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Ikerváron született, ebben a Vas megyei községben, ahová még ma is nya
1'unta vissza-visszatér övéi közé, hogy - amint mond.ia - töltekezzen, ele
gendő emberséggel, szeretettel, bölcsességgel vértezze fel magát soron követ
kező feladataihoz. Tanulmányait a pannonhalmi bencés Tanárképző Főiskola

magyar-latin és teológia szakán, majd a pesti egyetemen végezte, melyen ta
nári és bölcsészdoktori diplomát szerzett. Horváth János, a neves írodalom
történész tanítványa volt, akinek hatása alól mindmáig nem tudta kivonni
magát. "Nincs tanár és nincs tanítvány - írta 1'óla -, aki többé-kevésbé ne
az ő szemével nézné a magyar irodalom múltját, kissé ne az ő szemével gyö
nyörködne a magyar irodalom szépségeiben." Doktori disszertációját) Az úgy
nevezett "almanach-Iíra", 1937) a szakemberek értékes stílustörténeti munka
ként tartják számon.

Az egyetemi évek után a tanári pálya várta. Tanított Pannonhalmán, Pá
pán, Budapesten. Közben sarm jelentek meg cikkei, irodalmi tanulmányai a
Pannonhalmi Szemlében, a Magyar Szemlében, a Katolikus Szemlében, a Vi
giliának pedig szinte kezdettől fogva írója volt. Sokat fordított is: a Keresz
tény Remekírók sorozat három kötete az ő igényes latin fordításait dicséri.

Ma már úgy tűnik, egész eddigi éléte pusztán felkészülés volt arm a hi
vatásra, amit számára a Gondviselés kijelölt. Huszonöt éve azOj Ember fő

szerkesztője.

Mint ember és mint szerkesztő egyaránt kikezdhetetlen. Magától él·tetődő

tárgyilagosság jellemzi, amely nem ismer felszínes önmutogatást és mellébe
szélést. A pózolásnak még az árnyéka is távol áll tőle. Azt a néhány lépést,
amit önmaga és az emberek között fenntart, a legtöbben bölcs józanságként
emlegetik. Lenyűgöző egyszerűségével, félénken visszatartott melegségével,
úgy is mondhatnánk, megfontoltságával kivívta munkatársai megbecsülését és
bizalmát. Mindig lelkiismeretesen dolgozott, végezte a feladatát, nem engedte
sodortatni magát a modernség sokszor kétes ámmlataival, nem hagyta haj
szolni magát futó divatok után. Tevékenységét mindig nagy közéleti érdek
léídés jellemezte. A publicisztika valamennyi ágában jártas, szerkesztői mun
kájában a legkevésbé sem elhamarkodott vagy felületes ítéletű: a rendszeres
ségről sosem tett le. Sokan azt tartják rÓla, csupán egyetlen dolog van az
életében: a lankadatlan szorgalom. A szorgalom, amely értékrendjének alap
ját képezi, s neki magának is személyes erénye.

A szeptemberben tiszteletére 7'endezett jubileumi ünnepség után azt mo
dotta, olyasmiket hallott az elhangzott laudációkban .önmagáról, amiknel-c ed
dig nem is volt tudatában. E szerénység diktálta szavaiba egy kis humor, egy
csöppnyi irónia is vegyült, de egyszersmind arra is utalt, amit az "Öreg pa
pok dicsérete" című cikkében így fogalmazott meg: "Már réges-régen túl van
azon, hogy megrendítse a sikertelenség vagy elkábítsa a siker. Tudja, hogy a
sikertelenség a maga gyengeségének, a siker Isten kegyelmének az eredrné
nye,"

Az Oj Ember főszerkesztői poszt.ián kife.itett negyedszázados eredményes
rnunkásságáért az Országos Béketanács elnökségétől á békemozgalom kitün
tető jelvényét kapta meg.

Szerkesztőségünk ,ezúton gratulál a hatvanéves Pénzes Balduinnak s kí
['án további jó munkát, egészséget laptársunk szellemi vezetéséhez.
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SZ[NHÁZI KRÓNIKA

Premierre l kezdte az új évadot a Víg
színház, sőt kettős .premierrel, hisz a
I V. H e n ri k bemutatója után a V á
n y a b á c s i is most került először

szinre az eredeti szereposztásban. E szo
katlanul gazdag évadnyitásnak Latino
vits Zoltán betegsége volt az oka: Pi
randello "IV. Henrik"-jének már feb
ruárban színre kellett volna kerülnie,
de Latinovitsot, aki a darab címszerepét
alakítja, épp a februári főpróbán érte
a később újabb szövődményeT\et maga
után vonó baleset; s már úgy látszott,
hogy Csehov "Ványa bácsi"-jában közön
ség elé léphet, de egészen az őszi évad
nyitásig ezzel is várnia kellett. Igy ke
rült sor most szeptemberben Latinovits
kettős bemutatkozására, amit nem kis
érdeklődés előzött meg.

IV. Henrik szerepe Várkonyi Zoltán
legendás hírű alakítása volt 1941-ben. A
darab e magyarországi ősbemutatója óta
lZ "IV. Henrik" nem került nálunIc
színre, s a mostani vígszínházi premier
külön érdekességének ígérkezett, hogy az
előadást az egykori címszereplő,' Várko
nyi Zoltán rendezte. Várkonyi kétségte
len rendezői erénye. hogy meg sem kí
sérelte saját Henrik-alakítását ráerősza

kolni Latinovitsra. Az előadás mégis azt
a benyomást kelti, hogy Pirandello e
kiváló darabját a színház Latinovits-est
nek fogta fel: az e'rősen meghúzott da
rabnak jóformán egyetlen igazi szerep
lője van, s az Henrik. Pedig maga a
dráma több és mélyebb ennél. Piran
dello hőse, aki őrületében IV. Henrik
királynak hiszi magát, felgyógyulása
után is tovább játssza ezt a szerepet:
nem haJlandó visszatérni a XX. század
valóságába. Nem hajlandó, mert úgy
érzi, hogy az ő - legalábbis önmaga előtt

nyílt szerepjátszása még mindig
őszintébb életforma, mint azok a hazug,
önámító szerepek, melyekbe a "józanok"
menekülnek. 194í-ben ez a téma szinte
magától aktualizálódott, vált a fasiz
mus elleni tiltakozássá. Ma természe
tesen mást ,kellene, hogy mondjon. de
a Vígszínházban az az érzésünk, hogy
eza játék, amellett, hogy sok szellem,
humor és némI egzotikummal fűszere
zett, hálás főszerep van benne, semmit
sem mond.

Pedig a "IV. Henrik" rendkívül íz
qalmns stúdium is lehetett volna, ha a
Víg.~zínház mŰ1)és.zei, mond'iuk a sze
rep'iátszás mibenlétét próbálják meofe;
teni a maguk számára: még a mellék
.~zerepek is tele va'l'lnak Jó lehetőséoek

kel, olyan vált'ásokkal, melyek mintha
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csak a legkorszerűbb színházi kísérletek
alapanyagául készültek volna: a kosz
tümbevaló átöltözések és a színész ter
mészetes maszkjában történő változásók
közti összefüggések olyan többrétegű

drámát teremthettek volna a színpadon,
ami egyszerre lehetett volna "szakmai"
stúdium a színészi játék fejlesztéséről

és olyan művészi produkció, mely diag
nózist nyújt a társadalmi szerepjátszás
összetett, már-már tragikus jelenségéről,

vagy akár protestál, lázad is ez ellen.
Ehelyett a Vígszínházban egyszerűen
"előadják" Pirandello darabját (sőt, rö
vidítve adják elő), amiből az követke
zik. hogy akiknek játékot kellene a
színpadon teremteniök, azok mintegy
"fölmondják a leckét", azaz dialógusok
ba fogalmazva előadják a főhős őrüle

tének bonyolult előzményeit, s úgy tű

nik, hogy az első felvonás e vontatott
első húsz percében nemcsak a nézők, a
színészek is alig várják, hogy Latinovits
bejöjjön a színpadra.

Latinovits szuggesztív és lenyűgöző,

minden gesztusával magára vonja fi
gyelmünket, az idegeiben érzi a játélcot,
az állandó vibrálást az őrület és a jó
zanság közt. Ez a Latinovits-Henrik
egyszerre üldözött és fölényes, rém'Ült és
magabiztos, megcsúfolt lovag és bosszú
álló őrült, aki a gyilkos fegyver hasz
nálatától sem riad vissza, hogy egykori
szerelmi vetélytársát, akinek megdicsőí

tett és szégyellt "őrültségét" köszönheti,
végre kitörölje az életéből. Partner nél
kül azonban e felfokozott, nemes esz
közökkel dol(Joz6 színészi játék épp a
legfelsőbb fokon csorbul ki, ott, ahol
reakcióra volna szüksége az újabb ak
cióhoz. Igy nem is tehet mást, mint hogy
egymaga tölti fel feszültséggel az egész
színpadot. Ami többnyire sikerül is 
de természetesen csak akkor, amikor a
színen van.

A "Ványa bácsi" címszerepét is ó
játssza, s az előadás atmoszféráJát, hang
vételét illetően itt is meghatározó sze
repe van, bár ebben az előadásban,

mely egészét tekintve is kiegyensúltlo
zottabb és rangosabb színházi este, több
szép színészi megoldtÍst láthattunk. Hor
vai István rendezésében elsősorban nem
a csehovi atmoszférát akarta reprodu
1Mlni, azaz nem akarta a klasszikus
Csehov-előadások stílusát. levenő'iét

ú .1 r a megteremteni a Víaszínházban;
inkább azt kereste, mitől izaalmas ma
is számunkra Csehov e remeke. S ezért
elsősorbl7;no'z emberi magatartások pon
tos körülrajzolását tartja szem előtt: a
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csehovi atmoszféra-drámából, mely je
leneteket mutat be "a vidéki életből
négy felvonásban" Horvai keze alatt
modern magatartás-dráma lesz, de úgy,
hogy Csehov mégsem sikkad el, a cse
hovi levegő mégis ott van ct színpadon.
Csak éppen tudjuk, hogy mindez szá
munkra múlt, egy másik világ, melyből

már tapasztalatokat vontunk le. S azt is
tudjuk, hogy a legalapvetőbb tapasztalat,
amit Csehovtól kaptunk: az emberi ma
gatartások következményeinek tisztánlá
tása. A felelőtlenség, az akaratgyenge
ség, a vágya'<, ábrándozásba fojtása, az
önzés és az exhibicionizmus - ezek
olyan emberi vétségek, melyek nemcsak
a századvég orosz társadalmát jellemez
ték, hanem - ha más összefüggésekben
is és más ,következményekkel - napon
ta érezhetjük, észlelhetjük magunkban és
másokban mérgező hatásukat. Horvai
István, amikor erre hivatkozik, valóban
izgalmas, mai színházat teremt.

A színészi alakítások közül, mint em
lítettük, kiemelkedik Latínovits Ványa
bácsija, a,kinek szerelmi föllobbanásában

K~PZŐMŰV~SZET

M a g y a r s z á r m a z á s Ú, X X. s z á
z a d i m 'ű v é s z e k k i á l li t á s a B u
d a p e s t e n. Párizsban, Hollandiában,
Skandináviában, Svájcban, a Szovjet
únióban, az Egyesült Allamokban,
Ausztráliában, Japánban és a világ más
részeiben élő (vagy élt) magyar szárma
zású képzőművészek, építészek és fotó
művészek munkáíból nyílt tárlat augusz
tusban a Műcsarnokban. A kiállításon
résztvevő művészek némelyikének (Uítz,
Csáky József, Vasarely, Arnerígo Tot,
Lehel Mária, Frank Magda stb.) munkás
ságát meglehetősen ismeri a magyar
közönség, hiszen az elmúlt esztendőkben

önálló kiállításaik voltak Budapestem 
Breuer Marcell, Brassai, Haár Ferenc,
Lucieri Hervé és Buday György életmű

ve sem terra incognU,a számunkra
(Breuerről és Haárról nemrégiben mo
nográfia jelent meg hazai kiadóknál,
Büday fametszeteit a Magyar Helikon
adta közre a nyáron díszes kötetben,
Brassaitól és Hervétől is napvilágot lá
tott egy-egy könyv) -, a kiállítás sok
művészének alkotásaival viszont most
első ízben - vagy legalább is szinte
első ízben... - találkoztunk idehaza.
(A Nyolcak csoportjához tartozott, 1919
ben külföldre költözött Tihanyi Lajos
nak például 1918 óta nem volt Magyar-

Jelena Andrejevna iránt egy pár napra
megfogalmazódik az elvágyódás, a szökni
akarás e provinciális életből és élet
módból, de végül is ereje csak annyi
van, hogy visszatérjen oda, ami ellen
lázadt. Darvas Iván Lvovics doktora ta
lán nem oly tudatos alakítás, mint
Latinovítsé, de a szerelmi háromszög
érzelmi összecsapásaiban ő is ragyogni
tud. Péchy Blanka Vaszilijevna mama
egyszerre fennkölt és kisszer'Ű alakjában
szerénu, de szép alakítást nyújt. Toma
nek Nándor viszont meglehetősen kívül
ről formálja meg Szrebrjákov protesz
szort, s egy kicsit ezt éreztük Ruttkai
Éva Jelena 'Andrejevna alakításában is:
igazából nincs semmi köze ehhez a fi
gurához, bár mindig pontosan tudja,
mikor mivel jellemezze. Papp J!;va Szó
nya szerepében közel sem rendelkezik
olyan gazdag eszközökkel, mint Ruttkai,
de mindenesetre több jön belőle, mé
lyebb indulattal és szenvedéllyel játszik,
s ez nemesíti szép alakítássá ezt a Sz6
nyát.

országon kiállítása. 30-as évekbeli ab
sztrakt képeiről csupán hallomásból volt
tudomásunk, s kiváló Kassák- és Fülep
Lajos-portréinak hollétét is homály fed
te a legutóbbi ídőkíg.)

így azután a Passuth Krisztina által
rendezett kiállítás sok örvendetes meg
lepetést tartogatott: Láthattuk az 1964-es
Velencei Biennálé nagydíját elnyert, né
hány évvel ezelőtt Svájcban elhunyt
Kemény Zoltán néhány nagyszerű mun
káját, s Stockholmban élő, művész-pe

dagógusként is jelentős Nemes Endre 
Max Ernst művészetével rokon - szür
realista kompozícíólt, a Bíblia-íllusztrá
torként is neves Szalay Lajos több tus
rajzát, a Sydney-ben megtelepedett,
idős, de alkotóereje teljében tevékeny
kedő Orbán. Dezső újabb festményeít, a
néger plasztika és a kubizmus által
ínspírált Vörös Béla szobrait, Képes
György finom koloritú és szép faktú
rájú képeit, a nonfiguratív festészet
legjobbjaival egyenrangú Szász Pál mü
veit, a magát "a kibernetikai korszak
művészének" valló Schöffer Miklós
"Hommage il Lajos Kassák" című kon
strukcióját,

A funkcionalista architektúra jelesei
közül - a már említett Breueren kívül
- Forbát Alfréd, Bodon Sándor és Vár-
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helyi György voltak jelen a tárlaton, a
fotó klasszíkusaí közül pedig Robert Ca
pa és az a Kertész Endre, akit Bölöni
György "a sötétkamra varázslójá"-nak
nevezett egyik cikkében.

A műcsarnokí kiállítás művészeí kö
zül természetesen nem míndegyik .ha
gyott mélyebb nyomot a szemlelőben

(Rey Rózsi, Soós József, Mészáros An
dor például kisebb kapacitású festők,

illetve szobrászok) az összkép azonban
rendkívül kedvező volt: Tihanyi Lajos,
Uitz Béla, Moholy-Nagy László, Breuer
Marcell, Kemény Zoltán, Vasarely, Schöf
fer Miklós, Kepes és másol) részint ma
radandó művekkel, részint merész kez
dernényezésekkel, nagy jelentőségű ösz
tönzésekkel gazdagították a XX. század
rnűvészetét,

B e T n á t h Au T é l h e t v e 'n ö t é ves.
November 13-án tölti be élete 75-ik esz
tendejét Bernáth Aurél festőművész és
művészetí író. Fiatal korában - Bécs
ben és a weimari Németországban élve
- az expresszionizmus híve volt, rövid
ideig tartó avaritgarde periódus után
azonban elfordult az "izmusok"-tól. A
20-as évek második felében tért haza
Magyarországra; a 20-as és 30-as évek
fordulóján találta meg' igazi hangját.
1928 és 1935 között sorra születnek ér
zékeny, poétikus, leggyakrabban melan
kolikus hangulatú pasztelljei és olajfest
ménveí, amelyeket az Újság 1935. no
vember 5-i számában így jellemzett Elek
Artúr: "Az átszellemült színek szövedé
kében, a lágyan zenélő harmóniákban a
hétköznap tündéri látómássá magaszto
sul." Bernáth Aurél e. munkái ("Riviél'a".
..Srarnberzí tó", "Hotelszoba", ..Hegedű
művésznő", ,.Hegedűtokos csendélet",
..Tél", "Vénusz", ,.Önarckéo sárga ka
bátban" stb.) a két világháború közötti
Időszak magyar festészetének élvonalába
tartoznak.

Bernáth 1930 körüli munkái azonban
nem csupán magas kvalitásukkal váltak
ki a kor képzőművészeti terméséből; e
művek etikai tartalma is tiszteletet ér
demel. Kállai Ernő szerint "Bernáth a
humanizmus legtisztább szellemét kép
viseli. Ezt a szellemiséget manapság 
a legalacsonyabb rendű csordaösztönök
totális mozgósítása és demagóg bálvá
nyozása, a számok és nyers erők otrom
ba diadala korában - szörnyű meg
próbáltatások környékezik. Bernáth lá
tomásai az idő fortyogó és gőzölgő mo
csaral fölé magasodnak. Ez a magatar
tás bizonyára nem harc a sötétség ellen
a szó politikai értelmében. De ennél jó
val többet jelent: égő fáklyát, emberibb
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csillagzatok vigasztaló és biztató vissz
fényét."

A második világháború után Bernáth
rnűvészetében bizonyos megfáradás, el
ernyedés mutatkozik; bár nem egy időt
álló mű kerül ki műterméből a 40-es,
50-es években is ("Halcsendélet", "Szabó
Lőrinc arcképe" stb.), e korszaka
egészében nem éri el régebbi munkás
ságának szintjét,

A ::SO-as évek végén kezdődik meg, de
igazában az utolsó negyedszázadban tel
jeseuik ki Bernáth szepíroi es esszéírói
müxödése. Ket önéletrajzi müvet ("Igy
éltünk Pamnoníáoan", "Utak Pannorna
ból") és két tanulmánykötetet ("A Mú
zsakörül", "A Muzsa udvarában") pub
likál. A ·két memoárkötet eleven képet
ád Bernáth Aurél műveszí eszméléseről

és nagykortarsairól (Rippl-Rónai, Egry
Józser) ; becses a tanulmánygyűjtemények

anyaga is ("A kompozíció sorsa az újabb
festészetben", "Párbeszéd a végi meste
rekkeí"), bár a Csontváryról, Mondri
anról, Chagallról. Liszickijről, Herwarth
Waldenről tett egyoldalú megállapítások
ésa művésznek a "nem-természetelvű"

(szürrealísta s nonfiguratív) irányzatok
kal szembeni engesztelhetetlen állásfog
lalásai korántsem találtak egyöntetű he
lyeslésre a magyar művészek, eszteták
és művészetbarátok között,

Bernáth Aurélnak, a festőnek, a mű

vészeti teoretikusnak, a művészetpolitt

kusnak, a szuggesztív és nagy formátu
mú egyéniségnek szép számmal vannak
odaadó hívei, de - természetesen 
vannak bírálói, vítapartnereí is. Am
akik polemizálnak művészetszernléleté

vel, azok sem vonják kétségbe, hogy a
magyar piktúra "musée ímagínaírev-jé
ben Bernáth egy sor munkájának elő

kelő helye van, s hogy - olykor merev
és elfogult - művészetí nézeteit mély
műveltség, nagy elmeél és ragyogó sti
láris fegyverzet birtokában védelmezi és
propagálja a mester,

L é o n B o n h o m m e 1 8 7 O- 1 9 2 4.
A száz évvel ezelőtt született Léon Bon
homme francia festőt a külföldi művé

szeti irodalom ("Knaurs Lexikon meder
ner Kunst".. 1955; "Dictionnaire de l'art
contemporaín", Larousse, 1965 stb.) kora
számottevő művészei között tartja nyil
ván, - Magyarországon viszont alig is
mert Bonhomrne neve és oeuvre-je.
(Még a Zádor Anna és Genthon István
által szerkesztett, igen alapos "Művészeti

Lexikon" sem regisztrálja munkásságát.)
Születésének centenáriuma alkalmából

- néhány mondatban - hadd mutassuk
be Bonhomme emberi és művészi lé
nyét .... Mínt kísgyermeknek, a francia-



porosz háború gránátjainak sűvöltése. a
Párizsi Kommün hetei, a nagy éhezés, a
kommünárok életét kioltó karabélylövé
sek döreje voltak az első élményei. Mű

vészí kiképzését Gustave Moreau-nál, a
fantasztikus és misztikus témákat ked
velő festőnél nyerte. (Moreau - akiről

André Breton úgy emlékezett meg, mínt
a szürrealizmus egyik előfutáráról 
nagy pedagógus is volt: növendékei kö
zött találjuk - többek között - Geor
ges Rouault-t, Henri Matlsse-t, Albert
Marquet-t és Jean Puy-t.)

Bonhomme képeinek legtöbbjén az éj
szaka leányainak aktjai jelennek meg,
minden píkantéríától és olcsóságtól men
tes en. Fásult prostituáltakról festett
munkáinak komor, tragikus világa a
mester több kritikusát Baudelaire és a
hányatott Germain Nouveau költészetére
emlékeztette.

ZENEI JEGYZETEK

(BUDAPESTI ZENEI HETEK 1970)
Bizonyára nem a hangversenyrendező

szervei' hibájából, de meglehetos csaló
dással indult az európai rangúvá növe
kedett fesztivál. Anna), idején elragad
tatással fogadtuk Lorin Maazelt, a re
mek kezű, nagyszerű zenei elkép'zelése
ket- dédelgető karmestert, s most keser
nyésen ~etl megátlapttanunk, hogy Maa
zet nagyon szeret vezényelni, de kevés
bé szereti magát a zenét. Máskülönben
aligha nyargalt volna keresztül szinte
teljesen értetlenül az ünnepségek közép
pontjában álló Bartók Zenéjén; nem
hagyta volna érintetlenül a műben rej
lő humánum, s megérezte volna azokat
a méiuen rejlő, nagy történelmi össze
függéseket, amelyeket ol'yan szépen fe
jez ki Az éjszaka zenéje című versé
ben Rába György: "Tág mellkas alatt
I ősi történet dala zeng I csak a szív ül
lője I csak a szél hálója I hajókürt ál
modik I egy almon még a lét testvé
risége I ősi történet dala zeng I írott
könyvünk arcát föl nem fedi I rőzse

lángnál rólúnk öreg szó pereg I ősi tör
ténet dala zeng I s ha a fény abroszá
,kiterül I a balladába lépünk". - Nem,
nem várja senki egy ilyen nemzetközi
jelenségtől, aki föl s alá cikázik a
hangversenytermekben, hogy megértse
e mú ősiségét és magy,arságát, hogy
visszazengjen benne a rőzseláng és az
öreg szó koppanása, hogy megértse a
bartókkori magyar lét mély balladaisá
gát, deo, fény felvillanásait neki is

Bár Léon Bonhomme festészetének
olyan kortársak voltak a csodálói, mínt
Léon Bloy és Octave Mirbeau - a di
csőség nemtője nem szegődött melléje.
Ötvennégy esztendős korában halt meg
Saínt-Denís-berr; munkáit - amelyeken
a kék, a fekete és a piros szín uralkodik,
s amelyek részvéttel és együttérzéssel
ábrázolják az utcalányok boldogtalan
sorsát, lárvaszerű arcát éS elnyűtt, eltor
zult testét - csupán a művész halála
után kezdték becsülni a műgyűjtők,

múkereskedők és múzeumigazgatók,
Bonhomme nem tartozott sem a "Na

bi"-k, sem a "Fauve"-ok, sem a kubis
tak közé; magános volt, mint Toulouse
Lautrec, Utrillo, Modiglíaní vagy Soutí
ne, akiknek méltó társát és lelki rokö
nát látja benne az utókor.

D. 1.

éreztetnie kellett volna, mert azaz in
ternacionális Bartók-felfogás, melynek
legjobb képviselője Boulez, a kiszámí
tottság mögött is érzékeltetnti tudja en
nek a zenének páratlan tágasságát és
széles horizontra tekintő bensőségét.

Maazel keze alatt bizony nem zengett
ősi történet dala, hanem csak egy ér
dekes zenei szövet, amelynek azonban
aligha volt sok köze a bartóki szándék
hoz, s amely meglehetősen hevenyészet
ten, ziláltan hangzott.

Még szerencse, hogy sok évi szünet
után ismét megcsendült Fischer Annie
tolmácsolásában a III. zongoraverseny,
melynek ez az előadása mint mindig,
most is vihart ,kavart, de 'ezzei együtt
hatalmas és nagyszerű volt, méltó az
utolsó üzenetét küldő Ba1·tókhoz. aki a
zongoraverseny utolsó akkordjait már
nem is tudta meghangszerelni, de aki
egész szívével és minden vágyával a ha
zai földre és az európai kultúrára gondolt.
Kétségtelen, hogy Fischer Annie játéká
ban nem érvényesül teljesen az a bi
zonyos bartóki keménység, amely a ta
nitvány, Sándor György interpretációját
jellemezte, az Adagio religioso tételben
azonban alighanem a zeneszerző legben
sőbb szándékait, érzéseit szólaltatja meg,
olyan elmélyülten, annyira az egész
életre és szándékára tekintően, hogy az
előtt csak tisztelegni lehet. A megnyug
vás és beteljesedés színeit víllantja fel,
azt a végsőkig ,kiteljesedett klasszikus
egyensúlyt, amely csak Mozart világában

783



érzékelhető. Egy olyan ember vallomása
tör fel a zongora hangjaiból, aki a vi
lágban már nem talál újat, aki egészen
más világrend felé tekint megtört sze
mével, s annak a hívását, titokzatos
zengését igyekszik a hangokban idézni.
Ezt a sajátos kitárulkozást páratlanul
érzékelteti Fischer Annie, s még' egy
szer szeretnénk hangsúlyozni, ha talán
meg is haladja a tradíciót, nem haladja
meg a zeneszerző szándé1cát, amely a
teljesség igézetében gyökeredzett.

Hogy milyen az igazi Bartók-kép, azt
egy kevésbé beharangozott, de kétségte
lenül salaktalanabb zenei élményt hozó
hangverseny mutatta igazán, amelyen
Lehel György vezényelte a Concertót és
Kovács Dénes tolmácsolta a Hegedű

versenyt, mégpedig olyan tökéletesen,
olyan szárnyaló hangon, amely kifejezé
si skálájának egészen új lehetőségeit

vil~antotta meg. A Concertót ritkán le
het ilyen csiszolt, értelmes előadásban

hallani, amelyből mégis feltör az egész
művet jellemző rémület hangja, s az a
messzeségből is vágyódva megszólaló
honvágy és bizalom, melynek érzékelte
téséül megint csak a költőhöz, ezúttal
Jánosy Istvánhoz -1~ell fordulnunk: "Hús
eaiatok. és vér volt a világ / (') írta szé
nál is jobban kiáltó, I érthető, tiszta,
végső dallamát. / Tiporjon reád min
den bumszti tánc, I bárgyú hopszassza,
rút otromba dzsessz, I azért is szép
vagy gyönyörű Magyarország"

(EGYHAZZENE) Két emlékezetesen
szép templomi hangverseny rögződött

emLékezetünkbe. A Mátyás-templom ör
vendetesen megszaporodó egyházzenei
áhitatainak egyikén hallhattuk Kistété
nyi Melindát, ezt a valóban remek or
gonistát, akinél ma Magyarországon ,ke
vesen játszanak szebben Bachot. Műso

rán öt Bach-mű szerepelt, s nem köny
nyű kiemelni közülük bármelyiket is.
Ahogy az F-dúr korálfantázia formai
ívei fölé felmagasította a hit épületét,
ahogy a C-dúr prelúdium és fúga nagy
szerű szólamaiból szinte egy katedrális
körvonalait villantotta fel, s ahogy egy
csendes korálelőjáték imádkozó, leboruló
hitét idézte: az mind egy-egy műhely

tanulmány volt, amelyek összegzéseképp
azonban mégis a teljes Bach-portré buk
kant fel emlékezetünkben. Tetszetősen,

szép hangszínekkel tolmácsolta Franck
Pastorale-iát is, s nem ő tehet róla, in
kább a két művész fajsúlya közötti
különbség a magyarázata, hogy ebben az
alkotásban felesleges zenei üresjáratokat
is éreztünk. - A másik szép élményt az
AC Kapisztrán Kórusa és Zenekara
szerezte, amely a meglehetősen hosszú-
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ra nyúlt nyári pihenés után Haydn Te
réz-miséjének előadásával kezdte az új
évadot. Ezek a hatalmas Haydn-misék
(köztük a nálunk sajnos szinte ismeret
len Teremtés-mise is) a klasszikus kor
szak összefoglaló szándékának legh'ivebb
és legteljesebb dokumentumai. S első

sorban épp a teljesség igénye hozza mu
gávaI a paradoxitást, hogy valahol
mégsem a beteljesedés megvalósulásai,
hanem az új zenei kor hajnala is felsej
lik bennük, talán nem is annyira Mo
zarté, hanem inkább a C-dúr miséé,
amely tényleg maga a beteljesedés, nem
véletlen, hogy Schubertnek majd megint
a mozarti hagyományokhoz kell vissza
nyúlnia a Beethoven utáni korból. A Te
réz-mise lírai karaktere, s minden szép
séqe hiánytalanul érvényesült a Kapiszt
rán együttes előadásában. Reméljük,
e valóban biztató kezdet ismét helyre
állítja az együttes önbizalmát.

(LEMEZFIGYELÖ) A Bortok-éotor
dulóra jelentette meg a Magyar Hangle
mezgyártó Vállalat az É l e t ú t című le
mezt (Humqaroton LPX 13674), ame
lyen az összkiadásból vett zenei részle
tek és költőI~ verseinek részleteivel
igyekszik az irodalmi szerkesztő, Bende
Miklós és a zenei szerkesztő Székely
András Bartók életét és korát felvázolni.
Természetesen csak vázlat lehetett az
igényük, mint ahogy a maga nemében
minden antológia vázlatos. Szerenesés
érzékkel választotta ki Bende Miklós a
szemelvénye-ket és levélrészleteket, bár
az anyag ma már olyan bő, hogy lehetne
hasonlóan gazdag hiánylistát is összeál
lítani. Nyilván a kor hangulatának il
lusztrációjául választotta ki Ady A k i k
m i n d i g e l k é s n e k címú költemé
nyét is, ehelyett talán szerencsésebb lett
volna egy Bartókról szóló prózai mú
beillesztése. A zenei szemelvények kivá
lasztása is alapos elmélyülésre vall, szí
vesen hallottuk volna a III. zongoraver
seny lassú tételét, amely Bartók zenei
értelemben vett "végrendelete".

Régóta esedékes volt már a P s a l 
m u s H u n g a r ic u s új felvétele. Az
elsőn maga Kodály vezényelte az együt
teseket, ez a -kiadvány azonban még a
magyar mikrolemezgyártás hőskorát

idézi, s a zene legszebb részei olykor
homályban maradnak rajta. Természe
tesen Kodály közreműködése, s Rösler
Endre tenorszólója ezt a lemezt históriai
emlékké avatja. Az új felvétel minden
szempontból ki,fögástalan, a zenei meg
valósítás hiteléért a 'L'ezénylő Doráti An
tal és a nagyszerű együttesek (a Ma
gyar All'ami Hangversenyzenekar, a Bu
dapesti Kórus és a Magyar Rádió és Te-



levízió Gyermekkara) es természetesen
Simándy Józse! szavatolnak. Az egyre
magasabb színvonalra érő magyar hang
lemezgyártás egyik reprezentatív darab
ja ez a felvétel, amelynek zenei képe is,
technikai megvalósítása is, művészi ki
vitelezése is (Varga Győző tasakterve)
méltó Kodály Zoltán nagy szelleméhez
(Hungaroton LPX 11392),

Sok felvételen ismert B e e t h o ven
V. s z imf ó n i á j a, amely a karmesteri
tehetségnek és rátermettségnek - és egy
ország lemezkultúrájának is - próbakö
ve. A magyar felvétel, amelyen Feren
csik János vezényli a Magyar Allami
Hangversenyzenekart (Hungaroton LPX
11457) a legjobbak sorába illik. Ahogy a
zene hatalmas erejét, sziimtelen folyama
tát ábrázolja, ahogy dinamikusan érzé
kelteti az ember és az eszme diadalát,
az egy pályája csúcsán álló nagy kar
mesteregyéniség remeklése. A tasakterv
a Ferencsiket ábrázoló fotóval nagyon
tetszetős, de nem eredeti, a Toscanini
lemezeken alkalmazták - igaz, ott a
teljes borítón - ezt a megoldást.
. Bizonyára népszerú lemez C s a j k o v

s z k i j Von ó s s z e r e n á djának és az

FILMEK VILÁGÁBÓL

Magasiskola (magyar, színes). Mészöly.
Miklós kisregényéből írta és rendezte:
Gaál István; kép: Ragályi E.; fősz.: r.
Andonov, Bánffy Gy. A Magasiskola,
mint a legutóbbi évek több magyar
filmje is, a realizmus eszközeivel az
absztrakcíók világába vezet, A solymász
telep szigorúan szervezett, sivár kör
nyezete az emberi társadalom problé
máinak elvont, filozófiai megközelítésé
nek ad helyet anélkül, hogy akár a
képekkel, akár valamilyen jelenetsorral
vagy alakkal valamit külön, konkrétan
jelképeznének. Az objektíválás ugyan
kivételes környezetben valósul meg, de
ha a tudati mozgás míndig megújuló
megváltáskísérleteinek fényében közelit
jük meg a filmet, úgy az exotikurn nem
tompítja a kijelentés általános érvényét.
Az ilyen művek megjelenésük pillana
tában 'ugyan korlátozott hatókörűek, de
az elvont fogalmak társadalmi időszerű

södésének folyamata előbb-utóbb érthe
tővé teszi az eredetileg szekatlan mű

vészí kódrendszert.
A solymásztelep világában minden

mozdulatlan, láthatóan ősidők óta zárt.
A kártékony madarak elleni küzdelem-

Ö t a s z c CL P r i c c i 6nak Németh Gyulá
val .készített felvétele (Hungaroton LPX
11465), amelyen a kitűnő karmester vég
re megcsillanthatja legjobb erényeit, s
hatalmas arányokban, nagy lendülettel
bonthatja ki ezeket a nagyon népszerű,

de nem nalWon súlyos alkotásokat. Min
den diaséretet megérdemelnek az Allami
Hangversenyzenekar fúvósai, akik a cap
riccio közismerten kényes állásait vir
tuóz tökéletességgel szólaltatják meg.

A szovjet zenekarok - úgy látszik 
szinte hivatottak a modern zene hiteles
tolmácsolására. A Melódia újdonságán
Sztravinszkij A k a t o n a t ö r t é n e t e
és Prokofjev Q u i n t e t t je szerepel Rozs
gyesztvenszkij vezényletével. A két alko
tás közül kétségtelenül az előbbi a faj
súlyosabb: az első világháború dehumani
záló hatását ésa vele szemben támadó
tiszta emberi indulatokat szimbolizálja
itt Sztravinszkij, és ,a felvétel hasonló
hitellel szólaltatja meg ezeket az eszmé
nyeket. Különösen emlékezetes a Három
tánc címú tétel virtuóz előadása

(013797 -98). '

RÖNAY LASZLÖ

re ragadozó madarakat idomítanak be,
az idomítás puritán, szígorú törvényei
az ott élő emberekre is érvényesek;
egymás közötti kapcsolataik, személyes
vágyaik a nagy cél, a rend és a kö
zösség zökkenőmentes működésének

vannak alávetve. A kőzjó érdekében
végzett praktikus feladat, a meaterség
nek és eleven eszközeinek szenvedélyes
szeretete minden jel szerint át- meg át
hatja az emberek életét. Jóformán nin
csenek személyes vágyaik, a többiektól
eltérő törekvéseik, a szerelmí kapcsolat
is szolgálat a cél, az összetartás érde
kében; "függés és egymásrautaltság"
szabályozza a cselekedeteket ember és
állat, ember és ember között, A puszta
szépségnek, a ritka növényzet és az el
szórt durva tárgyak fényében a roman
tikus vágyak lemeztelenített, ősi célki
tűzése, egyfajta harmonikus természeti
ősállapot valósul meg. Mindez az egy
ség, a szépség és a tökéletesség álma
egyben, és valahol a törzsi élet cso
portszellemének hatása és szímptómája
is.

A Magasiskola a dialektikus kettősség-'

nek csak az egyik oldalát mutatia be a
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látványban. A másik oldala kímondat
lanul van [elen, és csak a kettő együt
tes fölismerésének segítségével értelmez
hető a film. Erről a másik oldalról P;
ríklész egyik beszédében így szól: "Bar
nem míndenkí képes arra, hogy kon
cepcíókat alakítson ki és valósítson meg,
de míndamnyian képesek vagyunk arra,
hogy őket megítéliük." A gondolkodás
nak ez a nyitottsága azonban sok ne
hézséget és veszélyt rejt magában. A
feladatmegoldásokat mrnden egyes em
ber vállára helyeZJi, milTIdook~t egyfor
mán felelőssé téve a megoldasokért; a
döntés viszont az ellentmondások követ
kezaében nehéz és bonyolult. Eze~et ~
nehéz:ségeket a solymasZJtelep szígoru
és egységes törvényekkel szabály~zott
világa le akarja venni az egyének vallá
ról akár valami kényelmetlen, szenve
dé~t okozó terhet, ahogy azt Platón ki
fejezte: "Senki, s~ férfi, se n? ne legyen
soha vezér nelkul, és senki lelke ne
szokjék hozzá, hogy a~~t komol~an,
akár tréfából valamit saját szakállam,
egyedül cselekedjék, hanem tekintsen bi
zalommal vezérére és hittel köves~e .őt."
A civilizáció súlya alatt szenve~o e~

ber kiútkeresése nyilvánul meg 11Jt,. ~~
zelebbről az a fölfogás, hogy a C1Vlh
záció a változás a haladás mínden rossz
oka 'és a rend érdekében magát a moz
gást kell leállítani. "Minden 3; szíj. ~osz
szúságától függ ..." - mondja L~hk, a
telep vezetője a madarakra célozva,
'akiket ezeken a szíiakon tal'tanak fog
va a vadászatok közöbtl szünetekben.
Ebbe a következetes és tiszta világba
érkezik látogatóként egy fiatal férfi, s
bár minden továbbra is a leg/nagyobb
rendben folyik körülötte, igazságos az
étel elosztása, az embereket kielégíti a
végzett munka -' a kál"'tékony madarak
irtásának - öröme, s a telep egyetlen
nő tagja fenntartás' nélkül osztja meg
mindenki között a szerelmét, mégis el
viselhetetlermek érzi itt az életet, s el
menekül. Nehéz megfogalmazni azt, ami
elviselhetetlen, hiszen annyira tökéletes
minden. A telepvezető a távoli múlt
nagy sólyomidomárjának következetes
híve az állatok között uralkodó bioló
giai,' természeti törvényeket akarja az
emberi társadalomra is érvényesnek .el
fogadtatní a valósággal törzsi szerve
zebtségű közösség életét veti alá egyfajta
szociáldarwiniZJmusnak. . Az egyik, jele
netben érezhető azonban, hogy magán II

közösségen belül sem valósítható meg
míndez akadálytalanul, időnként ugyan
is ismeretlen tettesek mínden ok nélkül
sárral kenik be a tilos területet jelző
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táblákat. "Csak tudnám, míért ez a
gyűlölködés?" - kérdezi Lilik. "Az em
ber sose tudhatja, míkor mit várhat. Az
irígység tesZJi ? Vagy valami más dühíti
őket?" Az eredeti novellában az ellen
pólust kimondatlanul a Iátogaeó képvi
seli, akiről konkrétan csak az derül ki,
hogy a film végén elmenekül.

Az irodalmi anyagban érthetően nincs
feltétlen szükség arra, hogy a főhős, az
elbeszélő én közvetlenül is beleszóljon
a cselekménybe; gondolati reflexiói,
nem-cselekvése ugyancsak közvetíthető a
műfaj plasztikus. közegével. a szóval. A
film átvette ezt az egyesszám első sze
mélyben való cselekményvezetést. de
sajnos ez egyik alapvető korláta is lett.
A műfaj sajátosságai következtében
ugyanis itt az azonosulás vizuális úton
történík, tehát nem elég pusztán pasz
szív szereplőként látni a főhőst, annak
valamilyen módon tevékenyen bele is
kell szélnia a képi folyamatokba ahhoz,
hogy személyében egyáltalán kifejeződ

jék valami. Egyedül egy arcból, egy
minden képen jelenlevő szemlélődő fígu
ráról nem derül ki, ami a kisregény
szövegéből nyilvánvaló, hogy ugyanis a
főszereplő, aki ugyancsak szenved a cí
vílízáció súlyától, inkább vállalja ezt a
terhet, mintsem hogy visszatérjen a bar
bárság zárt, de állitólag ártatlan és szép
világába, ahol a rosszat és a jót, a
hasznost és a haszontalant pontosan meg
határozzák. Annak a civilizációnak,
melyhez visszatér, II terhei köze tarto
zik többek között a személyes és intéz
ményes tökéletlenségek, a felesleges
ígazságtalanságok és pazarlás, de ugyan
akkor a személyes felelősségvállalás és
a változtatás egyre fájdalmasabb fölis
merése; akinek élete egyszer már ösz
szefonódott a kultúra és a krítíkus gon
dolkodás szellemével (más szóval, aki
evett a "Itudás fájának gyümölcséből"),

annak nemcsak az nyilvánvaló, hogy a
totális boldogság égi álma megvalósít
hatatlan, hanem az is, hogy nincs visz
szatérés az alávetettség, a mágia vilá
gába, és személyesen kell dönteni, még
ha ez a döntés legalább olyan nehéz,
mint arnilyen elkerülhetetlen.

A film megpróbálta ezt a kisregény
ben megírt intellektuális kérdést a konf
liktuseszmény segítségével valamiféle
pszeudo-dramalságba transzponálni, ami
hez azonban éppen a kiindulási irodalmi
anyag nem nyújtott elég drámaíságot.
A súlyosabb konfliktus érdekében a fiú
a filmben komolyabb kapcsolatba is ke
rül a nővel, aki egyben a többi férfit is



kiszolgálja, és elviselhetetlennek érzi ezt
a személytelen 'viszonyt. Míndez azonban
nem veret el sehova, mert nem a fiúról,
hanem inkább a célszerűen megszerve
zett spártai csoportról kapunk további
informáoiókat, Ez nem véletlen, mert a
múben is minden erre van építve, ígazi
súlya ennek a világnak van, azért,
hogy elidegenítsen tőle. Az elbeszélő

érmek passzív szereplővel való helyette
sítése viszont vágásokat, azaz töréseket
okoz, mely a nézőben az elbeszélő, ma
gyárázó epikus én kérdését veti föl, és
ilyen mértékben a megfilmesűtett világ
zártsagát borítja minduntalan föl. A film
rnenete ezáltal csak zökkenőkkel vezet
valamiféle meghatározott cél felé, azaz az
optikiai folyamat nem válhatott teljes
egészében képivé. A passzív én szerepel
tetése mínduntalan perspektívaváltást
okozott, ami tulajdonképpen stílustörést
jelent. A Magasiskola ott jó, ahol csak
az alapanyagra. a zárt csoport barbár
életére koncentrál, ahol a képen az em
ber nem különbözik lényegében a kör
nyezettől. a ragadozó madarak világától,
melynek képére formálódik. A képi mű

vészet célja ugyanis elsősorban az, hogy
a rnozgás és az élet hamisítatlan ábrázo
lója legyen, a kívülről bevitt drámai ele
mek vagy az epikus én szerepeltetése kö
vetkeztében viszont éppen ott mond eső

i döt, ahol a hamisítatlan ábrázolást,'
mint a leginkább sajátját, csak az ő

eszközeivel megvalósíthatót megragad
harná. A karnera képnyelve éppen arról
tanúskodik, hogy a külvilág puszta lát
ványa többet rejt magában, mínt a lát
vány maga. A film ezáltal cáfolja azt a
hítet, hogy minden, ami van, örökké ön
magával azonos, hogy míndaz, ami a
természetben változás, pusztán unalmas
fölcserélődés, önmagában történő körfor
gás volna. A kultúrából kiszakadt, ri
deg közösség látványa mögött tehát ott
ismerhető föl a leginkább a Lényeg, ahol
ennek a közösségnek az élete a legvégle
tesebben rnegnvtlvánul: a káros mada
rak szakszerű, kíméletlenül következetes
írtásában, az évszázadok mitíkus tapasz
talatai alapján folytatott idomítás perfék
oíonizmusában, ahol a néző tanúja lehet
annak, amint egy prédaállatra három
szor-négyszer eresztik rá a gyakorlatozó
ragadozó madarat, míközben gondosan
ügyelnek arra, hogy se üldöző, se üldö
zött ne kárcsodjék annyira, hogy a fo
lyamat rnegszakadhasson, azaz a szenve
dést állandósítják törvényesített színten,
Ezek a képsorok alkotják a Magasiskola
geríncét, bennük nyilvánul meg mara
déktalanul a múMI hasznosítható képi
anyag.

Rítus (svéd). Írta és rendezte: Ingmar
Bergman; kép: S. Ny,Twist; f&l,zereplők:

. I. Thulin, A: Ek, G. Björnstrend, E. neu.
Az, aki a "pusztába kiáltó" szerepét

játssza, egyben azt is vállalja, hogy fo
galmaival esetleg ideiglenesen egyedül
marad; a szerep betöltéséhez tehát el
szántságra. elkeseredett vállalásra, vala
miféle fanatizmusra is szüksége van, ami
aztán befolyásolja a kifejezés formáját.

Bergman művészetében is kialakult egy
bonyolult nyelvi rendszer. Ahhoz, hogy
megértsük, hogyan értékeli újra, hogyan
látja másként az embert, meg kell érte
ni ezt a nyelvi kódot. A Rítus története
egyszerű, a szavak és, a szereplők kap
csolata, az egyes cselekedetek fogalmi
funkciója kap a szekettnál is nagyobb
hangsúlyt. A filmben szereplő artista
csoport egy "rítust" mutat be, melynek
láttán olykor meghal a néző. Perbe fog
ják őket,.és a film tulajdonképpen ar
ról szól, hogy megközelíthető-e az igaz
ság eszközeivel a művészet.

Mivel Bergman sem tökéletes, maga
is tapogatódzik felismeréseiben. Az
igazán új halkan, alig észrevehetően és
bizonytalanul kér szót, s ez a mű külön
bőző értelmezhetőségében is tükröződik.

Az igazság - és így a Rítusban fölis
mert igazság - megismerése nézőnek

alkotónak egyaránt gyötrelmesen nehéz
feladat, de aki meg akarja kerülni, mín
dig találhat kiutat az egyszerű, de
monstratív frazeológiákban. A Nyugat
európát manapság megrázó kulturális ra
dikalizmus techmikájával például jófor
mán hiánytalanul banalizálható ez a bo
nyolult gondolati rendszerben előadott

történet. Ebben az értelmezésben a vizs
gálóbíróból a társadalmi rend képviselő

je lesz, aki kimért udvariassággal kezdi
kihallgatásait. A hivatali hatalom bir
tokosa azonban hamar elveszti türel
mét és jó modorát. Módszerei durvák,
kérdései alattomosak, indiszkrétek. Kí
váncsísága moeskos, illetéktelen. O ítél
kezhet, holott - s ez fontos alaptétel 
búnösebb a vádlottaknál. Helyzetét ki
használja, hatalmával visszaél, az artis
tákat a kétségbeesésbe kergeti. Valójá
ban nincs jOgla kutatni a produkció hatá
sát; vagy nézője ennek, s akkor elfogad
ja a következményeit. vagy illetéktelen
az ítéletalkotásra. A három művész kü
lönbözőkéopen válaszol a -bíró képviselte
társadalmi represszióra: a fiatalabbik fe
Ryeltet és lázad, a n5 retteg és Ideaössze
omlást kap. az idősebb pedig tárgyalni
próbál és kompromísszumra törekszik.
Közben a bírón is elhatalmasodik a fé
lelem, ettől méa aljasabb lesz. még több
ré.z'et elmondására kényszeríti a művé

szeket. hogy megértse a produkció kő-
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vetkezményeít, de a "rítus" kikényszerí
tett bemutatásakor már annyira retteg,
hogy belehal a lát,vány~a. Szen:élyébe,n
az álszent, torz világon áll bosszut a ki
szolgáltatottság.

Ennek a felfogásnak az alapján 
mely . a bíróban a hatalom képviselőjét
látja - a társadalmi felépítmény, mely
hez a jogrendszer is tartozik, közvetl~
nül vesz részt a kritíkus tudat elnyomá
sában. Maga a kultúra is csak ennek a
repressziónak a terméke, tehát ezt a
kultúrát is meg kell semmisíteni; mivel
az esztétikai eszközök ehhez nyilván al
kalmatlanok már, nem a művészetre, ha
nem a közvetlen cselekedet eszközeire
van szükség: a eselekvés maga a művé

szet. A három artista produkciójával
ezt a kultúrát rombolja; a hagyományos
esztétíkáktól idegen - vagy legalábbis
annak látszó - eszközöket vesz igénybe,
mínt , a vért jelképező bor kícsorgatását
egy gyilokkal átdöfött tömlőből.

Persze még ha el is fogadnánk ezt a
gondolatmenetet, abból, hogy a bíró ki
akarja deríteni az igazságot, azaz am,
hogy mí a "produkció" a míndig meg
ismétlődő rituális szertartás következ
ménye, s ennek érdekében minden rész
letről tájékozódni akar, még korántsem
következik az, hogy ő feltétlenül a go
noszságot képviseli.

Ettől függetlenül azonban legalább
ugyanennyire jogos a filmnek az az er
telmezése, mely szerint nem a hatalom
ütközik itt össze az igazsággal, hanem az
ítéletalkotás kikerülhetetlen kényszere
nek kitett ember szenved ennek a kény
szernek ránehezedő súlyától. Éppen az
olyan kérdésekben, mínt a változtatás,
vagy a rituális megismétlődés, a legne
hezebb dönteni, ha az ember nem az
érzelmi elkötelezettség alapján, előre

megfogalmazott véleménnyel közelítí meg
a kérdéseket. A film bírója ezektől a
nehézségektől szenved, s hogy feladatát
mennyire komolyan vette, s mennyire
őszinte volt önmagához is, azt a legjob
ban az bizonyítja, hogy maga is bele
pusztul ebbe. Mínt láthatjuk, annak az
előbbivel homlokegyenest ellentétes meg
közelítésnek az alapján Bergman azt
mondja, hogy nincs végső ítélet, csak
kegyetlen Itéletvégrehajtás. melyet ezút
tal a művészek igazságának szempontjá
ból a bírón hajtottak végre, aki nem ra
gaszkodott semmiféle ceremoníkus sze~

lélethez hanem elkötelezetlenül a te
myek ~egismerésére törekedett, mint
amelyekből az igazság úgyis kiderül, s a
megismerés érdekében még az ítéletvég
rehajtás rítusának is alávetette magát.
Gyötrődése őt a vádlottak fölé emeli.
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Bergman azon igyekezett, hogya bírót.
ellenszenves vonásokkal is fölruházza; a
bíró izzadt tűrhetetlen szagot árasztott,
bizonytalankodott, a művészek viszont
tiszták, szép testűek voltak. De ez még
inkább aláhúzza. hogy a bíró is, ember,
s hogy éppen nem a tekintély az, mely
ítéletet akar alkotni. Áldozat a három
művész is, de ugyancsak nem a társada
lom hanem az emberi létezés természe
tén~k áldozatai. A művészet a míndig
fölújított mítoszon keresztül próbálja
megragadni az ember Iényegét és az
újat benne. Ez az út azonban ugyan
olyan súlyos ellentmondásokkal terhes,
mínt az ítéletalkotásé. A bíró életében a
rendezettség uralkodik, számára elfogad
hatatlan a szenvedélyes vágyak brutális,
másokra tekintet nélküli, emócionálís ki
élése tudatosan vállalja a. tilalmakat,
hogy' elkerülje a benne, is fölé~reszt~.ető
kegyetlenséget. O a tarSladalm~ együtt
élés játékszabályainak a rabja, talán
még szeretne is művész lenni, hiszen az
ő helyzetéből nézve ez a szabadság álla
pota. A három művész azonban éppen
ennek az utóbbinak a rabja; a mítosz
új j áteremtéséhez korlátlan szabadságra
van szüksézük, mely felőrli őket. Együtt
élésük gyötrelmes, gyermekeiket tönkre
teszik és kiszolgáltatottak saját médsze
reikn~k. A fiatal férfit az eszelős láza
dás a nőt a szexuálís hisztéria veszélye
fenyee-etd, az idősebbik férfi pedig a
megalázó kompromisszumokban keres~ a
menekülést. De a legnagyobb veszély,
amely rá iuk leselkedik, a tevékenységük
ben rejlik. Ahhoz, hogy a művészet az
ember teljességét kifejezze, nemcsak ra
cionális eszközökhöz nyúl, Az irraciona
lizmus, a történelemelőttiség mítoszának,
a magasabbrendűség hitének felerősítése
pusztító hatású lehet, ha megváltáskény
szerként alkalmazzák. A "rítus" míndig
újra fölelevenftett mítosza, az átdöfött
tömlőből kiömlő bor ceremóníája a szí
tuatív eszelősséget idézi, a samanísztlkus
törvsí múlt minden problémától megsza
badító 'paradícsornát, az LSD és a révü
let állapotát, ahol nincs szükség a felis
merések keresésének erőfeszítésére, csak
az emóciók főlszabadítására, az önmaaát
ízazolő cselekedetre. A három artista
számára a "rítus" egyben ízazolás is, s
halálos következménye a szemükben nem
erkölcsi kérdés. A bírának - hacsak
nem akarja az emberi ítéletalkotás sze
repét meacsúfolni - mínden részletében
meg kell ismernie' a teljes igazságot: de
a mindent mezértés mitikusan [elkénes
pillanata a halál. Mtvel ezerepét vállal
ja, sorsát sem kerüiReti eL
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RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT
Koczkás Sándor, Pomogáts b'éla és B.

Nagy László beszélgetését közvetítette a
Kossuth Rádió a "Szép versek 1969" cí
mű antológ'iáról. A beszélgetés résztve
vői elmondták, hogy egyre nagyobb
példányszámban jelenik meg évente ez
a "prózaival szemben lényegbevágó bb"
válogatás, a kötetben való meg-
jelenés "kitűnést", "kiválást" jelent
és ez vonzza a szerzőket, ugyanaklcor
azonban megánapították azt is, hogy a
könyvet nem tartják eléggé igényesnek.
A költészetben is megdőlt immár -az
"előregyártott közéletiség", mínt ahogyan
megdőZt a lírai realizmus egyeduralma
is, a költők jelentős része aforisztikus,
tömör, gondolati költészetre töre,~zik, a
líra sokszínűvé vált, de ezt a sokszínű

séget - véleményük szerint - a kötet
nem tükrözi eléggé. Igen sok a közép
szerű vers, az anyag egésze szolidabb,
mint a valóság, nem mutatja be azt,
ami forr, "rotyog" a modern magyar li
rá ban. A kötetben való megjelenésnek
rangot is kellene jeU?ntenie, itt azonban
nincs olyan vers, ami "rangot ad", a
"Szép versek 1969" egyszerűen csak
"tűri a nyomdafestéket". Kifogásként
említették azt is, hogy a válogatás eltér
a gyakorlattól, amikor - Várkonyi Ani
kó esetében - olyan költőt is közöl,
akinek kötete még nem jelent meg, de
nem közli például Tandori Dezsőt, jólle
het kötete már a nyomdában volt. Lé
nyegében és tömören így foglalható ösz
sze a beszélgetés tartalma: mindhárom
résztvevő érvei és ellenérvei egyetlen
végeredményben találkoztak, s az egyér
telműen bíráló és elmarasztaló volt.
Anélkül, hogyahozzászólókhoz úJ vita~
partner,Tcént - vagy beszélgetőtársként
- csatlakoznánk, a műsor fölvetett ben
nünk egy általánosabb kérdést: a rádió
ban és televízióban elhangzó beszélgeté
sek, vitaműsorok, színházi- és filmbe'ue
zetők kérdését. f:s ezen belül is elsőd

legesen: a kritika hangjának, szerzők és
művek elmarasztalásának a problémáJát.
Természetesen senTci sem kívánja elvi
tatni, hogy kritikára szükség van, s az
is nyilvánvaló, hogy életszerűbb, eleve
nebb és érdekesebb, ha egy témáról tőb

ben vitatkozna.K, mintha csak egyetlen
vélemény hanazasiék: el. (Bár a televízió
ban jónéhányszor ez történik. Néhány
hete például f:JSZAKAI ELOADAS ke
retében vetítették Ingmar Bergman
egyik korábbi - 1955-ben készült - al
kotását, az "Asszonyi álmok" című svéd
filmet. A film előtt - mint az az éjsza
kai elóadásoknál szokásos néhány
peroes bevezető hangzott el. A beveze-

tőből megtudták a nézők, hogy ez a film
jó is meg nem is, hogy a benne szerep
lő asszonyok álmai a férfiak - akik
nek' ki vannak szolgáltatva -, hogy
ezek a férfiaTc ,üresek, önzőek, és így
tovább. A filmből pedig kiderült, hogy
h o m l o k:e g y e n e s t másról van szó:
őszinte, igazi, emberi érzelmekről, társ
talanságról, társ utáni, ezeretet és bol
dogság utáni vágyról - a férfiak eseté
ben is. A bevezetőben "nevetésre inger
lőnek", "komikusnak" ítélt érzelmi je
lenetek: pedig nagyonis művésziek, lí
raian szépek és egyáltalán nem "kacag
tatóak"). De térjünk vissza a ,kiindulási
témánkhoz. Nem egy alkalommal
mint az a "Szép versek 1969" esetében
is történt - egy költőnek, egy írónak
csak a negatívumait veszik észre. Az
említett beszélgetés résztvevői elmarasz
talták Várkonyi Anikót - a tehetséges, '
pályája elején (és első kötetének közeli
megjelenése előtt) álló költőnőt - a kö
tetben közölt verséért, megemlítették egy
ugyancsak fiatalabb évjáratú költőtársát,

hiányolva, hogy attól semmit nem kö
zöltek (és így bizonyos értelemben szem
be is állították vele), de egyetlen sz6t
sem szóltak arról, hogy Várkonyi Ani
kónak már jelente,Tc meg versei - kitűnő

versei irodalmi folyóiratok ban, és
hogy szakemberek és 0lvas6k egy
aránt ígéretesnek, színvonalasnak tart-
ják líráját. (f:s melyik elismert,
már élvonaloeli költőnek nincsenek
gyengébb versei is? l) Va(J1l: rendszere
sen sugározzá,k a televízi6ban a NYI
TOTT KÖNYV című sorozatot. Legut6bb
Mándy Iván: "Mi van Verával" című

könyvéről vitatkozott Dersi Tamás, Ne
meskürty r.~t7'án és Unqvári Tamás. Va
jon- vetődik fel a n~zőben a kérdés
- nem vfJlna-e célszerűbb eou-eau adott
.művet teljes e(Jészében bemutatni, mint
kirtuuutott - olykor a műre nem is iel
lemző - jelenetek köré meddő vitákat
kerekíteni? Az 0lvas6nak (aki jelen eset
ben néző) teljesen mindegy, hogy a .,Mi
van Verával" regény-e oaou novella/ü
zér? Nem is töpreng rajta, hiszen ha is
meri a művet, teljesen biztos benne,
hogy novellák sorozatát olvasta. Azt vi
szont mindenképpen igényli, hogy mű

vészi ítéletében is nagy'1<o'rúnak tartsák.
Ha pedig kritikát hall, néz (vagy olvas),
feltétlenül - és joggal - igényli nem
csak a hibák kiragadq,sát, hanem a tár
gyilagosságot is. És ebben ha17gat6k, né
zők - és az alkotó- és előad6művészek
e g y a r á n t e g y e t é r t e n e k. Minden
vita nélkül.

BALAssy LASZLÚ
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KRISZTINKOVICH BÉLA

A VINLAND TÉRKÉP ÉS ETELKÖZ
Nagy lázba ejtette a nyugati világ történészeit a Yale egyetem könyvtárában

legutóbb felbukkant "Mappa mundi" világtérkép, amelyet a Yale egyetem és a
British Museum könyvtárosainak szerenesés szeme és keze fedezett fel, két külön
böző kézirat páratlan leleményes összeillesztése után. A szétdobott eredeti mű

Vincent de Beauvais francia szerzetes ismeretes ..Speculum Hístoriae't-ja volt,
amelynek bevezetéséül az egyik kódexbe sűrű captiókkal (címrovatokkal) egy
térkép volt egybekötve, míg a másik kódexben záradéktil egy eddig ismeretlen
szövegű "TataI' relatio" volt beillesztve.

A kézirat számunkra legjelentősebb része a "TataI' relatio": a tatárjárás után
közvetlen történt Carpini féle keleti utazás egyik részlete.

Carpini perugiai származású ferences volt, s III. Ince pápa Lyonból megbízta,
hogy menjen az aranyhorda székhelyére Saraiba (a Volga mellett), s onnan Mon
gólíába, Karakorumba, ahova a világ miridén részéről összesereglettek a külön
böző leigázott népek és tatár törzsek képviselői, hogy az új nagykán választásá
nál jelen legyenek. A pápa megbízólevelében felszólítja az új uralkodót, hogy tér
jen a keresztény hitre és engesztelje az Istent azokért a vérengzésekért és pusztí
tásokért. amelyeket Oktai seregei Magyarcrországon elkövettek Carpiní útja
1246/7-ben nem volt sikeresnek mondható, mert Kuyuk, az új nagykán ridegen
visszautasította. Mellék-síkerként könyvelhette el Carpini, hogya rnoszkvaí feje
delmet Newskyt, akit később szentté is avattak, megtérítette. Igen meglepő. hogy
a karakorumi udvarban régóta ott tartózkodó magyar urakat is talált, akikkel
latinul és franciául érintkezett. Nagy segítségére volt mísszíójának az özvegy
keresztény királyné, Turakina protekciója. Másik pártfogója volt a magyarországi
rutén származású Cosmas aranyműves, aki befolyása révén sok viszontagságon
átsegítette a mísszionáriusokat. A kán válaszlevele mai napig is megvan a párizsi
Bíbllotheque Nationale-ban és rajta függ Cosmas díszművű pecsétje. Carpiní visz
szatért Franciaországba és jelentkezett előbb Szerit Lajos királynál, majd IV.
Béla királynál, ki megerősítette őt Antivarí-i püspöki állásában, míg a pápa apos
toli protonotariusnak nevezte ki Perugiába.

Utitársai között volt a C. de Bridia, valószínűleg sziléziai ferences is, ki a má
sik utitárs Benedictus water feljegyzései alapján megírta a kultúr-histórlaílag
felbecsülhetetlen fontosságú "tataI' relatio"-t, míg maga Carpíní számos jelentést
tett közzé, amelyek közül egyik ugyancsak benne foglaítatík a Speculumban.

Bennünket C. de Bridia relatíójából legjobban az érdekel, amiről Carpiniből

csak keveset tudtunk. így meglepő. milyen jó renoméia volt Karakorumban Kál
mánnak, IV. Béla király öccsének, ki a rutének királya cimet viselte. Kálmán a
Sajó mentí ütközetet majdnem a magyárok javára döntötte el, s csak sebesülés
folytán harcképtelenné válván adta fel a küzdelmet, amelyet végül is aSajón
történt hadtörténeti szempontból is érdekes- hídverés változtatott magyar kataszt
rőfává. Ecseteli a jelentés Béla király menekülését az Adriáig, s említi azt a IV.
Bélától zsákmányolt gyönyörű fehér sátrat, melyben Batu fogadta, őket. Meg
rója a magyarokat, hogy nem használták ki fölényüket a Pest alatt megtorpanit
könnyű tatár lovasság ellen. Megerősíti Julián barát tapasztalatait, hogy Bas
kíria, azaz Nagymagyarország volt Etelközben a magyárok őshazáia. A leigázott
népek között felsorolt "kerelek"-en is magyarokait ért. Az "ukor" szóban is a ma
gyar "ökör" (bos) szót érti.

Hogyan kapcsolódik a "Vinland térkép" a tatár-relatíohoz? Úgy, hogy Car
pini mongólíaí utazásának illusztrációja volt, s a kartografus a forgalomban levő

Mappae Mundiknak egy olyan archetípusát használta fel, mely az általában ls
meretlen távol-nyugati földrészeket is tartalmazta. Az amerikai tudósokat termé
szetesen a vinlandi felfedezés ~dekelhette elsősorban, s így csak kevésbé dombo
rították ki a, tatár, a közép-ázsiai terjeszkedés [elentőségét, A térkép, melyet nyil
ván ugyancsak egy ferences barát készített, topografiailag csak Rómát jelöli, a
többi geografíaí hely a címfeliratok alapján, de többnyire csak hozzávetőlegesen

azonosítható. Egy történelmi dátuma megemlékezik Vinlandia felfedezéséről,amit a
legendák "Vörös Erik" viking királynak tulajdonítottak; valójában azonban két
grönlandi hajósi Bjarm és Leiph Ericsson fedezett fel a mi Szent Istvánunk idejé
ben. Az új földrészekről a Vatikán is tudomást szerzett II. Pascal pápa a grön
landi püspököt. Henricust (Erik) kinevezte az új részek Iegatusává, és a térkép
szövege szerint Erik püspök Vinlandban is halt meg.
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