
NAPLÓ
NEKROLÓGOK HELYETT

Miért van az, hogy miután meghal a tudó!, felfedezzük érdemeit. eszünkbe
jutnak kiiiititetései, címe, rangja, munkássága, mellyel megajándékozta a
világot.

Miért van az, hogy halála után felfedezzük a felfedezőt, aki kutatásaiban
fáradhatatlan volt. hivatását ho.~szú-hosszú évekig szenvedéllyel űzte, csupán a
protokoll fárasztotta és idegesítette.

Miért van az, hogy gyászhíre hallatán elfogad.iuk bölcsnek a bölcset,
mesternek a mestert, akivel 1ni, tanítványok és ellenfelek, kimondva 1;agy ki
mondatlanul annyit vitatkoztunk. De most megbizható tekintéllyé lép elő
szemünkben.

A ravatalon pedig felfedezzük az embert, akit a hivatalos ünneplés
mindig zavarba hozott, s aki ezt jól-rosszul palástolni is iquekezeti, RöstelIte
uqyanis, hogy éppen ő az, aki. Koporsó.ia mellett elcsodálkozunk azon, hogy
életében ecuesek naivnak tartották. mások szerencsésnek, ismét mások egy
szerűen csak embernek. A boldogabb fajtából.

A sír szélén állva aztán rádöbbenünk a hitére is, amiről egyébként nem
volt soha bátorságunk megbizonyosodni. S itt tudjuk meg sokadmagunkkal,
hogy az mettől meddig terjedt - a főld határain túlra is. Itt tudjuk meg,
ki volt és mérhető-e a mindennapok rnércéje szerint. Kiderül, mint már
annyiszor kiderült, hogy nem. Eletében is, halálában is titok volt s idegen
ség. Rendelés egy feladatra, amit elvégzett, betöltött embersége, tehetsége és
hite szerint.

Tegnap, tegnapelőtt s talán ma is elment egy tudós, egy felfedező, egy
bölcs. Elment, ahogy életében annyiszor megtette, ha nagy társaságban volt
- feltűnés nélkül. Eltávozott körünkböl öregen, betegen, de értékes felisme
résekkel és következtetésekkel. S utólag mindegyikről megállapítjuk, hogy
mint minden igazán kivételes egyéniséget, zajos sikerei vagy csöndes diadalai
ellenére, kevesen ismerték belülről, közelről.. Még a környezete, pályatársai
sem, akik most némán, lehajtott fővel kísérik végső útjára, mert akit temet
nek e percben is röstelli, hogy gondot okoz, jóllehet pihenni tér.

Az utóbbi időben sokan mentek el: orvosprofesszorok, történészek, [ilo
z6fusok, írók, mozgalmi emberek, köztük olyanok is, akiknek világnézete
különbözik a miénktől. Akik azonban emberségből példát adtak, a meggyő

ződés védelmében és az új megvalósulásokért folytatott küzdelmükben köve
tésre biztattak.

Tiszteljük bennük a derék ernberr, aki kora problémáiban osztozik és
aktív segítötárs tud lenni minden emberi gondban, és tiszteljük a derekabbat,
aki már a közös jövőért is hozott áldozatot.

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Harmadik kötete jelent meg Káldi
Jánosnak, Szornbathely és a Rába-vidék
kö! tőjenek. Diákkori verseit még Móricz
Zsigmond közölte a Kelet Népében. Első

kötete 1947-ben a Halott vizimalom volt,
masouik, jó tíz esztendő múlva a Rába
parti elégia; most A világító kapanyél
harmadik gyűjteménye."

~lén Űnarc,kép áll: "Megépül lassan
végső arcom; - az, amit elviszek majd
velem, - amin a szegtük szomorúsága
nyílik, - s amin a hegyek végtelen 
árvasága fáj - szüntelen, - de amely
ről örökkön süt - a világért égő sze
relern.' Maga a kötet azonban még
egyáltalán nem a "végső arc"; és töb-

• KálCU János: A Vilá~tó ~anyél. JllIlenkor-Ma~ető. 19'<0.
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bet ad a "világért égő szerelemből", mint
a ..szegfűk szomorúságából" és ..a he
gyek végtelen árvaságából", Más, pró
zaibb fogalrnazásban ; többeit a vállalt
közéleti szerepből és hivatásból, mint
a költő benső világából; többet. a prog
ramból, mínt a meditációból. Ha a ta
vasz gyors feledésre tanít, akkor ő el
veti ezt a tanítást, mert a maga baját
elfelejthetd, ..de soha - a társaimra zú
dított - határtalan iszonyatot ; - me
mentóként viharzik bennem minden
elmúlt és mai pusztulás, köte
lességem a gyász; - s csak addig
emelhetem föl a fejem - amíg hűsége

sen őrzöm-víszem - múlhatatlan rész
vétemert - és haragomat" (A virágok
nem törődnek semmivel); - egyetlen
célja lehet: "Ásom a mélyből a mín
dennapi jót és igazat. - Az életemnek
értelmet ez ad. - A lényegre uszítok,
- A tennivalókra ..." (Válasz); - lát
va a tíz fokos hidegben rendületlenül
dolgozó kábelfektetőket, "napok óta
azért fohászkodom, hogy szívük,
agyuk mindhalálíg maradjon bennem.
- Ne adassék más: csak igazukat éne
kelnem" (Igy segits); és amikor tapasz
talja a bajt, visszásságot, s találkozik
a "gonoss2Jal", aki még mándig köztünk
él és "szétzúzza alattomosan napfény
után áhítozó álmainkat", akkor "magam
is mondom - kissé szomorúan és ha
ragos lélekkel - össze kell fognunk,
becsületeseknek!" (Levél veszprémi ba
rátaimhoz). A rengeteg munka, gond,
teendő közben "csak pillanatai vannak",
korától "a míndig résen-állást, a zakla
tottságot" kapta, és "nem is tudnék
másképpen élni; - a nap-záporos, te
nyémyí, - szelíd terep, a megállás
tönkre tenne; - a levegőt vennék el
tőlem, ha ezt a lázas futást; - ami a
Iényegem, az kövülne meg, ha nem zú
gatna - újabb és újabb szenvedély; 
az idegrendszerem fúlna némaságba ..."
(Talponálló).

Szép és önzetlen élet; ilyen az, akire
"rámutathatU!llk. mint példára": akinek
"csillagai: a t'sztaság, tudás - és szor
galorn; - aki nem áll meg soha, 
egyetlen pillanatra sem, - de nap-nap
után faragja magát kínnal - fegy-elem
mel. - sr nap-nap után kölcsönadja 
a szívét társainak" (Egyszerű beszéd).
De nem sínyli meg végül majd mind
ezt - a költő? Igen, dolgozni kell,
építeni magunkat és világunkat, nem
belenyugodni félmegoldásokba . . . de
megállná is kell, és csönd is kell, és az

aIlkotás szívós türelme is kell. Kivált
ha egy költőnek a legigazabb területe
mégiscsak a bensőségesebb, meghittebb
líra, a kötet címadó verséé, vagy a
Danka Mártáé, akinek "fejkendője in
tő lánglobogás, - fájdalmából májusi
rét lett", vagy az Anyai nagyszüleim
képe alá írotté, ezzel a szép, tiszta
kíosengéssel : "A szátok olykor, rózsa
szélben - meg-megmozdul, de észre
vétlen."
"Végső ave"? Nem. Egyelőre ide, ídá

ig ért; "a folyton-virágzó lázból élet
forma lett"; az elkötelezettség tudatá
nak és a kifelé fordulás nak az életfor
mája: "Hol is élek? - A napok csí
korgása közt, - Arra vágyódva, hogy
értsetek. - Tigrisként küzdve - mégis
észrevétlen - a csöndtől tízmillió fény
évnyi messzíségben, - értetek, - csak
értetek" (Igen). De akik figyelemmel
fordulnak líráfa felé, a "napok esikor
gásán" túl egyre inkább azokat a pilla
natokat keresík benne, amikor - még
iscsak közelebb a csöndhöz - megszólal
lelkében-hangjában "egy szélbe-hajló,
nyári fa neszezése", és az a benső ének,
amirt "egy régi víz mond mlndíg". A
megfogalmazott program után, és he
lyett a megcsinált dolgot; ami a legke
vésbé sem föladása az elkötelezettség
nek, hanem csak más és új' - és talán
maradandóbb - formája. A költő va
lóban "nem pihenhet - soha - egyet
len pillanatra sem": de a "vágtának"
(Halász Gábor "Továbbjutni" cimú cik
ke alá) egyszerre kell előre is, meg
befelé is haladnia, s egyszerre kell hó
dítania a. többet ís, meg a mélyebbet
is. Kimondani "a kimondhatatlant" ; s
ehhez valóban nem nélkülözheti a lé
lek "az események madárvonulásának.
suhogását"; de azért nem minden "szél
csendes megállás fegvverletétel", és
'!'lern bizonyos, hogy "a. villanásnyi eltű,

nődés is fél halál". A kettő együtt és
egyben; egyszerre madárvonulás és
szélcsend, egyszerre vágta és eltűnődés :
- ez lehet a halász-gábori "tovább
jutni" iránya Káldi János rokonszen
ves lírájában.

1939, 1957, 1970: az első két évszám
közt majdnem két, a második kettő

közt több mintegy évtized van; ilyen
nagy időközök választják el Kálnoky
László köteteit, az elsőtől, Az árnyak
kertjétől a .másodikat, a Lázas csUta
gon~t, s ettől a másodiktól a most meg
jelent harmadikat, a Lángok árnyéká
ban-t.·

• KlálllJOlky László: Lán~ áIr!n%kálban. S!lléIPinxlalmi KönyYlkiaidó, 1970.
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Három vékony kötet: meglepőerr 
va.En' túl szígorúan - kevésnek tűnnék.

ha a hézagokat nem töltenék ki a for
dítások kötetei, szükséges tartozékai
ként az eddigi életműnek: ha nem ,ta
núsítanák, mít vont el falánkul a saját
múből, és mivel építette egésszé mégis
ezt az életművet a mások, idegenek 
- rokonok és ellenségek, mert véréri és
véréből élők - nyelvünkön való újra
teremtése. De még így is nem kevés-e
ez a száz lapnyi vers tizenkét évre?
Lehet, hogy menriyiségben kevés; a köl
tészetet azonban nem mennyíségre mé
rik.

Pusztuló arc: ez a címe; a kötet egyik
legkegyetlenebb és legerősebb versének.
Kálnoky László lírá;~h"Jn el",ó<,,~h.,'1

erről van szó: a pusztulásról. Arcokéról,
ér-elmekéről, szervezetéről, seitekéről.

"ügyet se vet mások tálkáíra, - súlval
ra. aki megmérte önma-rát, - aki iól
Iát ia már. - hogy omló falú kastélv
hoz hasonlít. - hol a háznép kihalt. 
de a zászlót bevonni elfeledték" (Ön
életrajz helyett). Vagy: "Egyre jobban
riasztanak - a kononván belüli omla
dékok. - Egyre többször állok meg és
tűnödöm - hamuba irt betúk fölött. 
Ha nincsen fültanú. - egyre gyakrab
ban hallatom - a megcsonkított cédrus
jajszavát" (De profundis).

Ennek a pusztulásnak azonban nincs
romantíkáia. Tárgyilagos pusztulás, té
nyek leltározása. Nem képzelgés, hanem
észlelés, mérnökí és orvosi pontosság
gal. A betegség költői röntgenképei. A
megalázott ciklus ,parmadik szenettja
szól a "gyilkosabb fegyverről", amit "a
démoni, formátlan szenvedély" hoz el-

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Ha elgondolkozunk azon, milyen ha
tással voltak a XX. század színházmű

vészetének fe}lődésére a távoli viláqré
szek vendégegyüttesei, melyek különnö
ző ünnepi alkalmakkor, nemzetközi
fesztiválokon mutatkoztak be az európai
kultúrkör színházi alkotóinak e hatás
vizsgálat ,külön tanulmányt igényeine:
a századelő szimbolistáira valosaggal
rreve~atít' hatást tett egy-egy japán No
produkció. Brecht ,.elidegenített" szín
játszásának kidolgozásához a kina i szín
házi kultúra adta az alapvető élményt,
Antonin Artau/i mente ',ó", '"t'p P'--'-'
ban a Bali-szigetekről érkezett vendég
együttest, s megszületett benne a "ke
gvetlen színház" látomása, s a legfris-

lene - "nem képzelt bánatot, mely
tetszeleg - magában, nem kacér agy
rémeket. - de a megrendelt halált, a
valódit; - arcot öltő gomolyt, mely föl
merül -a semmiből, s én tehetetlenül
- nézem, amint lassan kirajzolódik."

Tehetetlenül, de nem tétlenül. Hanem
szigorúan és lelkiismeretesen, fecsegé
sek nélkül, költői pontossággal rögzítve
azt, "ami van"; és ezzel győzve is le
végső soron azt, "ami van". "Fölfelé
megyek vánszorogva - belső hegyem
lásorn görgetegén" - kezdi a megdöb
bentő Zarándokút: aztán: "Egy forduló
után, - amelyet még sötét bozót ta
kar, - megpillantom talán a jelenést, 
a csontszikár, páncélos alakot, - a 80
s?,fníí "~hase-voltat, - aki táblát mu
tat felém, - hol legféltettebb titkaim
olvashatók. - aki ismeretlen nyelven
kiált - álomban hallott, régi átkokat,
- s szavára hamuvá kell omlanom."
De aki megfejti - mert Kálnoky Lász
ló Iírája megfejtá, megoldja - az is
meretlen nyelvet és titkokat, az végül
mégsem omlik hamuvá. Mert számára
ez is "jelenség", amit nézni, látni, rög
zíteni kell, s míndebből újra megalkot
ni, "oly aprólékos-pontosan, - ahogyan
a halál fiatal arcok - évtizedek múl
va megjelenő - ráncainak tervrajzán ,
dolgoz k" (Munkamódszeriil) - és mí a
megalkotott pusztulás, ha nem a pusz
tulás elpusztítása?

A költészetet nem mennyiségra mé
rík, Ezen a másik, igazi, a költészetre
egyedül alkalmazható mérlegen a Lán
gok árnyékában száz lapnyi verse na-'
gyon sokat nyom.

RÚNAY GYÖRGY

sebb ielenséoek közül elegendő talán,
Jerzy Grotowskiéra utalnunk, mely
rendkívül mély rokonságot mutat az
india; ,~zínházzal.

Ezért rendkivüli érdeklődéssel vár
tuk a nyári szabadtéri program egyik
legígéretesebb műsorát, a z ú j-z é l a n d i
"M a o r i" e g y ü t t e s vendégszereplé
sét. A margitszigeti fellépésről azonban
közel sem ilyen egyértelmű benyomást
hoztunk magunkkal. A maorik mintegy
hat-hétszáz éve települtek le Ú j-Zéland
ban, s ma is igen kís nép, mely uzon
-,.,,..,, .,.~",-11d,,;il gaznarl hagyománnyal és
népművészettel rendelkezik. Öt évvel
ezelőtt az új-zélandi opera műsorára

tűzte Gershwin "PorOlI és Bess" cím'Ű
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milvét. 3 a k6rust a színház milvészeti
vezetői maorikból toborozták. Igy szü
letett meg a ,.Maori" együttes, mely
az6ta nemcsak ÚJ-Zéland és Ausztrália
színpadait hódította meg, de ebben az
évben világkörüli útra is indult. Ennek
az útnak eqyik állomása volt a buda
pesti fellépés.

Mindezt azért érdemes itt - az elő

zetes beharanqozás után - úJra el
mrmdanunk. mert a "Maori" eauűttes

története önmagában is azt jelezte,
hOG'!} különleges művészi élmén7Jt vár
hatunk: eqy olyan kultikus színházi kul
túrár61 kapva tud6sítást, melyben tánc,
ének, zene, mimika még nem váltak
külön. Sainos Dick Johmstone-nak; aki
az estet meqrendezte, elsősorban nem ez
volt a szlindéka. Az ő szeme előtt. úqy
tűn;k. elsősorban egy nYáre~ti, könnyed
show-műsor eszméje lebegett. s így nem
riadt vissza még att61 sem, hogy Inia
Te Wiata operaénekes.~el, aki a londoni
Co·'e-nt Gerden. maaánénekese, amerikai
!ilmr'lalol~at és né'IJszerű operaáriákat
szőjön a maorik műsorába. Am'ikor pe
dig Inia Te Wiata áritÍi uMn kitolták
a zonqortÍt a színpar'lról a Margi.tsz'aet
bokraí közé, s a színre befutó maorik
vad. eurónai fülr,ek meGlehp.tó.~en arti
kulátlanul hangzó harci kMltásaikkal
épp a férfiak vitézségét dicsérő tánrba
kezdtek, ez nemcsak az oneraénekes
amúgy is kiizeoes szintű tel1esítményét
tette nevetséGessé. hanem a maorikat is,
Ez - úny h;.s~zük - méfJsp.m lehetett
Dick Johnstone művészi célk;tűzése.

Azért a Jó~zemű meqfiGyelő tehetett
epy-két érdekes megállapítást e vendeg
játék kapcsán. Az est legszínházszerúbb

K:ÉPZŐMŰV:ÉSZET

Ú J m ű v é s z e ti k ö n y v e k. ..Far
kas István egy egész világot épített fel
képeiből. amelyek semm-féle más pík
túrához nem hasonlíthatók", ám a mű

vész munkássága "a magyar közönség
nagyobb része előtt még mindíg terra
incognita. Ennek a tanulmánynak az a
célja, hogy megnyissa végre a sorom
pót, kitárja a kapukat" - írta 1935-ben
- Farkas Istvánról (1887-1944) szóló
monográfíájában - Nyilas-Kolb Jenő. a
két világháború közöttí időszak megbíz
ható ítéletű müvészetí krítikusa,

Nyilas-Kolbnak igaza volt: Farkas
festészete - a mester életében - hazá
jában nem részesült abban a figyelem
ben és megbecsülésben, amely kijárt
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produkci6ja It "Karu Karu" címú ha
lászdal megjelenífése volt: míg a kórus
a színpad félhomályában a dalt énekel
te. az együttes egyik tagJa a színpad
előterében egy fénycs6vával megvi.lágít
va pantomimikus játékkal elevenítette
meg a maori halász nehéz életének drá
máját. s a gesztusokban ott rezgett egy
tragikus sorsú nép keserves kinl6dása,
napról napra való' ,1~üzdelme is. Nem
'Véletlen. hogy épp a pantomim eszkö
zeivel kezd színházzá alakulni a maori
tánckultúra, hisz ebben a táncban elso
sorban a kéz gesztusainak van jelentő

sége. S ez talán az európai néző szá
mára a legizgalmasabb élmény: külön
elemzést érdemelne a maorik kézművé

szete. A "Poi Waka" című jelenet, mely
a maorik Új-Zélandra érkezését válasz
'totta témául, például kitűnő lehetősé

get kínál a kézmozdulatok művészetének

megfigyelésére: jól láthattuk, hogyan
alakulnak, változnak át, hogyan kapnak
más drámai töltést ugyanazok az egy
szerű kézmozdulatok, ha a táncos állva,
térdelve, ülve vagy fekve "táncol", s
megfigyelhettük azt is, hogy ezek a
gesztusok, megjelenítő erejüknél fogva,
hogyan lesznek táncos mozdulato k ból
pantomimikus ábrázolássá.

:es ez az élmény, valamint a nagy
szerű énekkultúrával - Isabel és Peter
Cowan közremiIködésével előadott

maori dalok mély líraisága el is homá
lyosította bennünk mindazt. amiért okkal
bosszankodtunlc: aki színházszerető em
ber ott volt a Margitsziqeten, nem bánta
meg, hogy megismérkedett egll leissé a
maori kultúrával.

pALYI ANDRAs

volna e kivételes tehetségű müvésznek,
akinek helyét a XX. századi európai
művészet történetében Picasso és Chi
rico közelében jelölte ki egy francia
rnűvészetí író.

Nyílas-Kolb könyve arra volt tehát
hivatva, hogy "megnyissa a sorompó
kat, kitárja a kapukat" a Farkas Ist
ván-i oeuvre szélesebb körben való
megismerése előtt. A sorompók azonban
a legutolsó esztendők-g nem emelkedtek
fel; még a minden igaz érték iránt oly
fogékony Genthon István is mellőzte

Farkast 1935-ben megjelent könyvében,
amely az új magyar festészetról adott
áttekintést. Hogy a Farkas-képek érzel
mi telítettségéről, tragikumct sugalló at-



moszférájáról hosszú időn keresztül csu
pán egy szűk kőr vett tudomást. ebben
része volt a festő hazájától való hosszú
távollétének is (Farkas /o\okái~ élt Pá
rizsban), művészete keserű, komor alap
hangjának is s egyéb tényezőknek is -
így annak, hogy sokan (mint Dénes
Zsófia megfogalmazta) "az üzletembert
nem vették művész-szárnba." (Farkas
ugyanis gazdag nagypolgár, a Singer és
Wo1fner kiadóvállalat vezérigazgatója
volt.)

1944 márciusában az országot elözön
lötték a németek, Farkast eltávolították
vállalata éléről, majd Auschwitzba hur
colták és ott elpusztították. A felszaba
dulás után lehetövé vált a művész ha
gyatékának előítéletektől mentes tanul
mányozása (1947-ben Farkas István em
lékkiállítás megrendezésére is sor ke
rült), -- 1950 körül viszont megin~ a
hallgatás csendje borult az életmur~,
hiszen az akkori. kultúrpolitika pesszi
mistának, dekadensnek. morbidnak ~s
nagyburzsoá életérzéstől áthatottnak nu
nősítette a mártír művész piktúráját.

A mester igazi rehabilitációja 1969
ben következett be, amikor a székes
fehérvári múzeumban megnyílt a fel
lelhető Farkas-művek nagy revelációt
keltő kiállítása; a fehérvári tárlatot .1970
nyarán Pataky Dénes kis ~önyv~nek
megjelenése követte. a Corvina kiadó
A művészet kiskönyvtára" soromtának

50. köteteként. Pataky az egyik leglako
nikusabban fogalmazó művészeti írónk.
Nem beszél mellé, kerüli aszóvirágokat,
a dagályos epitetonokat; megállapításait
(amelyek sosem könnyelműek...) rnín
dig konkrétumokkal támasztja alá. Szé
pen, .meggyőzően fejti kí, mit t.anult ~s
mít őrzött meg Farkas a kubízmusból
(amely párizsi stúdiumaí idején őt is
megigézte), milyen szálak fűzik az ún.
posztnagybányai irányhoz, nevezhető-e

(és mennyiben) szürrealista festőnek..•
Kitűnőek a könyvecskének azok a pasz
szusai, amelyek a mester életének "ele
gáns, előkelő, nyugodt felszíne" alól
feltörő ösztönvilágnak. a művész mun
káiban megnyilatkozó "borzongató és ha
lálos szorongásnak" elemzését nyújtják.
A Corvina művészeti zsebkönyv soro
zata egyik legsikerültebb darabjának
tartjuk Pataky írását, amely -- isme
retterjesztő érdemein túl -- imponáló
adatgazdagságával, számos publikálatlan
dokumentum közreadásával magas tudo
mányos színvonalat is képvisel. Kár vi
szont, hogy az irodalomjegyzék mellőz

pár fontos -- Farkassal foglalkozó --

írást. így Kassák Lajos könyveit ("Val
lomás tizenöt művészről" és "Képzömű

vészetünk Nagyhányától napjainkig"),
Cecil Roth "Jewish Art" című kötetét
(Tel Avív, 1961), Bajkay Eva "Művé

szet"-beli tartalmas cikkét és Cserníczky
Tíhamér tárlatbeszámolóját a "Film
Színház Irodalom" című képeslap 1941.
április 4-í számában. (Csemíczky fl
nom, máig is érvényes jellemzését nyúj
totta Farkas művészetének: "Farkas
István képeinek fő tartalma tudatalatti
elemek mísztíkus, drámai szövevényéböl
áll. Végzetes vízió k, tantasztikus ál
mok, foszló emlékek figurái elevenen
nek meg ecsetje nyomán.")

A kötet képanyaga ("A vörös asztal
körül", "Külvárosi hajnal", "Kísértetek
haza": "A szirakúzaí bolond" stb.) mea
erős.ít~ A7!:dr.é Salmonnak, az Apollinaire
baráti korehez tartozott költőnek·és
esszéírónak véleményét: "Farkas Ist
ván kitűnő, érzékletes rnűvész volt, a
szín és a vonal egyik mestere. Magyar
ország büszke lehet Farkas István élet
művére, amelyet az egyetemes művé

szet is számon tart."
M a r t y n F e r e n c r 6 l, a Pécsett élő

jeles nonfiguratív festőművészről a kö
~elmúltban két önálló kiadvány is meg
Jelent: Hárs Éva pályarajza (Corvina
Kiadó, 1970) a mester teljes életművét

helyezi mérlegre, míg Tüskés Tibor "A
szó és vonal" círnű könyvecskéje (Ka
posvár, 1970) a művész könyvillusztrá
cióittárgyalja. Hárs tanulmányának
azokat a részleteit olvastuk a legna
gyobb érdeklődéssei. amelyek a mester
motívumaí között gyakran felbukkanó
folklorisztikus elemeKre, a Martyn-képek
megmunkálásának példás műgondjára a
művész alkotásaiban döntően érvénye
sülő kompozícíős elvre: az aranymet
szésre hívják fel a figyelmet. Tüskés -
a' Ramón LuH-, Cervantes-, Mallarmé-,
Flaubert-, Berzsenyi-illusztrációk elem
zésén túl ...- Martyn egyénisége és pá.
lyája "megalkuvásnélküliségének, haj
líthatatlan következetességének" is szép
sorokat szentel.

Hárs Eva szövege tőrnőrebbé. fesze
sebbé vált volna néhány általánosság
(pl.: "Martyn művészetével a közösseg
ért küzdött''') elhagyásával, Tüskés mun
kájában viszont szükségtelennek érez
zük az évszázadok óta jól bevált "illuszt
ráció" kifejezés felcserélését a hosszú és
erőltetett "irodalmi kísérőrajz" magjelö
léssel, Egyébként mindkét könyvecske
újabb művészetí irodalmunk legkülönb
termékei köaé tartozik.



K i á II í t á s o k, Thomas Carlyle, a
múlt századi angol historikus a törté-
nelmi hősökről szóló munkájában
"beginners"-nek, "kezdeményezők"-nek

nevezi a nemzetek. államok és kenti
nénsek sorsát megszabó egyéniségeket.
Az irodalomnak és a művészeteknek is
vannak természetesen "beginner"-ei; a
rní nagy "kezdeményező"-nk Kassálc
Lajos volt, aki irodalmi munkáíval
("Mesteremberek", "A ló meghal, a ma
darak kirepülnek", "Egy ember élete"),
konstruktívísta restrnenyeívei, az iro
dalom és a képzőművészet határmezs
gyéjén elhelyezkedő képverseível. teore
tikus és polemikus írásaíval, budapesti,
bécsi, majd újra budapesti szerkesztői

tevékenységével hatalmas felszabadító,
ösztönző és megtermékenyítő hatást
gyakorolt szellemi életünkre.

A századeleji avantgarde-mozgalmak
(kubizmus, dadaizmus, futurizmus) által
létrehozott új művészeti technikának: a
kollázsnak (Klebebild, papiers col lés) is
Kassák volt az első magyar művelője,

Plakátbetűk, újságkivágások, fotók. ma
gaznképek, színes papírdarabok összera
gasztásával készült munkáit zazdag k6l)

zelőerő, groteszk asszociációk, olykor
éles társadalombírálat jellernzd.

Kassák Lajos kollázsainak Károlyi
palotabeli kíállításáért elsősorban a
művek tulajdonosát, a mcster özvegyét
illeti köszönet, továbbá a tárlatot ren
dező dr. Illés Lászlóné és dr. Vayermé
Zibolen Agnes irodalomtörténészeket,

ZENEI JEGYZETEK
(EGYHAZZENEI KALANDOZASOK.)

Ritka szép élményben részesedhettek
mindazok. akik egy héten át fültanúi
voltak a M á t Y á s - t e m p lom é -
n e k - é s z e n e k a r a egyházzenei
sorozatának. A kitűnő korus és zenekar.
amely nemrégiben még válsága kese'fű

időszakát élte, most megint egyházze
neikultúránk élenjáró együttese. ha
gyományőrző középpont}a, Ha valahol.
hát itt stílushű előadásban halrhatjuk
az egyházzeneirodalom remekeit. A hat
napon át folyó bemutatók pedig nem
csupán a kórus imponáló felkésziíltségét
bizonyították, hanem egy zenei fulya
matról is hűséges képet adtak. Mert
ahogy Mozart Koronázási miséje, Schu
bert B-dúr miséje és Liszt Ferenc majd'
Kodály miséi felhangzanak, az nem
csak egyszeri zenei élménll, hanem az
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a Petőfi Irodalmi Műzeurn munkatársalt,
A kiállítás izgalmas anyagából - amely
egy fáradhatatlan szellem, egy nagy
onercheur műhelyébe nyújtott bepillan
tást - elsősorban a "Sakktábla". a
..Ma" címú folyóirat borítóterve. a
"Kék-pirQIs kompozíció", a Kollázs feszü
lettel és corpusszal", a "Színes négyszö
gek" és a ,.Klára" emelkedett ki.

A Dunakanyarban a nyáron több
tárlat nyílt fiatal képzőművészek

munkáíból. Az esztergomi Technika
Házában T r ő s t e r V e r a k i á l l i t á
s U t láthatluk júliusban. A festőnő

széles, heves ecsetvonásokkal, Rouault
ra, Kokoschkára, Czóbel Bélára és a
magyar népművészetre emlékeztető

szenvedélyes színadással festi nonfigu
rntív műveit ("Zsoltár", "Változatok
rózsaszínben" stb.), Nem széles skálájú.
de átélt. őszinte. a müvészetí divatok
kal rnít sem törődő piktúra Trőster

Veráé. Bizalommal tekintünk további
útja elé.

Az esztergomi Technika Háza követ
kező kiállítója S z e 711a d á 711 G Y ö r g y
volt. aki az ikonfestészet és egyes mai
maavar művészek (főként Anna Mar
git) hatása alatt dolgozik. Szemadám
művészí lénye még a kibontakozás stá
diumában van. de "Ecce Homo", "A
megfeszített Krisztus két szenttel", "Em
lek egy régi búcsúból" és "Dédnagy
anyám: Terbe Piroska" című munkái
máris olyan teljesítmények, amelyek el
árulják a valódi rátermettséget.

D. I

egyházzene korszakainak, az ember és
a Teremtő zenei viszonyának hív tü/cör
képe is. Mosart miséje csupa gyer
meki egyszerűség, báj és mégis ott
érezni benne a klasszic:izmus kiegyen
súlyozott fenségét, belső tisztázottságát.
Már a Kyrie szinte lépésekben kiizete
dő, aztán elhalkuló melódiái éreztetik,
hogy az ember meqemelliedik és a zene
szárnyán egy másik dimenzióba kerül.
A magyar előadási hagyomány szerint
a szoprán szóló egy kicsit gyorsabb a
meqszokotttuii, érzésem szerint azonban
ez Mozart szándé/,;a szerint való. Ebben
a lendületes szóló ban, amely aztán a
tenorral találkozva emelkedik egyre
feljebb és feljebb - az ég felé -, ott
izzik Mozart formailag talán tisztázat
lan, szubjektíve azonban kétségkívül
meglévő és nem ís akármilyen mérték-



ben meazevő hite. (Hány és hány hatal
mas egyénisége van a művészet tör
ténetének. aki a vallás kötöttségeit
megkötözöttségnek, eszmerendszerét a
zonban ihletet és erőt adó forrásnak
te,kintette ...1) Aki így tudott hinni, aki
a zene szárnyán ilyen ismeretlen táv
latok közelségébe jutott, az megenged
hette magának, hogyaGloriában szin
te játékosan jetettesse egymásnak a
szóUstákat, akik a kórus vonzásától el
szakadva valahol az éteri messzeséaek
ben járnak már. Csak egyszer emelke
dik hasonló magas,awicra a korus; a
Credo bevezetésében. Abban a tételben
tehát, amelyben rendszerint eldől, hogy
a mise egyszerű rutingyakorlat, köte
lező tiszteletadás, vagy éppen a közlés,
az isteni világ iránt érzett ti.~ztelet és
hűség kifejezésének. szinte lebírhatatlan
igényének megnyilatkozása-e. Mozart
miséje [eltétlenűt az utóbbi réteabe
tartozik. S ez teszi annyira hitelesse a
következő részek elmélyült, befelé for
duló. alázatos hangját, amely később
majd a nagy "moH" művekben válik
igazán teljessé és végérvényessé. Egy
nagy zenei korszak: tetőzik itt. Haydn
hatalmas alkotásai, úgy, hogy érintetlen
marad azok monumentális hite, de hoz
zájuk adódik az emberi egyszerűség hi
tele.

Aztán Scttubert jön, akinél .ióformán
az egyszerűség és a jó értelemben vett
gyermekség dominál. Ezek a művek so
sem tűnnek annyira végérvényesen be
fejezettnek, mint az előző korszakéi,
mégis ott él bennük egy új áhítat-forma
csírája, a szentferenci egyszerűség gesz
tus<a. Amikor Schubert megalkotja a
maga kis remekeit, akkor igazán hite
les. Amikor kilép a nagy formák viLá
gába, mintha nyűgöt választott volna.
(Ezért érzem kamaraműveit is sokkal
tökéletesebb. végérvényesebb alkotások
nak, mint szimfóniái t, s ezért lesz C
dúr miséje a maga nemében sokkal be
Ieiezettebb, mint a hatalmasabb igény
nyel készült Asz-dúr.)

Liszt megint más világ. Nála egy mű

vön, egy misén belül is akadnak teátrá
lis gesztusoJc és mélyről fakadó, hiteles,
igaz vallomások. Nagyon szép, az egy
házzeneirodalomban is korszaknyitó al
kotás például a Missa choralís, amelyet
a szerző halála évfordulóján ebben az
évben is gyönyörűen szólaltatott meg az '
Alkantarai Szent Péter-templom Bucsy
László vezette kórusa; a Koronázási mi
se azonban, melyet Szent István napján
adott elő a Mátyás-templom ének- és
zenekara, nem végérvényes zenemű. Cso-

dálatos részek mellett akadnak benne
nagyon is földönjáró k, amelyek ihlete
nem felfelé irányul, inkább vízszintes
irányban tájékozódik. Sokkal közelebb
áll hozzám Kodály Missa brevise. ez a
vg,lóban áhítatra kényszerítő mű. amely
nek sodró lendülete. magával ragadó
ereje nem hagy és nem enged kétsége
ket, Kodály néha szinte embertelen
próbára teszi a hangokat. De hogyan is
fejezhetné ki másképp azt, ami ember
feletti? S hogyan tudná hívebben ér
zékeltetni, hogya modern embemek is
megvan az a klasszikus ívű menedéke,
amelyet ő egész életével, nagyszerű mű

vével szolgált? Az ember és a gondo
lat összefonódása a Missa brevis. amely
- kockáztassu/c meg bátran - száza
dunk em/ik kivételes remekműve. s bi
zony gyakrabban érdemelne helyet hang
versenytermeink műsorában is.

Európa-szerte ismert és megbecsült 01'
gonaművészünk. P é c s i S e b e s t y é n
két hangversenyt adott a tihanyi apát
sági templomban. Egy nagyon fárasztó
és eredményes honocersenusorcza: után
találkozott ismét hazai rajongóival. Nyu
oot-ném-torszáai útja a magyar hangver
senyéletben is páratlan sikerrel végző

dött. A "Schleswig-Holsteine1' Orgelkon
zerte" sorozatban adott hangversenye
után például Margarete Lorenzen a kö
ueucezoket írta rola:" ... a han,gverseny
igazi európai estét jelentett. Egyedül
álló művészi élményt szerzett," A ham
burgi est után a Welt kritLkusa szerint
"a magyar művész nemzetközi rangú
hangversenyt adott". Duisburgban pedig
az orgonajáték magasiskolájának nevez
ték előadását. Legszívesebben bizonyá
r,! ~gis freibergi hangversenyére em
ZékeZlk a professzor, hiszen az itteni
vi-ághíres orgonához csak a haruiszer
elismert mestereit hív,iák meg. A Dóm
ban négy különböző orgona van mind
egytk "!lás és más korszak m:űveinek
megszólaltatására. A hangversenyek vé
gén aztán a központi játékasztalon egy
szerre, egymásnak felelgetve megszólal
~~that~a a művész mind a négyet. (Az
osszesttett orgonának 134 regisztere és
több mint tízezer sípja van.) Pécsi Se
bestyénnek itt is rendkívül nagy sikere
volt. Mint ahogy Tihanyban is elbűvölte

hallgatóit érzékletes, kultúrált játékával.
Nemcsak azért érdemel megkülönböz
tetett figyelmet minden általa measzo
lartatott alkotás, mert technikailag tö
kéletesen kivitelezett, sokkal inkább
azért, mert Pécsi nem a ma dívó objek
tív iskola szellemében szólaltatja meg
őket, hanem lelket lehel valamennyibe,
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il íqu vátik tolmácsolása egyszerre kor
hűvé és korszerűvé.

Ismét megcsodálhattuk hangversenuei
nek: hűségespartnerét. a magyar orató
rium-kuttusz egyik legmegbízhatóbb mű

veZőjét. Wer n fi r M á r i át. aki ismét
tévedhetetlen stitusérzékket. bámulatosan
jó diszpozíció ban szólaltatott meg ne
hány áriát és oratóriumrészletet.

(LEMEZFIGYELÖ.) Szinte szemünk
előtt nőtt nagy énekessé A g a y K a r o
l a. Eleinte csak v:rtuóz koloratúrjaival
késztette elismerésre hallgatóit, a gya
korlat során azonban egyre közelebb
jér,kőzött operai szerepeinek mé:ységei
hez. Még ma is közelebb állnak hozzá
talán az "elidegenedett" figurák, mint
Mozart Varázsfuvolá.iának Éj kmily
nője. akit sokkal érzékletesebben kelt
életre. sokkal sokoldalúbban tud jelle
mezni. mint pé:dául Constanzát a Szbk:
tetésben, Megvan az a kivételes adott
sáaa, hogy az élettelen. emberfelettinek
ábrázolt hősöket is élettel tudja meg
tölteni. és éreztetni tudja. hogy nagyon
is tragikus a sorsuk. épp azért, mert
az emberi világrend peremére vannak
száműzve. Voltaképp nem is tesznek
egyebet. mint a maguk módján és a
maguk eszközeivel - meluek természe
tesen embertelenek - részesedni akarnak
a józan. racionális cselekményből. Eze
ket kelti életre utánozhatatlan tökéletes
séggel Agay Karola. No. és természete
sen Luciát Donizetti komor tragédiájá
na.le föszerep;őjét, akit már a Metropo
litanban is sikerrel alakított. A Qualiton
LPX 11432 számú lemez érzésünk sze
rint sikeres antológia. Technikai kivéte
lezése igen jó, a címlap}a - ezt meg
azoktuk már az ilyen "operatic recital"
oknál - meglehetősen ízléstelen.

A Musica antíqua Polonica
sorozat egy olyan ezerenesés ország mű

vészeti alkotása. arnelunei: zenei múltja
a . tö~t~nelmi sorsfordulókban is nagyjá
boI enntetlen maradt. Próbálnánk meg
csak mi ilyen vállalkozást kezdeményez
ni a magyar barokkról! Igy hát enyhe
irigységgel vesszük kezünkbe a Lengyel
Kultúra új és új ,lemezeit, tnehjek
Lengyelország rohamosan fejlődő lemez
gyártásának is hív tiikiirképei. Legutóbb
Stanislav Sylvester Szarzynsld hat egy
házzenei alk~tása jelent meg a Muza

SXL 0524-es lemezén. Van közöttilk e!J1i
egészen kivételes szépségű alkotás, a Pa
riendo non gravaris című motetta. ame
lyet csodálatos hangon énekel el Wlod
zimierz Wierzbicki. az egyik legkitű

nőbb tenorista. Különben a bencés szer
zetes Szarzynski nem a barokk kima
gasló óriása. De ismernünk kell az ilyen

átlagosnál jobb mesterel:et is,
hogy mérni tudjuk valamihez Bach és
Hiindel betetőzését.

G e n n a d í j R o z s g yes z t ven s z-
k i j, a hazánkban is eZőnyösen ismert
karmester vezényli a Moszkvai Rádi6
Kamarazenekarát azon a felvételen (Me
lotiia 022589-90-a!, ame'yen modern al
kotásokat hallhatunk. A szovjet zeneka
rok általában szívesebben Játszanak ro
mantikus és klasszikus műve.lcet. az
előbbiekben tökéletesen érvényesíthetik
technikai tudásukat. az utóbbiakban ví
szont kissé gépiesnek hat játékuk. Ez a
lemez annak a bizonysága. hogy a hu
szadik század hangját autentikusan tol
mácsolják. A Bach-Webern Rioercar
előadása például meglepetés: a szóla
mok tökéletes kidolgozása révén nem
csak a zenei elidegenedés folyamatát
ábrázolják nagyszerűen a szovjet mu
zsikusok; hanem humanista tartaImát is.
Rit,Icaság. s bizonJjára népszerű lesz. a
Háromgarasos opera szv'tjének felvéte
le. Ebből az eredeti zene bursikóz hu
morát. szkepticizmusát hiányoltam,
mintha a moszkvaiak túlságosan is ko
molyan vették volna feladatukat. (A Te
lefunken lemezén például Theo Macke
ben úgy vezényli a Lewis Ruth együt
test. mintha niuuiutuaum. a nézőtérre

kacsintgatna. Épp ezzel válik hitelesse,
életszerűvé.), Bartók Román táncainak
felvételét nemcsak érdekWdéssel. ha
nem a komoly zenei teljesitményt mer;
illető tisztelettel is tuüiqattuk, - Sosz
takovics Sztyepan Razinja és IX. sztrn
fóniája szerepei a 016471-72-a számú
Melodia lemezen. A két felvétel során
alkalmunk van megcsodálni Kirill
Kondrasin színes, teremtő, romantikus
fantáziaját, s a Moszkva'i Filharmonikus
Zenekar hatalmas ajiekiusaii. A I\ét
műalkotás a huszadi Ic században is to
vábbélő és hat6 romanti,/ca művészi tü
körképe.

RÚNAY LAsZLÚ

Azt hiszem, legnehezebb az igazi hivek és az álMvek között eligazodni, mert
az álhíV'lk ü az igazi bivek: álarcát veszi,lc fel.

Veres Péter
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RÁDIO MELLETT - KtPERNy(j EL6TT

Mennyi háboTú volt már az embeTiség tÖTténetében - harmincéves, negy
venéves, százéves háború, első és második világháború (és így sorolhatnánk még
jó néhánvatI) -. de egyik sem annyira "jelenlévő", annyira kiszakíthatatlan
az emberek emlékezetéből, mint a második világháború. Ez a gondolat egy tele
víziós interjú során vetődött fel és most küiörtösen időszerűvé teszi az évtől
éV1'e visszatérő, szomorú őszi évforduló: a hitleri hadigépezet Lengyelország el
leni megindulásának - és ezzel a második világháború kitörésének - az évfordu
lója. De nemcsak a naptári számok emlékeztetnek, hanem a fasizmus nagyon is
kézzelfogható létezése, szervezkeiiése, aktivizálódása a világ számos pontján a faji
elnyomásban, az újgyarmatositásban, a népirtó háborúkban, a tömeggyUkossá
Qokban, modern civilizációnk mindmegannyi szégyenfolt jában. Ezek egyikét dol
gozta fel érdekes, izgalmas - és nagyon is elgondoUwztató - tévéfilmjében, Va.
l a k i a s ö t é t b ő l cimmel Gosztonyi János.

A színhely egy nyugati kisváros. Ejszaka van. Az egyik napilap Tendőri ro
vatvezetője - akit a szerző szándékosan nevez Abelnek - hazafelé igyekszik és
egy meggyilkolt lány holttestére bukkan. Ertesíti a rendőrséget, megkezdődik a
nyomozás, hamarosan előkerül a gyilkos, akivel elejétől végéig lejátszatják a tör
ténteket. Szokványos krimi? Egyáltalán nem. A gyilkos - szemétui adatainak be
mondásakor - kijelenti, hogy nevezzék őt J. M.-nek, mert ezt a "nevet" jobban
szereti a magáénál, azután elmondja, hogy 6 voltaképpen ~>feladatot" hajtott vzgl'e
- előre megfontoltan, tervszerűen és már nem is először -: megszabadította a
társadalmat egy újabb "kártékony elemtől", gondosan, percszerű pontossággal
tanulmányozva az áldozat haldoklásának, kínszenvedésének minden mozzanatát. A
környező házak lakói közül jó néhányan látták az esetet, de senki nem segített.
A gyilkosság lejátszásakor Annie, a rendőrségí gépírónő jeleníti meg az áldoza
tot. Egymás után jönnek ki a házakból a t'nnúk és megkezdődik a nagy szembe
sítés: a gyilkos szembesítése tettével, a részvétlen szemlélők szembesítése önma
aukkal. Néhány hónappal ezelőtt a rádió "A hét tanú" címmel sugárzott eg1J len
gyel hangjátékot (annak idején már megemlékeztünk róla): a témafelvetés - a
társadalom felelősségének a kérdése - ott is hasonló volt, Gosztonyi azonban a
kérdések egész sorát tárja elénk, a konkrét és félreérthetetlen kiinduLástól - a
gyilkos J. M.-je Július Mengelére, a. náci tömeggyilkos orvosra utal - az Annie
által kimondott végső megál.lapításig: bűnös a vádlott, de a tett elkövetőjétől sem
miben sem különböznek (sőt: adott esetben bűnösebbek), aldk a gyávaságukkal,
a tétlenségükkel megengedik, lehetövé teszik, hogy mások gyilkol]a'Mk. Vádlottak
a társadalmat szimbolízáló lakók, vádlottak még akkor is (és azok is), ha néhányan
"megpróbáltak valamit tenni": egy férfi felgyújtoUa a. villanyt a lakásában, hogy
a téren "ne legyen olyan sötét", egy másik rákiáltott a gyilkosra, a házfelügyelő né
kinyitotta a kaput, hogy az áldozat oda meneküljön - de mindez kevés és hatás
talan segítség. Nem elég "meggyújtaní a villanyt", nem elég "csak kiáltani", nem
elég "kinyitni a kaput" (miközben az áldozat már több sebből vérzik), vagyis: el
kell jutni tovább, az aktív szembeszállásig (és nemcsak szembenállásig), az aktív
megelőzésig. Igen, de a szerző ennek veszélyeire is felhívja a figyelmet: a darab
egyik szereplője, egy idősebb munkás egyszer már segített valakinek, akit megtá
madtak az utcán. Egymaga a sok szemlé.ő közül, és őt is késszúrás érte. Azóta
béna, "Elég volt egyszer" - mondja, de vajon igaza van-e? Hiszen ő is tagja a
társadalomnak - a "körülállóknak" (akík végeredményben nem is körülállók, ha
nem résztvevők) -, ő ís tanú, méghozzá tétlen tanú. Megtehette volna például, hogy
telefonál és k:hívja a Tendőrséget. Hiszen a gyilkos húsz perCl'e el is távozott a
tett színhelyéről, és a lány akkor még éü. De nem tette meg és így lett hasonlóvá
a többiekhez, A felelősség motívumaiban lehetne !c fokozatok, de a mulasztás mind
egyiküknél egyformán súlyos. Ezért vágta a szemükbe Annie: sokszor játszotta el
már az áldozat szerepét, sokfajta gyilkossal találkozott már, de ilyenekkel, mínt
ők, még sohasem. És undorral fordul el tőlük.

A televízió Nemere László ,kitűnő rendezésében sugározta a filmet, amelyben
Bessenyei Ferenc (Abel - és a szerző nem hagy kétséget a szándékolt párhuzam
feZőI - "Abel vagyok, mint az a bibliai", mondja többször is), Drahota Andrea
(Annie) és Kozák András (Gyilkos) nyújtott emlékezetes alakítást.

B'ALASSY LAsZLÖ
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