynek egyetlen érdekes
sége, ahogya. zenei szövetből előcsil

lantja, majd aprólékos műgonddal, szin
te a dédelgetés gesztusával kidolgozza
a verbunkos dallamait, amelyeket talán
Bihari János előadásában hallott Beet
hoven budai utazásakor. De ahogy ezt
a művet Ferencsik kidolgozta, ahogy
megmutatta zenéjében a szinpaddal azo
nosulni vágyó szerző tétovaságát, amint
felvillantotta a nyitány egy-egy mar
kánsabb vonalát, az emlékezetesen nagy
alakitás volt. Altalános vélemény ezerint
az utóbbi években ért be igazán Feren
csik János, most lett világszínvonaIon
álló alkotó, aki mindig a művek legmé
lyére igyekszik hatolni, s azt a . .'wn
c.entrq,lt gondolatot igyekszik onnan a
felszinre hozni, amely a művészet igazán
emberi taJ·talmát, mondanivalóját adja.
A nyitány előadása mindenesetre egy
nagy művész önkifejezésének pillanata
volt. S hogya hangverseny hőfoka a ké
sőbbiekben tovább emelkedett, az annak
köszönhető, hogy Fischer Annie és a
kísérő művészek egészen kivételes szép
séggel idézték fel a c-moll zonaorakon- .
cert partitúráját.

Kétségtelen - már csak hangneme
okán is -, a c-moll versenymű Beet
hoven egyf,k legpoétikusabb alkooosa,
amelyben nem feszülnek még a későbbi

művek iszonyú ellentétei, amelyben Beetho
ven nem hatolt még a lét és nemlét kérdé
seinek miHysége fölé, hanem elsősorban

a mozarti úton indulva a szenvedés egy
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másik, megnyugl'óbb, patetikusabb ké
pét villantotta fel. A későbbi zongora
versenyekben már ott érzik a heroikus
gesztus, egy ol'yan ember és olyan mű

vész mozdulata, aki vállalja a végzet
tel való szembeszállást. A c-moll ver
senyműben inkább a szubjektív elemek,
az önvallomás reilexei kerülnek előtétr

be - ugyanúgy, ahogy Mozart szinte
izzóan drámai c-moll zongoraversenyé
ben. Zaklatott és s!Zenvedélyes alapál
lás ez is, de a zeneköltő végül is győ

zedelmeskedUc az anyagon, s a legpoé
tikusabb, legszebb vallomást bontja ki
belőle, fel-felfénylő dúr hangzatai pedig
az élet szépségét és nagyszerűségét hir
detik. Hogyne, hiszen az a fiatalember,
aki a versenymű partitúráját kompo
náUa, ekkor, az 1800-as évek legelején
még Bécs egyik ,kedvence, a főúri ud
varok szívesen látott vendége, aki jó
formán egy esztendővel később ébred rá
elhivatottságá~a, amikor az első rette
netes csalódás és a süketség közeledő

rémülete miatt önmagába zárkózik, s
ezzel együtt már nem a kitárulkozás
hagyományos hangjait hallatja, hanem a
sorssal szembeszálló ember csatakiáltá
sát. tgy válik a c-moll versenymű egy
nagy lírai korszak - s e korszakban
ott lüktet Haydn és Mozart zenéje is
- utolsó hiradásává, s így lesznek a
zenei szövetben felbukJeanó szinte ele
mentáris kitörések a zenei klassziciz
mus lezáródásának híradásaivá, egy
olyan stílusesIzmény jelzéseivé, amely
ben az ember sokkal személyesebben je
lenik meg alkotásaiban, s amelyet talán
ezért is nevezne,le romantikának.

Felejthetetlenül szépen játszotta a ver
senyművet Fischer Annie. A sokféle gon
dolati elemet hibátlan egységbe foglalta.
Közben még arra is maradt energiája,
hogya kádenciákban is felvillantson
egy-egy szonáta-töredéket. Felesleges
volna játékát jellemeznünk, hiszen a
szavak elhalványulnak e kiváló inter
prePáció mellett, amely teljességgel idéz
te fel az egyik legnagyobb zeneköltő

sorsdöntő nagy pillanatát, mely a zene
történet elhatározó perce is volt.

A VII. szimfónia régóta úgy szereuel
a köztudatban, mint Ferencsik egyik leg
nagyobb alakítása. Előadásával Bécsben
is jelentős sikert aratott, s most ismét
meggyőzött róla, hogy e démonikus iz
zású remekművet, amel'y valósággal rit
muspróbának érződik, kevesen tudják
olyan lendülettel, dinamikával vez'ényelni,
mint ő. Pedig Beethoven ugyancsak pró
bára teszi az előadókat partitúrájában.
Új és új nehézségeket támasztva szinte
élvezetét leli benne, amint az első he
gedűsök lapozni sem érnek rá, a brácsá-
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sok pedig megveszekedett tempóban húz
zál~ vonójukat, hogy valósággal porzik
a húrokon. F'erencsik nagysága abban
rejlik, hogy ebben az elsősorban rit
mikus műben is meg tudja mutatni a
lassú tétel elomló líráját, és éreztetni
tudja azt a heroikus utat, amely a mély
ségből indul, de végül is a szemmel
nem látható, csak alíg érzékelhető ma
gaslatok felé vezet. Ezt a magaslatot
tárta fel a mbstani előadásban, s a szim
fónia megszólaltatása után méltán zen
dült' fel egetverő üdvrivalgás, amely
nemcsak a nagysz,eriL emberi gesztust,
hanem a ,kivételes zenei élményt is kö
szöntötte.

(LEMEZFIGYEL().) Mindenekelőtt egy
kivételes kezdeményezésre szeretnénk
felhivni a figyelmet. A Z e n e mi n
d e n k i n e k sorozat ugyanis világvi
szonylatban szinte egyedülálló, hiszen
értékes - régí - felvételeket vásárol
hatnak meg a klasszikus zene rajongói,
kitűnő előadásban. A Qualiton ezzel a
sorozattal természetesen nem az ínyenc
lemezgyűjtők vagy a ritkaságak ked
velőinek igényét akarta kielégíteni. Bár
így is akadt néhány felvétel, amely bi
zonyára általános népszerűségnek ör
vend maJd: Beethoven Hegedűversenye
Kovács Dénessel és Ferencsikkel, az I.
és VIII. szimfónia Ferencsik János ve
zényletével, egy remek lemez Hiindel és
Bach művek felvételével (hallhatjuk
rajta a Júdás Makkabeus Győzelmi kó
rusát és az Alleluját), Mozart-Haydn
"egyveleg" a többi ,közt a Kis éji zené
vel, szép Liszt-lemez és Bartók A fából
faragott királyfija Ferencsik János zenei
irányításával. E lemezek természetesen
nem a legmodernebb felvételi techni
kával készültek, bár minőségük ellen
nem lehet különösebb kifogás. Az pedig
minden gyűjtőt meggondolkoztathat,
hogy "féláron" juthat kedvelt klasezi
kusaihoz. Sokat és sokszor beszélünk a
zenei ismeretterjesztés útjairól-mód
jairól. Érzésünk szerint a Magyar Hang
lemezgyártó Vállalat a szavak helyett a
példamutató és eredményes tettek út
ját választotta.

p e r t i s P é t e r annak a nemzedék
nek tagja, amelyik viharos gyorsasággal
tört fel a magyar előadóművészet élvo
nalába. Mint a legtöbb fiatal művész,

ő is szívesen játszik romantikusokat,
hiszen egy-egy Liszt műben, vagy a le
mezen szereplő Egy kiállítás képeinek
előadásakor a leglágyabb lírai pasztell
szinektől a legpregnánsabb, legélesebb
,kontúrokig mindent felvázolhat. Lemeze
bizonysága szerint kontemplációra haj-

lamos alkat aki képes a miL legben
sőbb tarto~ánYáig hatolni (Qaliton
LPX 11430).

A Musica antiqua Polonica
sorozatban két nálunk ismeretlen ritka
ság, Marcin Józef Zebro~ski Magnifi
catja és Józef KobierTvoWtcz Ego Mater
című szerzemény'e jelent meg a Lengyel
Kultúránál (Muza SXL 0496). A len
gyel barokk e két gazdag alkkJtása mély
spirituális ihletésről, a századok folya
mán érintetlenül megőrzött lelkiségről

vall. A lemez technikai kivitelezése rend
kivül igényes, kitűnő előadó együtte
se,ket ismerhetünk meg a Varsói Kama
razenekarban és a Musicae Antiquae
Collegium Varsoviense-ben. Jerzy Do~r:

zanski pedig kit'Ú;n~, elsőso.rban a .,,:eqt
alkotások spiritualts réteget hív toke
letességgel megszólaltató karmester.

Az új s;)ovjet lemezek sorából min.
denekelőtt D a v i d O j s z t r a h C s a 3
k o v s z k i j - l e m e z e érdemel emlí
tést. A Patetikus szimfóniát vezényli.
abban a sorozatban, amely a kitiLno
művész hatvanadik születésnapja alkal
mával készült. Ojsztrah a legkitűnőbb
karmesterek közé is tartozik. A zené
ne,k azt a rétetiéi is meg tudja szólaI
tatni amely a szerző lelke legmélyén
jele,,{hetett meg az alkotás folyamata
közben Karmestertársaival ellentétben
elsősorban a miLvészi tökéletességre tö
rekszik ezért érezzük zenei felfogását
hitele~k egyes vonatkozásaiban példa
mutatónak. A sok virtuóz felvétel mel
lett jóleső egy olyat hallani, af!lely nem
a szélsőséges tempóvételekkel es a bra
vúros zenei megoldásokkal kápzáztat el,
hanem az ismeretVen Csajkovszkijt
igye,Teszik felidézni, aki "mondani" is
akart valamit zenéjével, mégpedig nem
a patetikus elemek túlzásával, hanem
tiszta, emberhez szóló, a szívtől a szi
vig érő líraisággal.

Két kitűnő énekessel is megismerked
hetünk az új szovjet lemezek soré
ban. R e j z e n a Borisz Christofok és
a Nyikolaj Gyaurovok méltó párja, gyö
nyörűen zengő hanggal, s egy nagyon
komoly miLvészi tartással, hiszen nem a
látványos áriákhoz vonzódik, hanem
hazája zenéjét igyekszik szolgálni kul
túrájával és tehetségével. N i c o l a e
H e r l e a inkább a virtuóz művészek

,közé tartoZik, az az internacionális
típus aki· minden színpadon és mi<nden
helyletben jelentős teljesítményre képes.
Az ő lemeze változatos,abb, zenei szem
pontból azonban az előbbi mögött
marad.
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A televízió bemutatta Kodolányi János "Földindulás"-át és a bemutatóval
valóságos földindulás kerekedett: a feliraton nem jelent meg a szerző neve - mint
utóbb kiderült, a csaMd kívánságára -, a Rádió- és Televízióújság július 8-i számá
ban válasz is napvilágot látott, a kritikák véleménye is eltérő volt. A lényeges - a
Kodolányi-jogörökösökáltca feltüntetett kifogás -, hogy "a film nem apánk eredeti
mondanivalóját tolmácsolja, az egykeellenes műből ab01'tuszellenes filmet ,készitett.
Tiltakozunk apánk írói nyelvének elváltoztatása ellen is, mert meggyőződésünk,

hogy az író a nyelv nélkül nem író. A film parasztjai nem ormánsági parasztok,
s a szerencsétlenül tervezett kosztümök lehetet'lenné teszik, hogy bármely vidékünk
parasztjainak képzeljijk őket".

De vajon mindezek alz érvek ,kizárják-e, hogy a film - kétségtelen hibái ellenére
is - mint tv-film jó legyen és - továbbmenve - hamisítás-e az, ha egy örök
értékű műből a rendező az örökérvényű - konkrétan az adott korhoz szóló (a fel
dolgozás adott korához szóló) - mondanivaMt emeli ki? Mert - érzésünk szerint
- jelen esretben ez történt: Marton Endre rendezése IZ mi jelenünknek, a mi
jelenünk - sajnos meglévő - problémájának - az abortusznak - kérdéséhez is
hozzászólt, anélkül, hogy az írói mondanivalót meghamisította volna. Kezdődik a
képsor: egy kisfiú szalad a hóban, csúszkál a jégen, és erre beúszik a felirat:
"Földindulás'l: mindannak, amit láttunk - egy gyanútlan gyermek gyanútlan ját
szadozásának - szerepe lesz a későbbiek során (éspedig úgy, ahogyan a drámában
van). Ami pedig az írói nyelv megváltoztatását illeti (a jehovita asszonyt döbbe
netes drámaisággal, ,kitűnően alakító Kohut Magda - a tv-változat legélményt
adóbb szereplője - tájszólásban beszélt, úgy, ahogyan azt az író megírta!) a tv
.képernyőjén, "emberközelbe", "családközelbe" hozva - bármennyire ízes, jellegzetes
is legyen az a tájszólás - zavarólag hatJna. A film parastijai nem ormánsági parasz
tok - de mr;z.gyar parasztok ...,.. mint ahogyan az abortusz sem egy tájegység prob
lémáJa, hanem - sajnos még mindig - közérdekű probléma. Azt pedig, hogy egy
népviselet az ország melyik vidéTOére jellemző, legfeljebb az illetékes szakemberek
tudják, a tv-nézők széles tábora aligha. .

Az elmondottak persze nem azt jelentik, hogy a "Földindulás" - mint tv-film
- minden hiba nélkül való. Szükségtelenül eltúlzottnak tűnt a jehovások szekta
összejövetele, a megszállottságnak és eszelősségnek egy olyan változatát bemutatva,
ami sem a rendezői elképzelésne,k, sem a filmnek nem használt, kirívóan teatrális
volt. Megrázó - és a tv képernyőjén mégis irreálisnak (főként az elnyújtottsága
miatt) - az apa mulatása halott .gyermeke mellett. A képer11/Yő összébb szűkíti a
színpadi teret, a kevesebb ítt is több lett volna. Az utolsó felvonást erősen meg
húzták és a befejezés ezáltal az érzelgősség, (ismét csak a ,kirívó szó a legjobb jelző)

01dalá1'a tolta át azt, amit a színpadon a szerző egyetlen mondattal oild meg:
"Juli marad". Itt menne,k, mennek, SZÓl a zene, belevesznek a tájba, s ezen az sem
változtat, hogyajehovita asszony ~emrehány6an néz utánuk.

Helyes volt-e hát a tv választása? Úgy érezzük, föltétlenül helyes: a ma 40-es
és ettől fölfelé éveit számláló nemzedék fiatalabb éveinek nagy irodalmi-drámai
élménye volt és maradt s ezt az élményt még iokozza az 50-es évek végének
vígszínházi felújítása is. Ezzel a tv-változat valóban nem egyenértékű. De mások
az adottságq,k, leheíOsége.k, a képernyő követelményei. ts ezeknek - ha nem is
ma11adéktalarvul - ez a változat megfelelt.

BALAssy LASZLÚ

Előbb-utóbb mindenki föltogja, Uram, hogy más dolog az a felebaráti szeretetről

beszél~i és megint más ezt a szeretetet gyakorolni. Már tudniillik sajátkezűleg.

Nem ~gérek semmit, Uram. HallgOJtok. Meg akarom próbálni, hogy egészen nyugodt
legyek, hogy gondolkodni tudjak. Arról ugyanis, hogy jót beszéljek másokról!
Nem arról, hogy nem beszélek vagy gondolok róluk semmi rosszat, nem, a1'l'ól,
hogy mindenki előit jókat mondok róluk. Olyan jókat, hogy közben én magam
háttérbe szorulok. Erről akarok gondolkozni, Uram. De inkább semmit sem ígére k:

Kurtmartin Magiera
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