
kell fogadni, mint olyan tényt, amiről

Isten tud és amit időlegesen vagy vég
legesen bele kombinált életünkbe. Elfo
gadni úgy, mint az alvó Isten hallgatá
sát - ez Krisztus szándéka. Sokan azt
gondolják, hogy erre csak a misztikuso~

képesek rendkivüli istenszeretetükben.
Jézus szemrehányása azt mutatja, elvár-

•

ta ezt még a misztikai magasok legalsó
fokát sem elérő tanítványaitól is. A je
lenet végső tamulstuu: tehát: Hagyd alud
ni, az alvás szótlanságában. és jeltelen
ségében nyugodni Istenedet, de őrködj

álma felett ernyedetlen hűséggel, s s«:
zusod barátja leszel!

BELON GELLÉRT

NAPLÓ
JÉZUS VISZONTVÁLASZA

Jézus megkérdezte tanítványaitól: "Ti kinek tartotok engem?" Péter így
felelt: "Te vagy a Messiás, az élő Isten Fia."

Minden korszaktól, minden gene'rációtól újból megkérdezi ezt. Az egyes
embertől is. Egyházától is. És egyháza éppúgy válaszol, mint Péter. Péter vá
laszáért jutalmul a "szikla" nevet kapta, s ma is erről a szikláról kiáltja a
kereszténység Jézusnak a feleletet újra és újra, a hétköznapi teendők és gon
dol,<: közt, hősi tettek vagy félelmetes bajvívások közepette. Tanúskodásra hív
minket a történelem elé, saját lelkiismeretünk és az Atya fölsége elé. Ezen
múlik egész egzisztenciánk a halálon innen és a halálon túl: "Ki vagyok nek
tek? Mennyit érek nektek látatlanban, csakis a hit kapaszkodóin csüngve?"

Válaszunk lelkünk rendjéről, ingatag vagy sziklaszilárd állapotáról árul
kodilc, s arról is, mennyire igényeljük majd Jézus viszontválaszát abban a
döntő órában, amikor Ő fog mellettünk tanúskodni.

AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Orley István írta 1941-ben Márairól
aNyugatban: "Egyfelől sznobjai és epi
gonjai ernyedten lóbálják a füstölőket

körülötte, verik a réztányért, és zúgat
ják az ünnepi kürtöket... egy más ol
dalról viszont végsőkig elfogult vélemé
nyek céltáblájává vált ..."

Akkor így volt. Ma is így van? Lehet.
"A legnagyobb élő magyar író legújabb
művét mutatjuk be a magyar olvasónak"
- mondja az új Márai könyv "fülszö
vege".1 Másfelől meg, ritka kivételektől

eltekintve, és már-már az érdektelenség
tompított hangszerelésében, továbbra is "a
végsőkig elfogult vélemények", ha ugyan
nem a teljes csönd. A változás annyi,
hogy közben országhatárok és óceánok
kerültek a két fél és kétféle nézet közé.

Máraí, tudjuk, 1948-ban elment. Elő

ször Svájcba, onnét Olaszországba, on
nét az Egyesült Allamokba, Mint ugyan
csak a fülszöveg közlí, később "a .tö
meg' láthatatlan terrorja elől, amit so
hasem tudott elviselni, visszamenekült
Itáliába, a kis Salerno városába, ahol
azóta is él és - alkot." Hogy elment,
amikor elment: alighanem jól, míriden
esetre okosan tette: világosan lemérte
helyzetet, kilátásait. Ezek a kilátások
kedvezötlenek voltak számára; többek,
mint kedvezőtlenek: egyáltalán nem vol
tak kilátásai. A romokon - (míndvé
gig kítartóan, bátran, megingathatatlanul
tiltakozott mimdenfajta rombolás, fasiz
mus ellen) - elkezdődött valami új
nak az építése; és az új dolgok a tör-

1 Mám.i Sándor: ítélet Canudoeban. VörösV\á,ry kiadása, 'Doronto, 1>970.
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térielemben nem szoktak sírnán, zöklee
nők, válságok, tévedések nélkül épülni.
Aldozatok nélkül sem. Persze azért föl
épülnek, mindezek ellenére, és míndezek
ből is. És valaki vagy vállalja őket,

vagy sem. Máraí Inem vállalta. Nem
rnintha félt volna az áldozattól. Az ő

áldozatát egyszerűen nem' is kívánták
volna. Az" ami ő volt, amit ő képviselt
(valaha ragyogóan, később egyre fárad
tabban), egyszerűen leíródott, anélkül,
hogy erőteljesebben le kellett volna ír
ni; ez egy időre kiesett a szellemi éle
tünkből, ennek nem volt helye benne 
hasznunkra-e, kárunkra-e: teljességgel
mindcgy ; tény, hogy így volt, igy tör
tént. A történelem logikája szerínt így
is kellett történnie. Míg végül el nem
jött az idő, amikor megkezdődhetett a
kezdetben mindenestül kitagadott és meg
tagadott értékek újrafölfedezése. bekebe
lezése, hasznosítása. Minden érték, akár
akarja, akár nem, szolgál valakit, vala
mit. Ezeknek az értékeknek meg kellett
tisztulniuk, meglehetősen fájdalmas tisz
títótűzben régi érdekkapcsolataiktól.
hogy újra valorízálódjanak, visszakap
ják az árfolyamukat - de most már egy
egészen másfajta "tőzsdén". Ez sem isme
retlen folyamat a történelemben. Türe
lem kell hozzá, bizalom, nyugalom. Es
benső beleegyezés abba, hogy az értékek
valóban megtisztuljanak régi érdek-kap
csolataíktól.

Mire ez megtörtént. Márai végérvé
nyesen, testben is, lélekben is, a túlsó
parton volt. Mi volt az, ami miatt na
gyon józanul, de nem mmden fájdalom
nélkül úgy látta, hogy neki itt nincs
helye, és hogy lehetetlen itt maradnia?
Lényegében alighanem "az a hűségfoga

dalom, melyet a .polgár' mellett" tett,
hogy ismét Űrley szavait idézzük: hű

ség. melyriek -már Örley jól észre
vette - nagyon határozott osztálytar
talma volt: "Márai, mikor a .hősies pol
gár' fogalmát emeli magasra, ugyan
olyan hű s egyben könyörtelen szárma
zása osztályához. mint az ellentábor tag
jai közül az igazak ..." Hű és könyör
telen: s aztán, míkor ennek az osztály
nak egyre rosszabbul kezdett menni a
sora, a hűség csak erősödött, viszont a
könvörtelcnséz mintha enyhült volna.
E-;: a forralorn: .,pol):[ár" - (és nem pU'S'>:

tán csak fogalom. hanem öröklött való
ság is vérben-sejtekben hozott tradíció:
de rnílven szűk sztget volt ez az i.gazi.
polgárság a felemás magyar társadalom
ban!) - ez a fogalom mintha egyre
jobban megmerevedett volna Márainál,

mozgékony élet helyett mintha kövü
letté vált volna (párhuzamosan azzal a
folyamattal, ahogyan vibráló, villamos
sággal telített stílusa is kövülni kez
dett?); ez a Polgár, ez "·az egykori lá
zadó és "zendülő", a két háború közti
magyar prózanak ez a legizgalmasabb
kísérletezője, s nem egy remekének al
kotója, most már nuntha egy láthatatlan
talapzatra állt volna, kezében a fenye
getett polgárság, polgáreszme zászlajá
val, egy utolsó zászlótartó az (~lszabadult

veszedelemben, páncélosan és fölemelt
fejjel, talán mert bátor volt és szembe
nézett l! viharral, talán csak mert utálta
azoknak a szagát, akik a vihart csinál
ták, és akiket a vihar sodort. Ta1:1n
észre sem vette, mikor nőtt rá bőréül a
páncél, rnikor fagyott végleges magatar
tássá a fejtartás. S egy szobor nem téved
het, egy szebor nem lehet alázatos, egy
szebor nem léphet le a talapzatáról, szol
gálni azokat, akik körülötte - ellene
vagy mallepte - vannak. Egy szobor
nem tud szeretni. Egy szobor nem hoz
hat áldozatot, hacsak nem önmagának.

Amikor a polgárság mint osztály, el
süllyedt abban a sok mindent görgető

áradatban, amitől az osztály nélküli tár
sadalomnak meg kellett születnie, Máraí,
az utolsó polgár, elment. Igaza volt? Le
het, hogy igaza volt. Ebben az egy lé
pésben. Hogy az utána tett többi lépés
ben is igaza volt-e? Erről nem vagyok
meggyőződve.

Naplója második kötetének egy részle
tét ídézem.? Véleménye szerint az, ami
itt nálunk van, "mocsár"; ne vitatkoz
zunk rajta, vegyük tudomásul, hogy ez a
véleménye. Honnét tudná, aki 19i3··ban
elment, hogy mí van Magyarországon
1962-ben (amikorról az idézendő jegyzet
származik). Tehát mocsár vagyunk, "és
mocsárban nem élnek, nem is halnak
hattyúk, És az irók .különben sem haty
tyúk. De aki azt hiszi, hogy otthon ma
rad, a mocsárban, és így is meg tud
ja őrizni szelleme függetlenséget: té-

. ved." Tálcán kínálkozik a kérdés: és aki
nem marad otthon, nincs otthon, hanem
másutt van (egy másik "mocsárban",
mcrt a Napló semmi kétséget nem hagy
az iránt, hogy az a "másik" is "mocsár"
Márai számára), az viszont meg tudja
őrizni szelleme függetlenséget? Nem.
Nem tudja mezőrlzni. Azt hiszi, hogy
őrzí ; miközben őrzi, valami mást - va
lami mást is - őriz, valamit, ami szol
gátatába fogja a szellemet.

Es tulajdonképpen mit őrűz? "A mű

faja liturgiáját", nyilvárn elsősorban

2 Márar Sándor : Napűó (19:l&-196Q). Az író kiadása. Róma, 1968.
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azt, de vajon hat-e még ez a liturgia?
Nem hatékonyabb-e egy másik, egy ke
vésbé látványos és "nemes": az alázat,
a szerétet liturgiája? Azt mondja egy
helyen a Naplóban (a fiatal költészet ar
tikulálatlanságával kapcsolatban), hogy
ez a nyers és kusza hang nyilván egy
hiányérzet vallomása. "Mi hiányzik? Egy
ismerős műveltség védő cinkcssága?
Talán más hiányzik... Az irók, akik
ma írnak - a fiatalok, de az idősebbek

!is - hirtelen, iszonyodva megértették,
hogy az emberek nem hisznek többé
az Emberben." S itt megint tálcán kí
nálkozik a riposzt (mint az ilyen fenn
költ kij~lentéseknél általában, és sajnos,
a Naplaban több van bennük a kelleté
nél). Nem ez hiányzik: nem a műveltség

védő (védő?) cinkossága, és nem a hit
a nagybetűs Emberben. Valami más hi
ányzik: megint csak 'ugyanaz - a szel
gálat, a szeretet, egy kis alázat. Ami
már Örleynek is hiányzott Máraiban.

Az ember elmehet innét vagy onnét;
nem mehet el magából. Magából csak
akkor mehet el, .ha maga is akarja: ha
elégedetlen magával, és valami többet
jobbat, igazabbat, hitelesebbet akar csi~
nál:ni magából. Rosszulolvastam volna
a Naplót? Az derül ki belőle hogy Má
raí a világon semmivel és s~nkivel sem
elégedett, kivéve' saját magát. Azok a
sajnos, propagandaízű naívságok, ami
ket "azokról" időnként a Naplóban leje
gyez, nem is másod- hanem hatodkezi
értesülésekből. de majdnem míndig va
lamiféle megfbllebbezhetetlenség hang
nemében, egyszeruen érdektelenek' az
első kézből, személyesen értesÚltek
számára egyenesen mosolyogtatók. Illetve
lennének, ha... Ha nem lennének végül
is megdöbbentök. Nem, nem a naivarl
magasztos "politikai tartalmuk" míatt
Hanem azért: hogyan nem veszí észre e~
a nagy"író (mert aki megírt egy pár
remekművet, azt megilleti ez a cím) és
ez a gondolkodó igényű szellem hogy
egy furcsa illúziónak lett az áldozata'?'
Egy Illúzíónak önmagára vonatkozólag:
valami ráfagyott gőgnek, amely elhiteti
v~le, hogy egyedűl ő lát helyesen, egye
dul neki van es lehet igaza egyedül 15
va~ b,ir~<:kában a megveszteg~thetetlenség
talizmánjának; míndenkí más elalja
sodott. legalábbis eladta vagy elvesztette
a szellemi függetlenségét, kivéve őt, az
egyetlent akit még véd egy már nem
is létező "cinkosság"... "Az író mo
dora mintha már nem tűrné a szerénysé
get" - mondta Örley már 1939-ben a
Napkeletben, az Eszter hagyatéka bírá
latában, ebben az első, tapintatos vész
jelzésben, Mit mondana ma?

846

"€s mit mondana Márai új regényé
ről? Egy brazil klasszikus, Euclides da
Curtha megírta, mí történt a múlt század
legvegen országának egy távoli zugában,
Canuuosban, De- olvassuk az Itélet Ca
nud0sIJan kisérő jegyzetében - "mintha
a canudosí történettel mást is szándé
kozott volna, nemcsak elmesélní a múlt
század vége felé Brazília északkeleti
peremvidékén bekövetkezett anarchikus
robbanás eseményeit. Mert a canudosi
vad kaland félévszázaddal később meg
ismétlődött másfelé - igen, az anar
chia kezdett megint egyszer .divatos'
lenni. Civilizált országokban, az észak
amerikai Egyesült Államok városgettói
ban és egyeteme!n, aztán Franciaország
ban és máshol: anarchikus tűnetek lob
bantak fel. - A könyvelldsért Ame
rikából Európába. Egy napon írni kezd
tem, amiről azt hittem, .kírnaradt' Eucli
des da Cunha könyvéből - kimaradt
de ,igy is történhetett volna'. A történet~
ben volt valami kóresetszerű..." És
mert a patologikus sosem jó regény
anyag, már-már abbahagyta az írást: ak
kor törnek ki a párizsi diák-zavargftsok'
a Sorbonne falára a diákok fölírják~
,,?oy~Z raisormable, demandez l'impos
BIble , azaz legyetek értelmesek kérjé
tek a képtelent. "Ez megnyug~tott és
most már vígan írtam tovább a könv-
vet." .

De ezt a jegyzetet ki kell egészíteni
egy 1965-ös naplójegyzettel. Arról hogy:
miért ír egy ember? Mert el aka~ m:;n
dam] valamit. Mit? "Személy szerint
néha, azt hiszem, ezt: tiltakozni és lá~
zadní kell rruhelyst valaki vagy valakik
az élet eleven, természetes rendjéből

Rendszert akarnak csinálni. Minden, ami
Rendszer - vallásos, politikai aazda
sági, szellemi Rendszer - halálos ve
szedelem, merénylet az élet eleven rendje
ellen. Azt hiszem, ezt akartam mondani
amikor ,írtam' ..." Az Itélet Canudos~
ban lapjain is? Alighanem. Legalábbis
részben.
Valószínűleg; de mégsem egészen biz

tosan, Egy bizonyos határig; de a határ
megtorpant a fürdőkádnál. bizonyos
komfortnál. Lázadjunk. de annyi rend
szer azért legyen,' hogy legyen fürdési
lehetőség, lehetőleg' vízvezeték szagos
szappan; villanyvilágítás sem árt. Utána,
a fürdő után jöhet a halál. A halál
azonban a világtörténelem Canudosaiban
nem a fürdő után szekott jönni. Vérben,
mocsokpan, verejtékben, szennyben jön.
A halalhoz nem lehet elegánsan . a
müfaj liturgiája" szerint bemosak~dr;i.

Nyilvánvaló, hogy Márai nem a canu
dosí történetet akarta megírni; hanem.
meg akart írni valamit a canudosi tör-
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tenetben. Mit? Minek a parabolájá ez
a történet; mínek a modellje - hogy
divatos szóval mondjuk - ez a Canu
dos? Ez nem derül ki. Lehet, hogy mínt
a Naprót, ezt sem jólolvastam; szá
momra nem derült ki. S így végül az
a gyanú maradt bennem, hogy legvégső

soron megint nem volt szó egyébről,

mínt egy rítusról. egy "bemosakodás
ról" és - sajnos - egy "titokról", leg
följebb ezúttal komorabb díszletek közt,
a dzsungel éjszakájának, Canudos éjsza
kájának jeg~s hullaszagában.

Egy mágiáról? Egy mágíáról, De min
ket sokkal valóságosabb vizekben fürde
tett a Történelem - tisztító vizekben,
szennyvizekben, jeges vizekben, forró
vizekben _ semhogy a mágiák fogná
nak rajtunk. A mutatványt talán még
élvezzük; a mágia már nem hat. Ami
kor megkezdődik a canudosí fogolynő

"rituális" fürdője, majd utána lefolyik a
szokásos "nagy beszélgetés" az ellenfe
lek közt: légüres térbe jutottunk. Mi már
tudjuk, hogy Cartudosban nem. így tör
ténnek a dolgok. Bejött egy canudosi
csontváz, megfürdött és visszalépett Ca
nudosból valahová a Sirályba. Kár. Kár,
hogy cserben hagyta a canudosíakat,
Nem illett volna megfürdenie, amikor a
másik kettő, a két rab társa nem fü
rodhetett. Kilépni a közös szenvedésből

az arisztokratizmus előjogos világába,
akárcsak egy gumikád és egy pézsma
szappan erejéig is: valahol a dolog leg
lényegében, a magasabbrendű emberség
álarcában. a fennköltség rítusában 
embertelenség. Ha ez maradt ki Canu
Gosból, akkor Euclides da Cunha jól tet
te, hogy lelhagyta. De nem maradt ki;
ez egyszerűen nem volt. Vér, hullák,
pusztulás volt, sár és mocsok, áldozat és
őrület is: csak éppen nem fürdőkád, és
párbeszéd a "titokról". Ami végül sem
világosul meg; mert talán nincs is. Van
e.;v szelence, amiben valamikor valóban
benne volt a ..titok". De időközben el
veszett, elpárolgott. Ezt azonban "a mű

faj Itturgiáiánalc" cinkössága szeránt tit
kolni kell. A szelencét nem szabad ki
nyitni: nem szabad feszegetni.

Ameddig ezt a játékszabályt megtart
juk. minden rendben van. Ha megszeg
jük? Maradnak ismét a remek részle
tek, és a végső csalódás.

Pedig, hogy szeréttünk volna, oly hosz
szú várakozás után, ismét egy igazi Má
raí' regényt olvasni; hogy szeréttük vol
na fölidézni a régi elragadtatásokat, a
Zendülők, Egy polgár vallomásai, Csu
tora, Válás Budán, Vendégjáték Bolw.
nóban még igaznak, hitelesnek érzett
varázsát!

És hogy szeretnénk, ha egyszer végre
nem "Canudosban" esnék meg az "íté
],et". Ha egyszer összetörne ez a páncél,
leszakadina ez az álarc, Ha szétzúzódnék
ez a fölény. Ez a gőg? Ha leolvadna ez
a fagy és föltörnének megint a mély,
az igazi források. A szerep romjain, a
gyökeréig sebzett emberségből.. ,

Mert nem hiszem, hogy a szerep mín
denestül azonos az emberrel. Nem hi
szem, hogy a maszk egy az arccal.
Nem hiszem, hogy Márai azonos a
szobrával, amít magának és magából
áll. "Fölül a tömegen", mint a fülszö
veg állítja róla, fölöttébb kétes magasz
talással. "Egyszer mindenkínek el kell
menni Canudosba" - mondja a fogoly
nő. Hát míért nem megy? Míre vár?
Ne tudná, hogy az egyetlen "titok",
amiért még érdemes . elindulni, ott van
mándenkinek a saját Canudosában?
Nem abban az értelemben, hogy lá
zadjunk mindenféle Rendszer ellen, mint
a Napló mondja; hanem abban, hogy le
mondjunk magunkról és éljünk mások
ért és megtaláljuk ezerszeresen magun
kat ebben az áldozatban. Hogy Canudos
ból ne a fürdőkád vágyat hozzuk vissza,
hanem a megváltásét, Ne az ítéletet, ha
nem a magunk megítélését.
. Vagy ez az Itélet Canudosban már

egy lépés az igazi, a belső Canudos felé?
Ismét rossz olvasó lennék, amikor a
Naplót, és a regényt olvasva helyen
ként úgy sejtem, az író nehezen léleg
zik a ránőtt maszk alatt? Tévednék,
amikor Babits egy verse jut eszembe
a Levél, az utolsó strófa: "Mhlt kit egy
dús ünnep örömére rég - talpig arany
ba vont az éh-szernű nép, - mezítelen
állt ott, eleven szobor : - csak ő maga
tudta, hogyan fuldokol"?

Canudosban az aranynak nincs árfo
lyama többé. Canudosban minden arany
nál többet ér egy tenyérnyi emberi me
legség.

Nem azok a világ igazi jótevői, akik aranyos trónusokon ülnek, és kitartott
szolaáíc legyezgetése mellett taposnak milliókon, hanem akik a szégyenoszlopokhoz
.kötve boldogan tűrik, hogy egy-egy igazságért a szemükbe köpjenek.

Anatale France
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KÉPZŐMŰVÉSZET

K é t ,Ic i á II i t á s. A szovjet és a
magyar múzeumok közötti együttműkö

dés eredményeként a leningrádi Ertni
tázs rajzgyűjteményének válogatott lap
jaiból nyílt kiállítás az októberi múzeu
mí hónap során a Szépművészeti Múze
umban.:

A bemutatott grafikai művek részle
tes: elemzése rnűvészettörténeti szakfolyó
irat feladata, - mí csupán a tárlat leg
kiemelkedőbb darabjaira szeretriénk a fi
gyelmet felhívni. Ezek közé tartozik C.
D. Friedrich - a nagy német mísztikus
és romantikus festő - "Felkelő hold"-ja,
Ingres "Fiatal lány portréja" című fi
nom, érzékeny ceruzarajza. Edouard Ma
net "Madame Guillemet" című kis mes
terműve, a XVI. és XVII. század fordu
lóján élt olasz barokk mester: Annibale
Carracci "ApolIp Daphnét üldözi" címü
tollrajza (az újabb művészettörténetí

publikációk egyre nyomatékosabban
hangsúlyozzák a Carracci-művészcsalád

e tagjának nagyszerű rajzolől kvalitá
saít ...) és Rubens "Tájkép kis híddal"
című színezett rajza.

A flamand mester e kis, nemes hangú
munkája a nemcsak festőként, de műér

tőként, műélvezőként is legelsők közé
tartozott Szőnyi István sorait juttatta
eszünkbe: "Azt hiszem, a festés mester
ségének minden fortélyát és rutinját a
jóformán emberfeletti ügyességű Rubens
birtokolta a legjobban, míóta csak fes
tenek a világon. Senkit sem lehet ezen
a téren hozzá hasonlítani. S mégis, ha
egy rnúzeumban ahhoz a teremhez érek,
amelyben csupa Rubens-képet állítottak
kJi, igen hamar készen vagyok a néze
lődéssel, és, tovább haladok, mert a
technikai bravúrori kívül nem találok
semmit, amí lekötné a figyelmemet. Ke
vés bennük a mondanívaló, - hiányzik
a meggyőző emberi hang. A brdliáns
kézügyesség, a szemkápráztató virtuozi
tás öncélúsága lassan kiszorított műveí

ből minden közvetlenséget. Hogy Ru
bens mégis geniális festő volt, ezt
kisebb méretű vázlatai és tájképei ta
núsítják; ezeken nem hajszolta a tech
nikai tudás csillogtatását. Ezek remekmű

vek."
E legmaradandóbb Rubens-alkotások

köztil való az Ermitázs tulajdonában
lévő, a budapesti kíállításra kölcsön
adott ,;Tájkép kis híddal" is.

A szentendrei Ferenczy Károly Múze
um a Szentendrén működő festők egyik
legjelesebb jének: I los v a i Var g a
I s t vánnak munkáiból rendezett kiál
lítást ez év őszéri.
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A muvesz - aki augusztus. 31-én töl
tötte be élete 75-ik esztendejét - több
nyire szentendreí városképeket, csend
életeket és önportrékat fest. Munkái a
magyar festészet francia orientációjú
mestereinek - elsősorban Márffy Ödön
nek képeivel tartanak rokonságet.
Derűs, színek, a festői izgalom feszült
sége, merész, lendületes ecsetjárás jel
lemzik Ilosvai Varga piktúráját, - a
temperamentumos előadásmód, a villanó
rögtönzések, a színek könnyed futama
rnögött azonban a figyelmes szemlélő

hamar fölfedezi a fölényes festői tudást,
a kompozíció átgondoltságát, a szilárd
festői rendet.

Németh Lajos "Modern magyar művé

szet" című könyvében Ilosvai Varga
munkáíról mínt "koloritg,azdag, mély ér
zelmeket sugárzó festményekről" emlé
kezik meg, - B. Supka Magdolna "vér
beli pik~or"-nak, "Szentendre Utrillo
já"-nak nevezi a művészt a kiállítási
katalógus előszavában, - Kampis Antal
szerint a mcster "a természet finom han
gulatainak festő-Iírikusa, aki csöndes
örömmel veszi birtokába a maga vilá
gát." E szép, találó megállapítások
igazságát a tárlat képei ("NaranclSok és
kaktusz", "Fotelban ülő női akt",
"Kánikula" stb.) meggyőzően támasztják
alá.

A m e d e o M o d i g l i a 'TI! i (1884-
-1920). ötven esztendővel ezelőtt, 1920
bán halt meg fiatalon, harminchat esz
tendős korában A m e d e o M o d i g 
l i a n i, akit a művészeti irodalom az
E c o l e d e P a r i s legkiválóbb festői

között tart számon. A művész a köztu
datban elsősorbanportréfestőkéntés akt
kompozíciók alkotójaként él, - az újabb
kutatások azonban több keresztény
szellemiségű mumkáját is felszínre hoz
ták. A Lineagrafica című milánóí fo
lyóirat 1958. évi 11-12. számában G.
L. Mele egy térdeplő és bűnbánó em
beri alakot megjelenítő Modíglíani-ral
zot (címe: "Peccatore", készült 1917
ben), továbbá egy "Crocifisso" című gra
fikát közöl. Ez utóbbi miívet (amelynek
keletkezési ideje 1917 vagy HIllJ) túlzás
nélkül sorolhatjuk a XX. századi kép
zőművészet legemlékezetesebb Krísztus
ábrázolásat közé.

A mester halálának 50-ik évfordulója
alkalmából hadd idézzünk néhány mon
datot Gerevich Tibornak (1882-1954), a
budapesti egyetem egykori művészettör

ténész professzorá:nak, az esztergomi Ke
resztény Múzeum néhai igazgatójának
Modiglíaní művészete előtt tisztelgő szép



cikkéből, amely a Magyal' Művészet

1936. évi 1. számában látott napvilágot,
Gerevich - aki Perneczky Géza szermt
"érzéketlen volt a jelenkori művészet

iránt" - így jellemezte (csöppet sem
érzéketlenü! ...) a századeleji párizsi
avaritgarde festészet tragikus sorsú,
prominens rnesterét: "A livornói szüle
tésű Modíglíaní - velencei stúdiumok
után - kiváló rajzkészséggel. a régi
mcsterek ismeretével és szeretetével
ment Párizsba... Bár merőben újat és
egyénit hozott, -minden vonásában,
egész művészi lényegében benne rezeg
az olasz művészet nagy múltjának
atavizmusa. Rajzának érzelmes bája
Botticellire és a korai sienaiakra, első

sorban Simone Martini-re emlékeztet;
kolorízmusa gyöngéd, mínt a tavaszi
fuvalom. Alakjairól megható melankó
lia, néma panasz árad; míriden portréja
tulajdonképpen saját szornorúságának és
nyomorúságánlak lírárát tükrözi. Spontán
könnyedséggel alkotott munkáit (ame
lyeken valami egzotikus mellékzamat
érzik) a művész életében alig értékelték,
- ma viszont százezreket fizetnek mű

veiért, amelyeket annak idején egy-egy
pohár abszintért vesztegetett a Montpar
nasse kávéházaiban és lokáljaiban."

F ü l e p L a j o s (1885-1970). Fülep
Lajos nyugalmazott egyetemi tanár, aka
démikus eltávoztával a század elején
szárnyra kelt magyar író- és tudós
nemzedék egyik legjelentékenyebb egyé
niségét vészítette el a magyar szellemi
élet. Kivételes mélységű irodalom- és
filozófia-történeti esszék (elsősorban a
Nyugat 1921. évfolyamában közölt Dan
te-tanulmányra gondolunk), kortárs

ZENEI JEG YZETEK
(OJSZTRAH VEZÉNYEL) Divat lett

mostanában, hogy anagy hangszeres
előadóművészek a karmesteri pult mel
lett is megkísérlik megvaló.~íta,ni a zené
ről valrott elképzeléseiket. Igy jutottak
el hoezánk; Yehudi Menuhin lemezei, így
volt aUcalmunk megismerkedni Anda
Géza karmesteri művészetével, s most
immár 71Jásodszor David Ojsztrahot, a kar
mestert is viszontláthattuk a Zeneművé

szeti Főiskolán. A nagy hegedűs a jelek
szerint az európai karmesteriskola ha
gyományait követi. Honfitársai szinte a
zene legapróbb rezdüléseit is kidolgozzák
elképesztően tökéletes zenekarai,kon, nem
tuunmak. figyelem nélkül egyetlen apró
árnyalatot sem, a hangzás sokszor méo
sem azonos a képzeletünkben kialakult

írókról s képzőművészekről (Ríppl-Rónai,
Tihanyi Lajos, Szabó Dezső, Lesznai
Anna, Keleti Artúr stb.) szóiő cikkek,
a .művészeti múlt néhány félreismert
vagy elfeledett alakját (Izsó Miklós,
Lechner) felfedező vagy újjáértékelő

írások, továbbá művészetftlozófiaí traktá
tusok ("Az emlékezés a művészeti alko
tásban," "Művészet és világnézet" stb.)
alkotják Fülep mennyiségileg kicsiny, de
súlyos gondolatokkal telített munkássá
gát, amely nagyívű koncepció pilléreire
épült.

Ö volt az az esÍJtétikusunk, aki 
"Magyar művészet" című könyvében 
a legtöbbet tette művészetünk nemzeti
karakterének s a "nemzeti" és az "egye-
temes" korrelációjának megvilágítása
terén, más elaborátumaiban pedig
új definícióját nyújtotta a "szépség" és a
"művészet" fogalmának. (A szép - a
Fülep-i meghatározás szerínt - "vala
mely jelenség formájának örökkévalóság
jellege", a művészet pedig "az örök
formák jelenségvílága'") Idős korában
is sokat dolgozott, .r: élete utolsó évti
zede termésének legbecsesebb darabjai
Csontváryval, Adyval és Derkovitscsal
foglalkozó írásai.

Henri Matísse mondotta nyolcvanegy
esztendős korában: "Remélem, hogy bár
milyen öregek vagyunk is, fiatalon fo
gunk meghalni." Fülep Lajos is azok
közé a nagy formátumú alkotök és gon
dolkodók közé tartozott, akik - akár
csak Goethe, Hugo vagy Renoir - kései
öregkorukban is meg tudták őrizni szel
lemük nyitottságát, elméjük rugalmassá
gát, lelkük fiatal hevét.

D. r.

ideális ze,nei képpel. Hozzászoktunk az
európai zenekarok: ,kicsit "slamposabb"
muzsikálásához, de ahhoz is, hogy köz
ben minduntalan felbukkannak a töké
letesség pillanatai, amikor a partitúra
hirtelen megvifágosodik, s mintha a leg
nemesebb klasszicizmus fényében tündö
kölnék, úgy borulnak virágba az egyes
szólamok, s úgy valósul meg előttünk a
zenei folyamat, ahogy azt szerzője 
szintén e hagyomány részese, utóda és
elődje egyszerre elképzelte. Nos,
Ojsztrah ennek az iskolá.nak a hagyomá
nyait igyekszik követni és megvalósítani
zenekarában. Ebben nagyszerű segítségére
van tiszta, derűs e7J.tbel·sége, az, hogy
hamar megtalálja a kapcsolatot zeneka
rával, s nem kell diktátori pózokba me-
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revednie. Kitűnő any.agismerettel rendel
kezik és - természetesen - remek
színé;zékkel, érzi, mikor kell egyik vagy
másik szólamot kiemelnie, előtérbe ál
lítania. Mozdulátai talán nem a legtö-'
kéletesebbek, a zene,Tror mégis hibátlanul
meg tudja valósítani elképzeléseit, hiszen
"egy nyelvet beszélnek".

Budapesti hangversenyén a MagY<I;r
Rádió és Televízió szimfonikus zenekarat
cezénueite amely most ünnepli fe,nnál
lásának n'egyedszázados évfordulóját. Ez
a kitűnő együttes lehetőségeihez mérten
sajnálatosan ritkán 'szerepel a hamover
senydobogón. Olykor-olykor magas SZ1.n

vonalú zenéléssel ajándéTrozzák meg hall
gatóikat máskor azonban érezhetőe.n
nem tudnak koraaktust találni a közön
sé9gel. (Ezek az alkalmak egyre l'itkul
nak s bizonyára a stúdióhangzás és a
hangversenytermi akusztika közötti kü
lönbség a ma.gyarázata.) Ragyogó fúvós
együttese a leg,kényesebb feladato k meg
oldására is alkalmassá teszi. Ezúttal per
sze nem voit szükség külö.nösebb csillo
gásra. A zenekar érezhető ked'vvel ve
tette magát a zene folyamába, s különö
sen Brahms II. szimfóniájának előadása

kor maradandó élménnyel ajándékozott
meg. Bevall.1uk, Beethoven Egmont nyitá
nyának előadásától vártuk a többet, hi
szen ezt a darabot mintha Ojsztrahra
szabt6.k volna: Goethe magasrendű hu-'
manizmusa Beethoven klasszikus zenei
szövése -' az ő zenei világa. Szép, ,~i
egyensúlyozott hangzásban szólalt meg
a nyitány, ám immár annyi egymástól
l~ülönböző felfogású, de szinte tökéletes
megvalósítását hallhattuk, hogy ha elő
adása "csak" szép, már titkolt elége
detlenséget érzünk. A nyitány után
Sibelius Hegedűversenyét tolmácsolta
Ojsztrah egyik legtehetségesebb tanítvá
nya, az idei Csajkovszkij-verseny győz

tese, Gidon Krémer. Ragyogó hegedűs,

remek zenei elképzelésekkel. Hogy va
lóban mestere útjára lép-e, s ő is a
hangszer nagy humanista megszólalta
tója lesz-e, az a jövő titka, már csak azért
is, mert Sibelius versenyműve minden
részletszépségével együtt sem tartozik a
remekek közé.

A hanavereeni; csúcspontját Brahms
II. szimfóniájának előadása jelentette.
Ojsztrah rámutatott ennek a zenének
mélyéről fakadó vallomásosságára, s tisz
ta, szép dallamaira. ÉJrdekes: annak ide
jén Csajkovszkij épp a dallamok tiszta
ságát hiányolta Brahmsból és azt az ere
deti tehetséget. amely oly megejtő erővel

muiatkozik: meg a szimfónia utolsó té
telében. Ezt a tételt a karmesterek egy
része galoppnak' értelmezi, s szabadra
eresztett zenekarával szilajon végig-
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nyargawa rajta, sebességi világrekordo
kat ér el, miközben épp a tétel leglénye
gét, heroikus alaprajzát hagyja érintet
lenül. Ojsztrah ezt a karaktert valósí
totta meg, s ezért vált tolmácsolása hi
telessé, magával ragadó szépségűvé.
Megérdemelte a közönség hatalmas tap
sát, amely alighanem hegedűestjének si
kerét is előlegezte.

(LISZT ÉJS KODALY A MA1'YAS
TEMPLOMBAN) A Budapesti Művészeti

Hetek programjában ugyan nem szere
pelnek az egyházzenei események 
mintha az nem érdekelné a ,külföldieket
ésa hazaiakat -, ám kórusaink és zene
karaink minden különö,sebb propaganda
nélkül is derekasan kivették részüket az
ünnepi eseménysorozatból. A lapunkban
már méltatott remetekertvárosi éneklear
magyar szerzők verseire írt magyar kó
rusműveket tolmácsolt, ezúttal is magas
művészi színvonalon. A Mátyás-temp
lom ének- és zenekara pedi·g a magyar
egyházzene fejlődésének két korszakal
kotó remekét szólaltatta meg. Liszt Ko
ronázási miséjét és Kodály Budavári Te
Deumát. Az előbbi a zenei romantika
egyik Leqérdekesebí» kísérlete, az utóbbi
beteljesíti azt, ami felé Liszt csak ta
pog.atódzott. Mert Kodálynak sikerült
megvalósítania a klasszikus egyházzenei
hagyomány, a magyarság és a néphagyo
mány szintézisét. Erre talán épp a Bu
davári Te Deum az egyik legkifejezőbb

példa. Minden egyes megszólaltatása le
nyűgöz tiszta vallomásával, elsöprő dina
mikájával, mely a hitnek zenévé való lé
nyegülése. A Mátyás-templomban ismét
megbizo.nyosodhattunk róla, érdemes az
egyházzene remekeit rendszeresen temp
lomban is előadni, a közönség rokon
szenve és érdeklődése nyilvánvalóan a
siker és igény jelzés'e. A templom ének
és zenekara ismét felnőtt a nagy hagyo
mányokhoz, amikor itt dobogott a ma
gyar egyházzenei élet szíve. Most újból
olyan zenei élményeknek lehetünk itt
rendszeres fültanúi, amelye/<: kétséget
kizáróan európai színvonalúak.

(LEMEZFIGYELŰ) Az utóbbi időben

a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
mind több alkalmat ad kiemelkedő hang
szeres művészeinknek, hogy lemezen is
számot adjanak tudásukról. Ilyenformán
a lemezek aránya a szólóprodukciók felé
tolódik, ami nyilván nem kis örömet
szerez a hanglemezgyűjtőknek. Ugyanak
kor viszont a gyűjtők nagy része meglehe
tősen hiányos zenekari anyaggal rendel
kezik, amelyet így csehszlovák és szov
jet lemezelvkel igyekszik pótolni. Eset
leg érdemes volna magyar kiadásban is
forgalomba hozni Beethoven és Mozart
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szimfóniáit, Bach és Hiituiei orató1'iu
mait - amelyek érthetetlenül újabban
még a hangversenyek műsoráról is hi
.ányoznak -, hiszen ha ezek a hangver
senybérletek lendítői, bizonyára hangle
mezformában sem kisebb az érdeklődés

irántuk.
A kamaraprodukci6k közül a legje

lentősebb M o z a r t hat Haydnn(J;k aján
lott von ó s n é g yes é n e k megjelen
tetése a Bartók-vonósnégyes tolmácsolá
sában (Qualiton 11400-402). A műfaj vé
gigkísérte Mozartot rövid életútján, ez
a hat kvartett azonban, amelyet 1782 és
85 között Iwmponált, külö.nös jelentő

ségű a műfaj történetében is. E hat mű
ben ugyanis mind a négy szólóhangszer
telieseti egyenrangú társ, a szonáta-for
májú nyitó tételekben pedig súlyos em
beri vallomások bukkannak fel. A lassú
tételek egyik-másik fordulata már a
nagyromantika világát idézi, a menüettek
pedig maguk mögött hagyva a műfaj ro
kokó jellegét, már a beteljesült klasszi
cizmus híradásai. S ugyanezt a beteljesü
lést hordozzák a zárórészek is, amelyek
Vlszonta polifónia világára utalnak visz
sza, s azt telíti k új elemekket. színe~

kel. A Bartók-vonósnégyes - ame/.y né
hány év alatt világszerte ismert és meg
becsült kamaraegyüttessé ,nőtt - rendkí
vül színes hanqzással, a fő motívumokat
mindig megfe/.elően kiemelve, a szerkesz
tés gazdagságát is érzékeltetve szólaltatja
meg a hat vonósnégyest. A sok nagyszerű

tolmácsolás mef1.ett is megállja helyét az
övék. Ez a felvétel /.egnagyobb dicsérete
és el.'ismerése.

S i m á n d y J ó z s e f emlékezetes si
kereit eleveniti fel az LPX 11428 számú
Hungaraton lemez. Ez a kitűnő m'Űvész

aki w!m csak szívvel, nem csak ,.hung~
gal", hanem' "ésszel" is énekli szerepett;
immár negyedszázada operánic egyik ve~
zető tenaristája Ekjjzbeu számos orató
riumelőadás során is emlékezetes siker
rel 'szerepelt, A felvétel tanúsága szerint
elsősorban az olasz opera vérbő olykor
szinte eksztatikus világa áll a iegköze
lebb hozzá. Négy Verdi és két Puccini
o:pera .. ,részletét 'tolmácsolja, bármelyik
rakerulhetne korunk nagy tenoristáinak
felvételeire is. A Largo és Mozart Va
rázsfuvolá,jának részlete viszont nem a
legszerencsésebb pillanatban született, s
~alán nem is illik a lemezre, amely egy
erett, romantikus kulturáltságú művész

emlékezetes teljesítménye.
A S z o v j e t H a n g l e m e z e ,k H ó 

n a p j a alkalmával sa,jtótájékoztató kere
tében nyitotta meg a Magyar Hangle
mezgyártó Váf1.alat a Gorkij-könyvesbolt
ban rendezett kiállítást, és magának a

hónapnak eseménysorozatát. Megtudhat
tuk itt, hogy a szovjet hanglemezeknek
- melyeketre,ndszeresen ismertetünk 
egyre nagyobb a szerepük a hazai lemez
forf/lalomban. Az "üzleti" kérdéseken túl
sokkal lényegesIebbnek tartjuk, hogy e
valóban kultúrpolitikai missziót betöltő
lemezek ,leiállítása színvonalas és fel
vételi technikája is egyre javul, s akad
nak kiugró teljesítmények is' (mint pél
dául Beethoven zongoraversenyeineok fel
vétele Gilelsszel és Széll Györggyel). De
igen sikerült felvétel a most megjelent
02391l-12(a) jelzésű lemez is, amelyen
Mozart két ritkábban megszólaló szimfó
niáját (a K. 200 C-dúrt és a K. 338 C
dúrt) adja elő a Rudolf Barsaj vezette
Moszkvai Kjamarazenekar. Külö,nösen a
menüett nélküli szimfónia (K. 338) meg
szólaltatása sikeTÜlt szépen. Ez a kamara
zenekar alighanem a világ legtökélete
sebben játszó együttese. Kár, hogy néhol
túlhangsúlyozzák a mű motorikus ele ..
meit, s a szimfónia egyes részei nem
annyira légiesek, mint inkább gépiesek.
A ,kiállításon szerepl'ő szovjet művészle

mezek közül érdemes felfigyelni a ritka
Csajkovszkij-operák felvételeire. (es még
egy érdekes számadat: a hazánkban for
galomba kerülő szovjet lemezek közül
az egyik 7:égnagyobb siker: Mozart Re
quiemje.)

A· Muza lengyel hanglemezgyártó cég
nek a L e n g y e l K u l t ú r á n á l 'kap
ható ,kiadványai közül bizonyára' ,nagy
érdeklődésre tartanak számot a' Chopin
összkiadás temezei. Ezeket heteken át
közvetítette a Magyar Rádió is, s utána
még inkább növe,lcedett irá.ntuk az érdek
lődés. Kétségtelenül nagy dolog, hogy
egy ország a maga erejéből vállalkozik
ilyen hatalmas életmű kiadására. A le.n
gyelek igyekezte,lc legjobb erőíket csata
sorba állítani a felvételek sikere érdeké
ben, s a lemezek többségén a lengyel mű
vészek szakítottak az egy ideig dívó
objektív iskolával, amely kiszárította
Chopin poézisét és gépiessé, földhözra
gadttá tette tündérvilágát. Az XL 0057
sz~mú lemezen Halina-Czernu-Steimska
szala ltatja meg az Andante Spianato cí
mű 17fűvet a Varsói Filharmonikusak
Witold Rowiclci vezényelte együttesének
kíséretében. Ez az alkotá« több felvétel
ben ismeretes - az egyiken nem kisebb
nagyság játssza, mint Richter. A lengyel
felvételen azonban mégis. mindegyiknél
tökéletesebben érvényesül a dallamok
"egymásba folyása", amit André Gide
ChQpin művészete egyik legnagyobb ér
tékének tart. Igen szépen sikeTÜlt a le
mezen hallható négy Potonaise tolmácso
lása is.
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FILMEK VILÁGÁBÓL

Szerelmesfilw (magyar, színes). írta és
rendezte: Szabó István; kép: LőrinCi J.;
zene: Gonda J.; fősz.: Bálint András és
Halász Judit.

$zabó István filmjei szorosan összefügg
nek nemzedékének látásmódjával. En
nek a - mai harmincévesek - nemze
dékének nem míndennapí élménykettős

ség jutott osztályrészül, mely elsősorban

világlátásukat befolyásolta. Ahhoz, hogy
a történelem-előttiség mítoszát eszményí
tő Rosenberg-féle kultúrposszímizrnus
vagy metafizikus megváltás-utópiák hí
veivé szegödjenek, még túl fiatalok vol
tak annak idején, s a későbbi események
se nagyon ösztönöztek erre; ahhoz pedig,
hogy a világszerte újjáéledő tökéletesség
eszmények derűlátó megszállottjai legye
nek, az "underground" barlanglakó mes
síanízmusának vagy a militáns kultúrfor
radalom prófétái, már túl öregek és ta
pasztaltak; s a szellemet tartó palackkal
való kísérletezést átengedik a náluk fia
talabb nemzedékeknek.

Szabo két utolsó filmjében (Apa, Sze
relmesjilm) látszólag visszavonul a ma
gánélet és az események kiváltotta belső

fejlődés nyomon követésébe. Nem egy
szerű múltba fordulás ez, hanem önma
gának tisztázása; még ha látszólag és ta
lán egyelőre nem' sok szot veszteget a
jelenre. A Szerelmesfilm Franciaország
ban játszódó részében például egyszerűen

nem nyilatkozik semmiféle időszerűség

ről, mínt ahogy azt se magyarázgatja,
míért maradt az egyik szereplő kint, és
miért jött haza a másik. Olyan tények
ezek a szemében, melyekre neki - és
nemzedékének - úgysem volt befolyása,
tragikus következményei előtt jóformán
bénultan áll, s csak akkor lesz mozgé
konyabb, amikor valamilyen véletlen kö
vetkeztében hirtelen tágasabbá válik kö
rülötte a világ, és belekóstolhat saját
belső felszabadulásába. A Szerelmesfilm
kevés mozdulatú felnőtt főszereplője ci
gánykerekeket vet képzeletében, s végig
táncolja az útat, miközben Franciaország
felé rohan vele a vonat, ahol újra csak
önmagával, a Magyarországon visszaha
gyott történelemmel néz szembe.

Amikor szereplőinek sorsát végígkövctí,
Szabó nem tipizál, hanem tényeket 'ra
gad ki, tárgyakat vesz szemügyre. me
lyek az emlékezetben megmaradnak; s
ezek hatásaival külön-külön szembesít:
ilyen az úttörőgyűlés és a kultúrdélutá
nok eseményei, a kopott házfalak, a téli
utca szépsége és a szerelmesek egymásra
találása, a háboru utolsó heteinek kivég
zései és a dunaparti korlátok. Ezek az
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elemek külön-külön is érvényesülnek,
mem önti le őket valamiféle jövőbe

mutató realisztikus magyarázat generál
szószával. A műveiben megnyilvánuló
nagyfokú személyességnek hitele van,
mert a magára találás egyedi útján nem
fordul ideologikus segedfogalmakhoz.
Egyensúlyra törekvő és epikus szemlé
lete míatt (és talán az ötvenes évek vé
gére eső főiskolai nevelés hatására) azon
ban néha ösztönösen előnyben részesíti
az agyonhasznált, banális megoldásokat
(mint például a tengerparti jelenetbem, a
postai levélírásban), ami megakadályozza
a mélyrehatolásban.

*
Befejezetlenül (magyar tudományos-lé

lektani film). Pszichológus: Polcz Alain;
rendező: Vas Judit.

Filmgyártásunk egyik legjelentősebb

kísérletét üdvözölhetjük ebben a műben.

A Befejezetlenül anyagában csak a való
ságira épül; nincsen szó benne kiagyalt
pszeudó-drámaí cselekményről. elfogad
ható és elfogadhatatlan hangsúlykülönb
ségekről, melyek segítségével azt sugal
mazhatnák, hogy minden összetevő a
helyén van, nem rángatnak elő jól be
vált filozófiai közhelyeket, hogy valami
lyen tipikusnak mondott történetbe öltöz
tessék őket. A nézőt a cinéma-dírect
módszere teljesen rpagára hagyja abban,
hogy következtetéseit levonja. Polcz Alain
pszichológust munkája az, agresszió lelki
eredőit kutatja egy kamaszlány sorsá
ban, amint apró játékokból elárulja el
fojtásait, s később az intézetben a tár
sadalmi helyét kezdi keresni. A szerep
lők közül egyik se színész, tényleges
problémák tárulnak föl, s a néző köz
ben tamúja lehet egy objektív tudomá
nyos módszer alkalmazásának, a szembe
sítés leleplező és ugyanakkor kérdéseket
nyitva hagyó technikáiának. Va,s Judit
azzal. hogy a kidolgozott pszichológiai
anvagot a közvetlen ábrázolás segítségé
vel vette filmre, megtalálta az anyaghoz
illő Iegalknlmasabb kifejezési formát is.
Nem szinészek. hanem hozzánk hasonló
emberek szerivednek előttünka vásznon:
" ... saját cselekedeteinket sem vagyunk
képesek tisztán látni, nogy tudjunk így
Editről dönteni. ítélkezni?" - kérdezi az
egyik, és a másik kiegészíti: ., ... sokszor
az ember jót akar, de nem míndegy az,
hogyan akarja a jót, mert nekem is más
a jó és a másiknak is másképp jó .. ,"
A Be,feiezetleniil a mannheimi nemzetkö
zi filmfesztiválon az egyik fődíjat kapta
meg.

UNGVARY RUDOLF


