
Ezen nam magyarkodást értek, sem azt,
hogy nem foglalkoztat erősen az, ami
Magyarországon kívül történik. És na
gyon érdekel, igenis, az ember ábrázo
lása is. Igaz, a rnoderri művészet fejlő

dése még nem talált erre kíelégítő meg
oldást. De énvelem évekig arcok néz
tek szembe a vírágokböl, és a növé
nyeldől is mísztikus jeleket kaptam,
hogy valamiképpen minden összefügg az

I emberrel. 1968 tavaszárn megláttam Szig
ligeten egy törött karú Krísztust, egy
feszületet az országút mentén. Döbbe
netesen hasonlított egy szegény helybeli
kovácsra. Alatta Mária pruszlikban és
sok szoknyában olyan volt, mínt fe
jére borított kendő alatt egy badacso
nyi parasztasszony, Keresni kezdtem az
embert és megtaláltam a Duna mentén
és a Balaton környékén: a megmaradt út
széli feszül eteken. A Szent Mihály-hegven,
a kápolnában Krisztust úgy ábrázolták.
mint egy balatoni halászt, Körülötte az
apostolok a halásztársai. Aztán Talján
dörögd felé olyan Krísztust láttam, mínt
ha maga Attila lett volna személyesen.
Vagy Öskü környékén. Mert én az át-

tételt kerestem, ami több is, kevesebb

NAPLÓ
SZENT MARGl1' DICSÉRETE

is, mint az ember, embert ábrázoló szob
rom vagy festett pléhdarabon. A nyer
sen, népi eszközökkel és magyarul ki
fejezett szenvedést. Amit Bajótról, Ba
dacsonyból összeszedtem, hazahoztam.
megpróbáltam a magam módján meg
fogahmazní. Nem tudtam és nem is
akartam soha izmusokat másolni, vagy
azokhoz alkaLmazkodni a piktúrában. ,
Nekem ez jelentette a szabadságot és a
művészet tisztaságát.

*
A vászon repedezett, porlékony, szé-

lei lassan kibuknak a keretből; itt-ott
lepattogzott már a festék, helyén kivil
lan fnssen az arany háttér, és .,- egyre
jobban - az alapozás sötét varas-szen
vedő színe. A kék, a fehér és a zöld
ijedten védekezik és fölmenekűl az ar
cára: erekbe, barázdákba, álmatlanság
ba. Titkos férgek percelik a fát, alat
tomos vigsággal nyelik, lassú járatokat
vájva. Bal kezében a gyertyaláng fakDn
serceg, s voltak, vannak és bizonyára
lesznek is kegyetlen pillanatok, amikor
kialvóba.n vibrálni kezd, de aztán új
erőre kap és [elloboq.

HEGYI BÉLA

Mikoro,n az ő nagy keserűségét látván az sororok és így mondának vala ő ne
ki: "Mi téneked benne? Mit gondolsz te vele? Mire, hogy minden. történetért te
tennenmagadat gyötröd?" Tehát ez szentséqes szűz, Szent Margit asszon, az Ő szi
vének mélységéből vonván nagy fohászkodást, ezenIcépen felele: "Anyasze.ntegyház
minden hivő kereszténynek anyja, az ő drágalátos tagjaiba.n metélletik, és ő igen
keményen gyötörtetik és ti_ azt mondjátok énnékem: Mi téneked benne? Nemde,
nem ő szűlt e kereszt vizének miatta újonnan e,ngemet ti veletek össze. Nemde
az ő leányai közül való vagyok-e én?"

"Én téged ,királyt, atyámat és uramat, és tégedet királyné asszony, anyámat
és én asszonyomat, azokban, azaz oly dolgokban, melyek Isten szerént és Istennel
vannak, azokban elismerlek. Azokban pedig, kik Istennek ellene vannak, sem té
gedet király, atyámnak nem mondlak, sem tégedet királyné asszowy anyámnak
nem mondlak. Mert meg vagyon ír~a »Ki el nem hagyja én érettem atyját, any
ját, nem méltó én reám, nem lehet én tanítványom.«"

A sororok megkérdik vala ő siralminak okát, úgy mond vala Szent Margit
asszony: "Azért sírok, (hogy) mert könyörülök ez beteg szegényeken és bánkódom
szivem szerint, hogy én őket nem segélhetem egészségre. Ezekne,k felette hálát
adok az én Teremtőmnek, hogy ki köwyörűlt én rajtam, és engemet egészen te
remtett, és mind ez 'Inai napig egészen felnevelt, kinek okáért ismerem én ma
gamat ő irgalmasságának inkább kötelesnek lenni hálaadásra".



AZ OLVASÓ NAPLÓJA

"Mikor - huszonegy évvel ezelőtt

Visegrád fölött, a Lepenoe-völgyben, fü
ves Duna-parton, tavaszi szelben a ho
méroszí hímnuszokat lapozgattarn ..." A
huszonegyhez tegyünk hozzá még tizen
kettőt, mert azóta, hogy Devecseri Gá
bor ezzel a mondattal kezdte "az eposz
ról", vagyis a Homéroszéiról kt "Iírá
ját", újabb tizenkét esztendő telt el:
mindenképpen több mint három évtized
ez, harminchárom év Homérosz szolgá
latában és bűvöletében. De nemcsak a
számok kedvéért Idéztern ezt a monda
tot, hanem legalább annyura a tájkép,
s a helyzet kedvéért: egy völgy valahol
Visegrád fölött, folyampart, tavaszi szél;
s idézhetnék másokat is: hegyoldal,
zsendülő bokor, ereszkedő este (a Sáh
náme tanulmány elején); hegyi kert, ab
Iakon beíntő lombok és Homerosszal te
rített asztalok a kertben, ablakpárká
nyok a házban... - Devecserinél min
dig minden csupa irodalom, az élet leg
természetesebb elemeként; nála mindig
irodalomról beszélnek, irodalmat esz
nek-isznak, állandó táplálékul; és még
sem rnűhelyben ülünk, fóliánsok szellő

zetlen porában, V1agy olyan álantik la
komán, amínőket valaha George rende
zett a "köre" raiongóívaí - hanem
többnyire szabad ég alatt, fák zöldié
ben, friss füvön, a természet kellős kö
zepén : ahogyan az irodalomhoz illik is.
Kivált ahhoz, amelyik maga is maga a
természet: mandenek fölött és előtt Ho
mérosz.

Pár sorban fölidézi Devecseri Gábor
új könyvében! a kertje fátnak árnyán
irodalomrnal mulatozó társaságot is; és
lehetetlen, hogy ne gondoljunk róla
azokra a parkjukban sétáló humanís
tákra, akik a reneszánsz idején így sze
rették megbeszélau környezetükkel Ver
gílíus, Horatius egy-egy sorát, szaka
szát. Remek, dolgos és dolgukat értő

filológusok voltak, a filológia minden
nehézkedése nélkül, elegánsan és öröm
mel, pedantéria híján, élvezettel és él
vezetré tanítva.

Devecseri is filológus; és nem kell
hozzá különösebb fantázia, hogy oda
képzeljük egy Ponthús de Tyard bissyí
kastélyába. amírrt az író-tudósok' föl
alá sétálnak a puszpángole SÖI1a közt,
friss munkáikról társalogva, arról a
munkáról, amelyben természetesen ben
ne van a kert is, puszpángjaival. virá
gaival, égboltjával, ugyanolyan tapint-

ható hitelességgel, mínt majd később az
idézett Visegrád fölötti völgy; és gyön
gyözve árad az a "kecsesen. okos cse
vegés", amelyet csalhatatlanul ismer
mindenkí, aki Devecsenít valaha is hal
lotta vagy olvasta, Tekervényes, ág-bo
gas, magukat már-már elvesztő, majd
vidáman újra megtaláló. ide-oda téve
dezni látszó, majd hirtelen, biztos for
dulattail mégis megkezdett esapásukra,
célhoz vivő útjukra visszataláló monda
tok; író és olvasó, előadó és hallgató
közt a magától értetődő cinkosság föl
idézése már az első szavaknál, azzal az
egyszerre játékos és komoly beavatás
sal, amely utáln már nem valaki tudós
oktat valakií tudatlant, hanem a mono
lóg minden egyoldalúsága ellenére is
ketten társalgunk egy míndkettőnket

eredendően érintő közös ügyről.

Ezúttal, illetve ezúttal is elsősorban

Homéroszról ; mert hiszen, mint a cím
is mondja, leglkivált hozzá kíván "ka
lauz" lenni a könyv. Persze sokféle ka
lauz van. Előfordul, hogy igyekvő utazó
két-három hetet tölt egy országban, s
márís testes könyvet ír róla: mit lá
tott s mit k1ell látni, miJt tud és mít
kell tudni arról, amit ő tud. Az effajta
kalauzok azonban nem sokat érnek.
Ilyesmit kellő ügyességgel más könyvek
ből is össze lehet írni. Harminchárom
év egy országban azonban, akármilyen
nagy is az az ország, már többé-kevésbé
kezesség a kalauz megbízhatóságáról.
Devecseri pedig nemcsak bejárta ezt az
országot, hanem olyan honosságet is
nyert benne, aminőt ,írónak más íróban
csak a fordítás adhat. Ez a huzamos
vele együtt élés, ez a fol~amatos közös
lélegzés, két érrendszernek ez a tartós
egybekapcsolása.

Tehát hiteles kalauz, nyugodtan rá
bízhatjuk magunkat. Mert az a Homé
rosz, akiben ő kalauzol, nem pusztán
"filológiai probléma", nem is csak "for
dítói föladat"; hanem elsősorban élő és
éltető élet, aminek az elérhető legpon
tosabb tolmácsolása éppen az élet "élé
sének" a szempontjából olyan végtele
nül fontos. A könyv tele van a fordítás
"Imestersé~re" és ,,'művés~ére" vonat
kozó, lényeges és útmutató észrevéte
Iekkel ; legvégső céljuk, legmélyebb ér
telmük mégsem az, hogy tökéletesebbé
tegyék a mesterséget és a művészetet,

hanem hogy a rninél tökéletesebb mes
terség és művészet által mínél igazab-

I Th:lvecserl Gá<bo;r: Kalauz Homéroszhoz. szépírodairr» Könyvkiadó, 1970.
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ban élhetővé tegyék Hornéroszt - min
denekelőtt magának Deveeserínek, s az
tán, az ő közvetítésével, "kalJauzolásá
val" nekünk. A csupa irodalom, csupa
mesterség, csupa filológia végül is ma
gánál többet, nagyobbat, lényegesebbet
szolgál: egy humanista értelemben vett
teljes életet. Életet, amelyben a két ter
mészet: az, amelyík adatott számunkra,
és az, ami,t a művészettel teremtünk
magunk köré - harmonikus egységben
szolgálja teljesedő emberségünket,

A költő-fordftó - mondja egy helyütt
Devecseri - fordítás közben is "teljes
odéig-élt világából, összes élményéből"

rnerít, illetve - szerétném inkább így
módosítaní az állítmányt - teremt. De
nemcsak a költő-fordító, és végső soron
nemcsak a költő. Gondolom, nem hami
sítom meg, hanem inkább csak kimon
dom Devecseri Gábor kimondatlan, de
sejtetettgondo,latát: minden pillanatunk
minden kérdésére "teljes odáig-élt vilá
gunk, ÖSISzes élrnényünk" készségével
kell válaszolní próbálnunk, Ilyestélét ér
zek ugyanis ebben a könyvben, külön
féle témájúesszéi sorozatában: a kérdé
sekre egy "teljes odáig-élt világgal" va
ló válaszolásnak a sorozatos "kísérletét"
(utalva az essai műfa] eredeti jelenté
sére). Valami olyasmit, hogya legszigo
rúbb verstaní és filológiai kérdésekben
sem "csak arról" van szó, hanem min
denben - noha teljes szakszerűséggel a
téma területén - ugyanakkor valami

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Illyés Gyula "tréfában" elbeszélt "tra
gédiának" nevezi legújabb múvét, ame
lyeta pécsi Nemzeti Színház 75 éves
jubileumi ünnepségére írt "az emberi
ség legősibb ügyéről, arról, hogy lehet-e
boldogság a földön."

B ö l c s e ,k a f á n a címe a tréfában
elbeszélt tragédiának, ami talán nem is
tragédw, csak tragikus helyzetek adta
töprengés a jobbról, amit a szerző dia
dalra vinni óhajt. Valami kis, Krisztus
előtt néhány század dal elképzelt, görög
demokráciában játszódik az arisztophané
szi gúnyorú mű, amelyet Sárospatakon,
Lorántffy Zsuzsánna fejedelemasszony
előtt adnak elő a diákok sikeres exa
menjük és a harmincéves háború után,
immár Comenius mesterük víláglátásá
val és humanizmusa által kitágult szem
mel és lélekkel. És persze a mai élet
néhány kiáltó hiányosságár61 szól, mert
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másról, valami többről is: a "teljes odá
ig-élt élet" állásfoglalásáról.

Megoldotta - ha egyáltalán. akarta
- Devecseri Gábor a kérdést, egy szer
Ző műve-e a két "homérosZJi" eposz?
úgy hiszem, nem. A maga számára
azonban vitathatatlanul megoldotta:
mert hogyan dönthetett volna másként,
mint az egység nevében, amikor ő ma
ga - tolmácsolva - olyan szervesen
eggyé élte a két művet? A végső lényeg
leülönben sem a "Imegoldások" - egyéb
ként, úgy hiszem, majdnem míndíg
magbízható - filológiai és irodalomtör
téneti hitele. Nem az, hogy egy-egy
megállapítása ennyi meg ennyi idő múl
tán, ennyi meg ennyi új adat fényében
még mindíg érvényes marad-e. A lényeg
a "teljes odáig-élt élettel" való felelet
nek az egzisztenciális érvényessége: az,
amit ő maga mindebből magának: életé
vé élt, és amit nekünk életünkké élni se
gít, "kalauzol". Született humanista pe
dagógus; tegyük hozzá, hogy sikeres pe
dagógus.

"Vasárnaponként - idézem egyik ta
nulmányából azt a részletet, amelyre
már céloztam - a hozzánk özönlő ki
ránduló barátok és ismerősök, noha
hegyre jöttek, tengerben, az Odüsszeia
déltengerében találták magukat ..." Hogy
mí a. sikere? Az, hogy nemcsak meg
ízleltette velünk, de otthonos éghajla
tunkká is tette ennek a "déltengernek"
a levegőjét.

Illyés az arisztophanészi plebejus látás
mód birtokában immár mesteri fokon
mer komédiázni, keserű labdacsokat vas
tag diákhumorba fürösztve adagolni,
vagy akár "Rosskur" néven ismeretes
goromba medicinákkal kihajtani a be
teg testből a rosszat. Első telitalálata
'I1laga a prológus, a XVII. századbeli
diáksüvölvény, aki éppe,n azzal, hogy
szemünk láttára húzza le csizmáját és
te kerít a nyakába valami tógafélét,
nemcsak 6kori filozofálgat6 naplopóvá,
hanem karunk bitnikjévé is válik. A
hangütés, a színpad és a nézőtér közötti
villamos áramlat megindulása az első

pillanatt61 fogva rövidzárlat nélkül mű

ködik. Andros, a bitnik ugyanis meg·
magyarázza, miért vándorolt ki a dol
gozó emberi társadalomból a semmitte
vés sokszor szemetes, de kellemes szu
ny6kálásokra mégis alkalmat adó me-



zeiere. A parányi nept közösségben
ugyanis, bár szorgalmatos lenne a nép,
a vezetés nem áll a helyzet magaslatán.
Az elnök, aki megbízatását maguktól
az istenektől kapta, csak persona grata
kíván lenni és ezért semmi .lényegbevá
gó dologban sem mer intézkedni. Pe
dig - mint a mesében - nagy baj
érte a kicsinyke köztársaság népét: el
romlott a kút, nem ad vizet, és az el
nök kétbalkezes beosztottjai, a tanár és
a mérnök n.em tudnak megegyezni a
kút helyreállításának míkéntjében. A
tanár, mint a tradíciók őre a régi, fa
ragott favályú visszaállításához ragasz
kodik; a mérnök pedig, mint az új tech
nikai szemlélet megszállottja. el akar
vetni minden tradíciót. (5 furfangos gé
pi szerkezetekkel, műanyag csapokkal,
pléhvályúval akarja helyreállítani a
kutat. S míg ez a szakmai vita nő, da
gad és hullámzik, szomjan vész a nép.
De házat, lakást, kertet vagy galamb
dúcot sem építhet, mert amit a mérnök
javasol, azt megkontreminálja a tanár,
és amit j6nak lát a .tanár, att6l a mér
nök hátán a szőr is égnek áll. Tehet-e
mást a bitnik, minthogy egy kukába
húzódva filozofál, mert úgy látja, iga
zán nem érdemes ebbe a vitába belé
kapcsol6dnia. 2s tehet-e mást a szom
jazó. nép, minthogy dolgos szerszámait
talicskába rakva, mint hajdani világ
jár6 ,1wbikusok, maga is neki akar men
ni a nagyvilágnak.

Két fanatizmus küzd előttünk egy
mással, amíg a csak magukat bölcsek
nek tartó bölcsek egy fára nem kapasz
kodnak vitájuk hevében, s amíg ugatás
szerű üvöltés nem tör ki a szájukon.
Ez lenne a tragédia. A komédia pedig
kibékitő Deus ex machina képében az
egyetlen reális megoldást sugalmazza:
ás6t nyomnak a tétlen kezekbe, és el
indulnak nemcsak a kút, de az egész kis
közösség földjeinek termővé tételére.

Dobai Vilmos rendezése mindenben
méltó a színház jubiláris ünnepéhez, és
messze túlhaladja azt a fogalmat, amit
nemrég még "vidéki)' színjátszásnak ne
veztünk. Bármely hajdani vagy mai
magyar színház büszke lehetne erre a
teljesítményre és a tizenkét színészre,
aki összjátékban egy egész világképet
varázsolt a majdnem hogy szűkös pécsi
szinház deszkáira.

Bánffy György színte a szervi áthaso
nulás ízéig és véréig élte át az elnök
szerepét. A léhűtő, teddide-teddoda fér
fi suta kandúrkodását mackós hájjal
tudta emberivé varázsolni. Beszédében
föl-fölsejdültek a népi ízek, pedig az
alak egész komikuma éppen abban csú-

csosodott ki, hogy sziirke, tekervényes,
korszerűnek vélt protokoll-stílust eről

tet magára.
A bemutató másik Mse a fiatal Kol

tai Róbert volt a bitnik és a sárospa
taki diák szerepében. A sok bölcselmet
rejtő illyési sorokat, a jelleméhez illő

trehánys,ága és hányavetisége mellett is,
olyan tisztán értelmezve adta vissza,
hogy beszédkultúrában amúgy is vissza
esett színészeWnk egyik szebb jövőt

képviselő reménységét üdvözölhetjük
be,nne. A darab sikere ugyanis éppen
filozofálgató álbölcsességei révén őrajta

fordult meg. Bitnikje talán szeretetre
mélt6bb volt helyenként a szerep nega
tív voltát igazoló reális példaképeknél.
Viszont ő képviselte azt az ifjúságo t a
darabban, amely mustszeTÚ habzásából
lehiggadva, sal.akját kiforrva esszenciá
vá is válhatik. Alakítása tehát mustsze
rű volt - valószínűleg a szerző és a
rendező szándéka szerint is.

A "bölcsek" karikatúráiból jelmezí
leg is a tanár alakja a sikerültebb. Győ

ry Emil bús magyar századok honfibú
ját sűrítette csizmás, kacagányos, kajla
bajszos, örök elkésett magyar álarca
alá, amit semmiféle t6gaszeTÚ jelmez
sem tudott eltakarni. Örök magyar tí
pust alkotott meg kevés külső eszköz
zel, belülről jövő azonosulással. S ép
pen azzal, hogy korból kiesettségét oly
őszintén éite, teljesítette ki az alak ko
mikumát is. Szántuk, és mert kortár
sunk is ő, szánakozva szerettük is. Kéz
dy György a mér,nök szerepében több
külsőségre kényszerítődött. Ez a min
denáron élharcos, technikai szakbarbár
ellenfeleinek lehengerlésével akar célt
érni. Ezért mohó, rámenős és kíméletlen.
Ennek a föladatának meg is felelt. Még
is valamivel több emberi vonást kíván
tunk volna töle. A jól megfogott sze
rep csontvázára egy kis eleven húst és
tapinthat6ságot. Bús Kati játssza Mayát,
a második menuasszonut, aki bitnik
szeretőjét rá,ncba szedi és munkába ló
dítja. A folytat6dni akar6 örök asszonyi
ság bimbóz6 háját és a ,kikeló magvak
sziklát repesztő energiáját tudta eaue
síteni szerepében. Iaaz, a szerep hálás
volt. De ezen a hálá.sságon túlmenöen
is sokat sikerült hozzáadnia, hogy a
színpadon ilyen maivá és örökérvényúvé
sikerülhessen. Megjelenik a színpadon
Héra istenasszony is. a házasságok és a
gyermekek hatáskörébe tartoz6 ügyében.
Labanaz Borbála vérbő, földi alakot for
mál belőle, mintha a termékenység asz
szo.nyának ,1,issé karikírozott figuráját
okar-ná elénk vetíteni. Ellentéte a kissé
fagyos. vénlánuos első menuasszony
szerepében az örökké habozó Mellonie.
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POSSONYI LASZLÚ

Timár Éva különleges bájjal jelenítette
meg ezt a nagyjáb6l kivesző leánytí
pust,

A vérbő humor legfőbb forrása a2lon
ban abitnik szerepeltetésén kivül a kó
rus. Illyés Gyula pompás hexametere
,ket írt a nép panaszainak, bújának-bajá
nak a kar által egye,nesből kimondott
megszólaltatásúra. Dobai Vilmos rende
zői zsenialitása pedig éppen ezzel a kó
rus-megoldással érte el legnagyobb sike
rét. Öt bumfordi, kétkezi munkás vo
nul fel elötWnk, s mintha nem is du
nántúliasan, hanem inkább tiszántúli
módon, sárospataki nyomatékokkal csen-

KÉPZŐMŰVÉSZET

ú j m ű v e k címmel - a Magyar
Képzőművészek Szövetsége rendezésé
ben - február utolsó napjaiban kiállíl
tás nyílott a Műcsarnokban, A tárlat 
amelynek zsüríjében Barcsay Jenő, Mar
tyn Ferenc, Kerenyi Jenő és Kondor
Béla is helyet fogl:a.lt - széles körű

visszhangot válwtt ki. Egyes kritíkusok
(pl. Passuth Krísztina, a Tükör munka
társa) örömmel üdvözölték avaritgarde
művészeinknek (Kornáss Dezső, Bálint
Endre, Gyarmathy Tihamér, Anna Mar
git, Ország Liilí stb.) a kiállításon való
csoportos és hangsúlyozott megjelené
sét - többen viszont fulmináns hangú
cikkekben marasztalták el a tárlat ren
dezőit a szürrealista, konstruktrivista és
absztrakt rnűvek elfogadásáért. A kiállí
tás körüli felhördülest indokolatlannak
érezzük. A magunk részéről Petrovics
Elekikel értünk egyet: "A művészet so
hasem álll meg, hanem állandóan válto
zik, átalakul. Semmiféle földi erő nem
lehet elég hatalmas ahhoz, hogy ebben
feltartóztassa. A kor nagy szellemi áram
lataib6l senki sem vonhatja ki magát,
aki meg akar maradni az emberi kultú
ra közösségében." (Petrovícs E.: "Meg
állás, változás és magyarság a művé

szetben", 1935.)
Igaz, voltak a tárlaton üres, belső tar

talom nélküli termékek (Szalókv Sán
dor: "Nyári virágok", Hock Ferenc:
..Memento", Mizser Pál: "Kapások",
Bencs Gábor: "Nő legyezővel", Batári
Lászdó : "Tátm", Kajári Gyula rajzai
stb.), akadtak másoktól ellesett külső

ségeknél többet nem adó enigon-rnun
kák is (pl. Végh András "Tücsökzene"
című Kokas Ignác-kópiája vazv Konfár
Gyula Rouau:lt-t plagizáló "Női fej"-e).
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dítenék ki a sorokat, amelyeknek vég
ződése, mint régente szines bőröcskék

kel megcifrázott ostorcsap6, úgy suhog,
kanyargózik s csíp oda a magunk ele
venjébe is, igazi szellemi gyönyörűsé

günkre. Az öt színész neve, mint az elő

adás fontos zálogáé, ide ,kívá.nkozik.
Paál László, Somodi Kálmán, Kovács
Dénes, Szivler József és Fülöp Mihály
egyenlő rangú részesei az előadás sike
rének. Kívánatos lenne, hogy a pécsi
Nemzeti Színház minél több városu.nk
ban bemutathassa mintaszerű előadását,

hogy általa "jobb részünket vihessük
diadalra".

s az is igaz, hogy több prominens mű

vészünk (Borsos Míklós, Szántó Piroska
stb.) távol maradt a tárlattól, - e saj
nálatos fogyatékosságokért viszont kár
pótlást nyújtott egy sor elsőrangú

munka!
A festészetd anyagból elsősorban Bar

csay "Vö'rös képarchitektúrá't-iát, Mi
háltz Pál "Osszel" és "Margitszigeti ro
mok" című képeit, Schéner Mihály nép
művészetí íhletésű munkáit, a nyilvá
nosság előtt ritkán jelentkező Giron Em
mánuel két kompozíeíóját, Bernáth
Aurél fölényes tudással, nagy színkul
túrával megfestett "LOiIldon"-ját, Papp
Oszkár "Piros fej"-ét és Berki Viola
"Új korszak születése" című - az 1917
es orosz szocialista forradalmat sablon
mentesen megjelenítő - művét ernlate
nénk, mint magas kvalitású, meggyőző

alkotásokat. A népes számban felvonuló
nonfiguratívole legjobbjai Keserű Ilona,
Molnár Sándor és Hencze Tamás. Vajda
Jútia és Vaszkó Erzsébet munkáíval
méltánvtalanul bántak a rendezők - a
két festőnő kitűnő képeit roppant előny

telenül akasztották. Hincz Gyula, Bartha
László és Szentiványi Lajos - repre
zentatív helyre ki függesztett - festmé
nyei bizony erőtleneknek, másodlago
saknak bizonyultak Barcsau. Czobet Bé
la és Bálint Endre remekeinek köze
lében.

A kiállítás grafikai részének színvo
nala nem éri el a festményekét. A met
szetek és rajzok zöme maníros, kiagyalt;
a kivételek közé tartozik Drégely Lász
ló "Barna angyal" círnű krótaraiza. Kő

hegyi GyuLa "Tárgyak az asztalon" című

vaskárea és Gy. Molnár István három
színes grafikája.



A szeboranyag viszont megint csak
gazdag és impozáns. Az idősebb nem
zedék (Pátzay, Vilt, Schaár) rnellé fel
sorakozik a tehetséges fiatalok együtte
se; Csíky Tibor "Organikus struktúrá"
ja, Medve András két munkája, Osváth
Mária "Kuporgó"-ja, Baksa Soós Krisz
tina "Anya gyermekével" círnű kísplasz
tíkája, Feldmann László "Torzó"-ja,
Miró Eszter "Form:atanulmány"-a, Nagy
István János Filippino Lippi-érme,
Szentirmai Zoltán öt plakettje - csupa
örvendetes meglepetés.

Az "Új művek" című kíáldítás létre
jöttéért elismerés illeti a Képzőművész

Szövetséget, Pezsgő elevenség, merész és
szenvedélyes kutartókedv jellemezte a
kiállított anyagot, amely valós képet, hi
teles keresztmetszetet adott napjaink
magyar művészetéről.

Az Esterházy-család képt~

r a száz esztendővel ezelőtt került - vá
sáríás útján - a magyar állam tulaj
donába. Az évforduló alkalmából a
Szépművészeti Múzeum Grafikai Osztá
lya kiállítást rendezett az Esterházy
gyűjtemény legszebb rajzaibóI. A bemu
tatott egyedi grafikák közül többnek a
sorsa, "előélete" sem érdektelen: akad
nak közöttük olyanok is, amelyek vala
mikor Giorgio Vasarínak. a XVI. szá
zadban élt festőnek (egyben művészetí

írónak) és Sir Joshua Reynolds-nak, a
nagy angol portréfestőnek voltak a bir
tokában.

A ld állított rajzok közül Leonardo,
Raffaello, Dürer és Rembrandt lapjai
közismertek, de a kisebb rangú meste
rektől is nagyszerű schizzok láthatók, 
igy például a mariierista Parmigianino
tól a "Vénusz és Amor" című tollrajz,
a velencei Palma il Giovanétól a "Szent
Jeromos" című rőtlírajz. a bolognai An
nibale CarraccitóJ egy krétávat rajzolt
..Akttanulmány", a haarlemi iskola
egyik legízesebb festőjétől: Adriaen van
Ostadetól a "Holland parasztcsalád"
vagy a flamand Calvael·ttől egy női akt.
amely "A geometria allegóriája" cimet
viseli, valójában azonban az asszonyi
szépség magasztalása.

TilI Aran s z o b r a i, Dr. Cserháti
József pécsi megvéspüspök nyitotta

meg - március első napjaiban - Til!
Aran Hódmezővásárhelyen élő szobrász
kiállítását a budavári Mátyás-templom
ban. Az Országos Egyházművészeti és
Műemlékí Tanács által rendezett 'tárla
ton a művész két tucatnyi munkájával
találkozhatott a közönség,

Az autodidaikta TiU Aran a néhány
esztendővel ezelőtt elhunyt kiváló ti
szántúld festő, Kohán György biztatásá
ra kezdett mintázní. TilI Aran - aki
nek művészete a nagy német expresz
szíonísta szobrász: Emst Barlach mun
kásságával tart némi rokonságót - el
sősorban Krisztus életének eseményeit
ábrázolja. Lakonikus beszédű, a tőrnon
datok egyszerűségével szóló munkái tá
vol állanak az egyházművészebünk egy
résreve - sajnos - mínd a mai napig
jellemző vizenyős kifejezésmódtól. kon
veneionálls szemdélettől. A táclat bejá
ratánál elhelyezett pár soros tájékozta
tás rendkívül tömör, találó: "THI Aran
munkássága - mely az evangélium szel
lemét tükrözi - szuggesztív, modern
formaviiLágú és erőtől feszülő."

TilI Aran szobrászi tevékenysége ér
tékes hajtása a mai magyar egyházmű

vészetnek. Az emlékezetes kiállftás da
rabjai között ott szerepelt a ,.Crucifi
xus" című szobor másodpéldánya is. lA
mű első példányával - mínt elrre meg
nyitó beszédében Cserháti József püs
pök is utalt - 1969-ben ajándékozta
meg VI. Pál pápát a magyar püspöki
kar.)

Mod o k Mária (1896-1971). Ez év
tavaszán fájó veszteség érte művészetí

életünket: négy évag tartó súlyos beteg
ség után - hetvenöt esztendős korában
- meghalt Czóbel Béláné Modok Má
ria festő, a szentendreí művészcsoport

egyik legrégibb tagja. Mútenméből vál
taikozva kerültek ki csendéletek ("Fony,
nyadt rózsák vizespohárban", ,.Mim6zák
és pipa"), figurális munkák ("Artista
leányka", "Női akt"), nagybányai, pá
rizsí és szentendrei táj- és városképek.
Művei - amelyekinek míndegyíke gaz
dag érzelemvilágú, önálíó arculatú, vér
beli festőrevall- a modern magvar pik
túra élvonalában biztosítanak helyet a
körünkből eltávozott művészmő számára.

D. I.

Egy-egy olajfa áll az élet forrásának jobb és baloldalánál. Mindkettőt a ke
reszténység ültette: az egyiket istenfélelemnek hívják, a másiJcat bizalomnak.

Páduai Szent Antal
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ZENEI JEGYZETEK

(EGY KAMARAESTROL) Az "Évszá
zadok kamarazenéje" sorozat évről év
re népszerűbb a .közönség körében. Igaz,
ebben a bérletben is akadnak "üresjá
ratok", érdektelen hangversenyek, de
művészi színvonala összehasonlíthatatla
nul magasabb a többi bérleténél. Rész
ben azért, mert sokrétű ízlést is képes
kielégíteni a músorösszeállitás, másrészt
ebben a bérletben val6ban java művé

szeink lépnek fel. Emlékezetes élményt
ezerzeit például az a kamaraest is, me
tue« előbb Tarjáni Ferenc és Fellegi
Adám közreműködésével hallhattuk
Beethoven kürtre és zongorára írt szo
nátáját, majd pedig Réti J6zsef Schu
mann "Dichterliebe" című ciklusát éne
kelte. A szonáta két megsz6laltat6ja a
mű minden hangszépségét érvényre jut
tatta. Igaz, helyzetük aránylag könnyebb
volt, hisz Beethovennek ez az alkotása
a bécsi klasszicizmus formai jegyeit kö
veti, s inkább amolyan stílusgyakorlat
- persze egy zsesü' stílusgyakorlata -,
amelyben az egymásnak felelget15 hang
szerek Haydn és Mozart kecses dallam
vonalait sz6laltat.1ák meg. Színes, érzé
keletes összjátékban hallhattuk a szo
nátát, talán csak a kürtsz6'lam pianis
simói vesztek el a Zeneakadémia naau
termében.

A ,.Dichterliebe" Réti J6zsef tolmá
csolásában az évad egyik jelentős ese
ményévé lépett elő. Ez a val6ban eur6
pai rangú művész, aki talán nem min
den operaszerepben érvényesítheti kivé
teles hangi adottságait. ezúttal ismét
meggllőzhette hallnat6it tévedhetetlen
stílusérzékéről. csodálatosan tiszta szö
1'egkie:itéséről, s általában az orat6rium
szerepekből már rén ismert és méltá
nuolt kvalitásair61. Remekül bontotta
ki a dalciklus ellentmo,ndásosságát. s a
boldog és beteTiesült szerelem mögött
meaéreztette a kezdődő schumanni tro-
aédiát, melll a mű lceletkerésének: idő

szakában még csak ,fut6. alig észrevett
rosszulléte,kben nvil1)únult mea. b.otn;
alig néhány évvel később tetiee fplel
metesséaével borítsa árnyékba az élet
ra1zot és a m'l1vekei. A ..Költő szerel
me" című cikIusban még az öröm hana
:iai fényesebbek. s ezek szárnvaltak tün
dökletes széoséaae; Réti J6zsefnek a
m.naasabb régi6kban kinuil6 tolmá(..~olá
sában. (Szép. a mű értékeit hangs1Ílyoz6
előadásban hallhattuk Maros Rudolf
Consorts című művét is. amelyben a
szerz15 a legmodermebb és a hagyomá
nyos zenei szerkesztés szintézísére tö-
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re.kszik, s meglehetósen elnagyolt for
mában szólalt meg Beethoven Esz-dúr
szextettje a hangverseny végén.)

(ANGELO EPHRIKI/lN ESTJE) Egy
fel'ejthetetlen, csillagfényes Károlyi-kerti
estén hallottam először Angelo Ephri
kiant, aki az akkor nálunk még megle
hetósen ismeretlen Vivaldi " Krisztus "
cimű orat6riumával aratott lenyűgöző

sikert.
Öriásnak láttam Angelo Ephrikiant,

s ahogy múlt az idő, úgy nőtt emléke
zetemben. S most az 6riás helyett egy
bölos professzor tért vissza, aki sehogy
sem találta helyét a karmesteri pódi
umon, aki heves harcot vívott szemüve
gével, amely mindúntalan cserben akar
ta hagyni gazdáját, aki sem Benedetto
Marcello üde hangzásvilágát, sem Scar
latU szimfonikus remeklését nem volt
képes kÜl6nösebben átlényegíteni. Már
már lemond6an s6hajtottam: lám, meny
,nyire csal6ka az ifjúság tündérvilága,
amikor egyszerre csodálatos hang zen
dült meg, ugyanolyan tündökletes szép
ségű, mint annak idején, a Károlyi
kertben. Igen, ez is Vivaldi volt. S a
zenekar előtt megint ott állt az óriás,
aki tévedhetetlen biztonsággal adagolta
a hangok erejét és színeit, aki pontosan
tudta, mit és hogyan valósítson meg a
partitúrából, aki odavarázsolta elénIc a
zene szárnyain a vele'ncei Szetit Lőrinc

ünnep színes kavalkádját. A ..Per la
solennita di San Lorenzo" mellékne1,et
viselő concerto úgu zengett, ÚgU szólt.
mintha korabeli hangszerek játszanák
a virtuóz futamokat, s DőT'l! Zoltán,
Bardócz Margit és Szilvássy László hí
res művészeket megszégyeTlJÍtó sZépsé!1
ael tolmácsolták sz6lamaikat. Iaen, ez
1YO!t az a pillanat, amelyért érdemes
volt elJönni, amelyet úgy visz magával
Pl1ekig az ember, mint az ifjúság emlé
keit.

Nem. nem okozott csal6dást Mozart
R.z-dúr szimf6niáia sem, de ez nem
Mozart 1'Olt, legalábbis nem az. akit
meaezoktunk. A sz6lamok töredezetté
váltak. csak Don Juan tragikus alak.1a
suhant végig köztük tel1es hitellel.
E!J1.Jébként szüntelen Rossinira kellett
qondolnom. aki egyre quorsabb temvó
kat diktált zene,karának. hoay minél
elóbb visszatérhessen kedves konyhájá
nak remekei közé.

(A HOMÉROSZ KÖRUS HANGVER
SENYE) Meglehetósen ritkán hallhatjuk
ezt az együttest, melunek: pódiumra
léptekor mindig megrendít a múvészet-



alázatos szeretete és tisztelete. Nem a
sz6lamok virtuóz megszólaltatása itt a lé
nyeg, hanem a közös éneklés öröme, a
géniusszal való talá~kozás felemelő ér
zése. Ezért válik a Peskó György ve
zette együttes minden fellépése [ontos
kulturális tetté (amely érzésü,nk szerint
sokkal nagyobb előzetes propagandát,
sokkal gondosabb szervezést, nagyobb
közönséget érdemelne). Örömmel hal
lottuk a kitűnő szóló-teljesítményeket
is, meluek: közül külön elismerés illeti
az orgonista Stomfai Károlyt, aki ezút
tal is .feszes ritmikájú, tudatos épitke
zésű, mélyen érzelmes Bach-játé~ával

aratott megérdemelt, nagy sikert.

(LEMEZFIGYELO) A francia nagydíj
és a kettős évforduló fényében a nem
zetközi kulturális életben is megkülön
böztetett figyelem irányul a Magyar
Hanglemezgyártó Válla~at minden újon
nan meqieleaitetett Bartók-lemeze felé.
Most már sajnos majdnem bizonyosnak
látszik, hogy az össz-kiadás nem jelenik
meg a tervezett határidőre, de a kése
delemért kárpótol, hogy mindegyik új
lemez meglepetésekkel szolgál. A "Gyer
mekeknek" című 190B-09-ben írt cik
lus felvétele például minde,n szempont
ból kifogástalan, néhol igazi mestermil
ZempléllJi Kornél egyik leglírikusabb,
legtudatosabb játélwsunk, így az ő elő

adásában nagyszeTŰen érvényesül a so
rozat pedagógikus jellege, vidám derűje,

kedves humora is. Tett volt a maga ide
jében a Gyermekeknek sorozat megírása,
hisze,n Bartók így akarta a zenei okta
tás folyamatába beleágyazni a népzene
páratlan értékeit, így akarta feltárni azt

FILMEK VILÁGÁ BÓL

Z a b r i s k i e P o i n t (amerikai, szí
nes, cinernascope). lrta: M. Antonioni,
F. Gardner, T. Guerra, S. Shepard, C.
Peploe; kép: A. Contini; zene: P. Floyd;
rend.: Michelangelo Antonioni; fősz.:

Mark Frechette, Dana Halprin, Rod
Taylor..

Azt a forradalrní-romantíkus hullá
mot, amely ma az ipari-fogyasztói tár
sadalom művészetét lassan elöntésset
fenyegeti, számtalan olyan nézet és
doktrina szöví át, mely krttíkátlanul
általánosít, és olyan síkon mozog, ahol
megemésztetlen tapasztalat maradványok
és vágyak, sőt indulatok és ellenszen
vek, utópisztikus programok, jóindulatú
szándékok és ájtatos célok keyerednek

a színte érintetlen ősforrást, melyhez
néhány esztendővel korábban Kodály
Zoltán kalauzolta el. Hangversenyterem
ben maga is szívesen játszotta ezeket a
miniatűr remeke-ket, s lemezre is felvett
néhányat. A művek későbbi átiratai is
mutatják páratlan népszeTŰségüket.

Zempléni Kornél lemeze a sorozat elő

adásának új és jelentős állomása, a1J'U!ly
alighanem hozzájárulhat a sokat vita
tott magyar Bartók-tradíció továbbfej
lesztéséhez (Hungaroton LPX 11394-95).

Oszintén metnxütua, szívesebben vet
tük volna, ha a "Mikrokosmos"-t ismét
Bartók Béláné, Pásztory Ditrta előadásá

ban rögzítették volna. Azért is, mert
mégís csak ő a Bartók-tradíció igazi le
téteményese, másrészt ez akifejezetten
pedagógikus rendeltetésű sorozat
amely mint az ilyen művek általában,
túlemelkedett eredeti célján -, az ő

kezében vált volna 'i-gazán élővé, hiszen
végigjárta a Bartók-iskolát is, 1J'U!l'yet a
maga teljességében idéz ez a 153 zongo
radarab. A kezdeti tanulásra szolgáló
milvektől a nehéz hangverseny darabo
kig szemlélteti a Mikrokosmos a bartó
ki pedagógiát, amelyről rengeteget be
szélünk ugyan, valójában mégis nagyon
kevesen vannak, akik valóban hiteles és
hív ~anúi (ld. Székely Júlia kitűnő "Bar
tók tanár úr-"ját). Ezért is érdemes
lett volna megfontolni, hogy ki játssza
lemezre a sorozatot. Zempléni Kornél és
Szűcs Loránt játéka ellen természetesen
nem lehet semmi kifogásunk, mindket
ten korrekt, hiteles tolmácsol6i BartóTc
szándékának (LPX 11405-07).

RÓNAY LAsZLÓ

egymással. A korszellernben megnyilvá
nulö elfogultság hatása alól olykor a
legnagyobb müvészek sem tudják ma
gukatkivonni. Antonionit a fogyasztói
világ problémáitól a Vörös Sivatagban
még valamiféle múltba forduló pesszí
mizmus fogja el; a Blow-Upban ér for
dulóponthoz, a múlt eltünik, a jövő még
sehol, csak a jelen létezik, és minden a
"nagy leleplezés" szolgálatába áll; a
Zabriskie Porintban aztán eldől az útke
resés kérdése: az "aLkotó pusztítáBban"
Antoniont úgy vélli,· megtalálta a meg
váltó célk:itűzéSit., mely a fogyasztói vi
lággal való bajából kiivezeti.
Művészí megoldásai, a remek. széles

vásznú kameravezetés, az eseménytelen
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cselekményszerkezet képritmikai bravúr
jai, s különösen az a képessége, hogy
gondolatainak kifejezéséhez jóformán
semmi. szüksége a szóra, s mindent 
többnyire jelképes, sűrített jelentéstar
talmú - képeivel fejez ki, kétségtele
nm a filmművészet mai éivomalát kép
viselik. Abban azonban, ahogy a társa
dalom megváltásának gondolatára ref
lektál, nem jutott túl 'a korai romantika
lényegében irracionális szemléletén : a
,.mit" középpontba állításával idealista
nagyvonalúsággal hanyagolja el a sokkal
fontosabb "hogyan" kérdését, minfha az
általa sugallt eszmények (a teljesít
mény-elv elutasítása, a receptív-törzsi
életeszmény, a nemi fölszabadultság vés
az új libidóra támaszkodó erkölcs) nem
lehetnének ugyanúgy új és nyomasztó
elidegenedés forrásai. A ,.hogyan" fele
letét a rnűvészí katarzis keltésével he
lyettesíti, ami viszont meglehetősen bi
zonytalan valamí, ha olyan konkrét
kérdésekről van szó, mint a társadalom
megsemmísítése, hisz tudjuk, hogy ka
tarzist keltettek már Igazságos és igaz
ság)tial,an konstrukciókkal egyaránt.

Ezt a katarzist a befejezésben imagi
nált katasztrófa képed hivatottak kivál
tani. Különböző lassításban tízszer, húsz
szor egymás után látjuk, amint lángolva.
alkatrészeire szakiadva a levegőbe röpül
a fogyasztói világot jelképező kalifor
niai luxusvílla, melyhez hasonlóban nem
olyan rég Charles Mansori szadista mó
don meggyilkolta Sharon Tate-t, a kom
mersz giccsfilmek ismert főszereplőjét

és néhány barátját. Antoníon! szeme
előtt, - az apokaliptikus agitáción túl
- olyan kuJtúra lebeghet, ahol - az
il,vesmivel ugyancsak sokat foglalkozó
Nietzsche szavaival - az apollonikus
és a dionüszoszi elem (a szépség és ;'>

boldogság) szbntézise valósul meg. a tö
kéletes. nyilván emberfölötti vlláa. Fel
tűnő azonban, hogy filmjében jóformán
mindent dokumentatív-realista eszkö
zökkel dolgoz föl, s nyoma sincs meta
fizikus megközelítés-technikáknak, hol
ott ez eddig máriden eszkatologikus gon
dolkodás elválaszthatatlan keretének bi
zonyult. Ennek az új romantikus hul
lámnak azonban éppen az a jel1emzője,

hogy a Nietzsche, Klageis, Julius Lang
behn nyomdokain haladó metaffzikus, a
történelemelőttíség vagy a bukolikus jö
vő üdvözítő mítoszát propagáló célkí
tűzéseit konkrét-anyagszerü eszközökkel
leplezi. Erről állapí,tja meg, nyilván ön
magára is célozva Herbert Marcuse :
"Technológiai okokból a metafízíkat ar
ra törekszik, hogy fizikaivá legyen."

346

Az irracionális mondanívalót eltakaró
dokumentatív megjelenítés következté
ben viszont talán az eddig információk
ban leggazdagabb fiilmet láthattuk Ame
ríkáról. Hasonló a helyzet, mint az Easy
Riderrel, ahol két heroincsempész hippi
járja be az Egyesült Aílamokat magasi
tott kormányú Harley-Davídson motor
kerékpárján, míg le nem lövik őket az
országúton. A szebbnél szebb természeti
és ipari tájképek előterében zajlik az
erősen 5zubjektivizá1t cselekmény, s a
néző - fülében la hatvanas évek vissz
hangosított technikájú amerikai beat si
koltozó-jajgató háttérzenéjével - bele
szédülhet aszélesvászon ezerszínű kép
folyamaíba: égbenyúló épület- és vas
traverzek, Európában soha nem látott,
végtelenbe vesző, zsúfolt forg]a1mú tá
volsági országutak, fölülről fényképezett
három-mégyszímtes útkereszteződések,

száz kilométer hosszúságban elnyúló vá
rosok, kőkorszakí hangulatot árasztó si
vatagi tájak, villogó lámpájú automati
kus berendezések, és a soha nem látott
komfort látványába. A karnera - ügyes
vágások egyunásutáníságában - végig
pásztázik olykor a Black Parither néger
jeinek, a páncélpajzsok mögött űrhajós

védőöltözékiben előnyomuló komor rend
őröknek, plasztikbombát hajító festői

hippiknek az arcán, s a mondanivaló at
tól függ, hogy a rendező végülicit lö
vet ártatlanként agyon: a rendőröket

vagy a tüntetőket. Ez az európai és hol
lywoodi kommersz filmtechnika fogá
sait felső fokon alkalmazó hatáskeltés
úgy ragadja magával a nézőt, mínt an
nak idején a romantikus dzsungelfil
mekben Nabonga, az óriás gorilla a tö
rékeny fehér nőket.

A Zabriskie Point sivatagi kráterében
a primitív édent és testkőzelséget meg
találó főszereplők valamiképpen Anto
nioni megoldás-eszményéről árulkodnak.
A jóléti világtól való elidegenedés két
ségtelenü!' vezethet az önként vállalt
egyszerűséghez is. Ez azonban csak egy
megoldás az ezer közöl. Ahogy a film
ben propagált "amor fou", a testközel
ség öröme sem az ördögtől való, úgy az
i oari világ bonyolultságát és ellentmon
dásait is konkrét emberi szükségletek
idézték elő, Illem pedig valamiféle sátáni
gonoszság, Az elrogulatlan elemzés he
Ivett .Antorríoní mégis inkább az ördög
űzést választja; mintha az "élj veszé
lyesen" karmkadze-heroízmusa, a jelké
pes villa levegőbe repítése és a kelet
kező tűzvész majdnem mindent megol
dana - magától. Ha míndenkit vissza
kényszerit "az alkotó pusztítás" az ős

erdei testközelség paradicsomába, úgy
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vitathatatlanul nincs többé elidegenedés
a reklámtól, az áruválasztéktól. az üz
leti élet hajszájától. De ha a gyermek
korba való kollektív visszatérésről ál
modozunk, ha a "recherche du temps
perdu" jelszavát hangoztatjuk, ha vissza
rettenünk attól, hogy az értelem, a te-

lelősségvállalás és a tökéletlenség ke
resztjét tovább viseljük, úgy lehet,
hogy inkább Karl Poppernek lesz igaza:
"ha Vlisszatérünk, úgy végig kell majd
mennünk az egész úton - egészen a
bestialitásig."

RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

A RADIÚJATÉK. A közelmúltban ért
véget az NDK-hangjátékok szemléje,
április elején a gyermekeknek rendez
tek nemzetközi rádiójáték-fesztivált, és
alig van nap, hogy legalább e·gy hang
játék, rádióra alkalmazott noveLla vagy
regény, regényrészlet ne szerepelne va
lamelyik adó músorán. A rádiójáték
együtt alakult ki, együtt fejlődött a rá
diózással - mégpedig önálló múfajjá,
amelynek szereplője és keLléke: a hang.
A rádiószinpad: hangszínpad, a rá
diószínház nézőtere a legnagyobb né
zőtér, ahol állandóan "táblásház" van.
A rádiómikrofon el nem múló fel
fedezése - és érdeme -, hogy fel
szinre hozta, "ember~közelben" az em
ber elé tárta a hang lehetőségeit, mély
ségeit, legparányibb rezdüléseit. A rá
diójáték a legösszetettebb műfaj, amely
ben - ha valóban jó és művészi 
szerves egységben szólal meg a hang,
a költészet és a zene. Mindezek gyö
nyörködő befogadój.a pedig nem a szem,
hanem a fül, az agy, az emberi képzelet.
Ezért mondják írók és költők oly gyak
ran - és oly sokan -, hogy a drámai
műfajok közül a rádiójáték műfaja a
legnehezebb, de - és ezt már a műfaj

rendszeres művelői fűzik hozzá - ez a
nehézség egybe.n élvezet is, a hang le
hetőségeivel együtt tárulnak ki a fan
tázia - a teremtő fantázia - lehetősé

gei, bejárhatja a lélek rejtett mélységeit,
behatolhat az érzelmek legtitkosabb t'i
lágába éppúgy, mint az emberi szem
nem-Iátta táv/atakba, a valóság és a me
sék csodálatos birodalmába.

A rádiójáték fejlődésének kezdeti sza
kaszában (értt'e ezalatt a harmincas éve
ket és a negyvenes évek elejét) még kevés
eredeti ha.ngjáték volt. A hivatásos drá
mairók osak másodlagosnak (sőt: mellé
kesnek) tekintették a műfajt, szívesebben
írtak a színháznak és a filmnek. Ennek
voltak anyagi, de voltak technika.i (mű

szaki, gyakorlati, szakmabeli) okai is. A
mikrofon világa titokzatos. még föl.nem
fedezett világ volt. A színpadi írók nem
tudtak elszakadni a l á t val á t t a t á s-

t ó l, nem tudtak o s a k a h a n fl vis2!Dn'll
lataiban gondolkodni. Pedig - amint
azt már Du Gard Peach angol hangjá
ték író több mint harminc éve igen ta
lálóan megállapította - valóban jó
hangjátékot csak "behu.nyt szemmel" le
het írni. Itt azonban nyomban fölvető

dik a kérdés: akkor hát a rádióra al
kalmazott novelláknak, regényeknek,
színdaraboknak ,nincs létjogosultságuk a
mikrofon előtt? Vessük el őket egyszer
és mindenkorra? Voltak ilyen nézetek
is. Wilfrid Rooke Ley, az angol rádió
egykori hires hangjáték írója eleve a te
levízió képernyőjére "tanácsolt" mínde.n
(ahogy ő mondta) "mikrofon elé eről

tetett" színművet. Élénk vitát kavart a
harminca.s éve.kben az egyik nagy fran
cia rádióstársaság dramaturgjának az a
véleménye, hogy irodalmi lelkiismerete
tiltakozik mindenféle rádiószeTÚsítés el
len, mivel az ilyen átdolgozások eredeti
mivoltukból forgat ják k4 az írói alko
tásokat. A francia hangjáték írók nyom
ban gyűlést hívtak össze és az említett
véleményt - mint a kultúra megbéni
tására való tÖTe,kvést -'- elvetették. (Már
nem ilyen ve.szélytelen törekvést jelen
tett a kultúra megbénítására a hirhedt
göbbelsi "rádióműsor-reform" rendelet.
amely a nép szórakozási igényére hi
vatkozva ténylegesen a hitlerista
propaganda rádióbeli meghonosítására 
több évig száműzte a mikrofon elől a
rádiójátékok minde,n fajtáját, helyet ad
va a nívótlan, náci beállítottságú ka
baréknak). Visszatérve hát a korábbi
kérdéshez: rádió-adaptálás vagy eredeti
rádiójáték? A fejlődés - és ez már a
jelenre és jövőre is vonatkozik - két
ségtelenül az erede'ti rádiójátékok (és
ezzel együtt a műfajt rendszeresen mű

velő írótábor) kialakítása felé mutat. Vi
tathatatlan tény .viszo.nt az is, hogy a
rádió amikor esztétikai élvezetet
nyújt - egyben n é 'p m ű vel é 8 i o é
lok a t i s szolgál. Ezért nem iktathatók
ki műsorából sem a novellák. sem a
regények. sem pedif] a színpadi mű1)ek

adaptációi. Kilián Zoltán, a rádiózás
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,kiváló ismerője és szakembere (több év
tizeden át a Magyar Rádió munkatársa)
írta: "Hangjátékok, színműközvetítések

népművelési értéke a rájuk vonatkozó
tájékoztató adatok megismerésén túl
mindenekfelett az a közös művészi mun
ka, mdy a hallgató és a stúdió .között
drámai művek hallgatása alatt fennáll.
A k é p z e l e t rendkívüli művelése ez,
olyan. lelki tulajdonságé, melyre az in
kább értelmi, érzelmi vagy erkölcsi és
akaratfejlesztési népművelés során ke
vesebbet szoktak: gondolni. Az egyérzé
kű rádió az egész drámából csupán han
got ad, a hallgató tehát maga építi fel
a darab eqész megjelenülési viIágát. A
hallgató .képzelete teremti meg a hely
színt, a diszleteket, ez az öltöztető. Mín
denki tapasztalhatta sokszor saját ma
gán, hogy az igazí hang- és színpadi ku
lisszák teljes valóságfelépítés alakjában
a hallgató lelkében vannak, a darab
hallgatása alatt formálódnak ki, művé

szi együttműködésre bírva a figyelőt. A
hangból, mint egyetlen kifejező és ér-
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zé~elő eszközből szerkeszt;ük meg a
mű átéléséhez szükséges egész testisé
get. Színpadon és filme,n a darab testi
sége ragad meg és segíti a szellemet,
rádióban a szellemet értve épül fel a
világ, melyben a mű él." A rádióra át
dolgozott alkotások esetében még az a
többlet-érték is jelentkezik, hogy a hall
gatóban felébred az érdek16dés az eredeti
írói mű (novella, regény, színdarab)
megismerése (nemegyszer az adott író
egész munkásságának a megismerése)
iránt. Hiszen - és ez egészen termé
szetes - bármilyen hűséges és kiváló
az átdolgozás, mégsem adhat teljeset.
Lényeges, hogy a rádíóváltozat írója
(amennyire csak lehetséges) a z o n o
s u l j o n a mikrofon elé vitt mű erede
tijével. (Példaké.nt hadd említsüTe itt
Balogh László élményt adó rádiójáték
sorozatát Kodolányi regényeíből, vagy
Werfel "Musza Dag"-jának Török Ta
más, és Solohov "Csendes Don"-jának
Gáti József által történt, avatott rádió
dramatizálását.)

az aMERIKai MIGY,IRSAG ETII'KUS INT~ZM~IYEI

III. A SAJTÓ

Az egyletekhez hasonlóan társadalmi szükséglet terméke az amerikai magyar
saitó is. Amilyen mértékben fűződik egy-egy közősség nevéhez valamilyen saitö
orgánum létrehozása, annyira válnak ezek a közösségek társadalmi aspirációinak
kifejezőivé és ébrentartóivá.

Az egyes bevándorolt népcsoportok sajtója nagyjából azonos fejlődési fázisokat
és jellegzetességeket mutat. Számbeli gyarapodásának tetőpontja minden népcsó
pontnál egybeesik a népcsoport bevándorlásának tetőpontiával. A tömeges beván
dorlás első generációjának nyelvi nehézségei ugyanis anyanyelven írott lapokat igé
nyeltek. Az új haza nyelvének tanulása - különösen írás-olvasási színten - ne
hezen rnent, A bevándoroltak közül sokan életük végéig sem sajátították el az
angol nyelvet. A különbözö bevándorolt népcsoportok nyelvén írott újságole Ame
rikában az 1920-as évekre érték el a legnagyobb számot; 1884-1920 között több,
mint 3500 külföldi nyelven írott újság került forgalomba. 1884-ben a német be
vándorlóknak 621 lapjuk volt. A nagyarányú fluktuáció valamennyi bevándorolt
népcsoport saitójának történetét jellemzi, a' 3500 lapból például hosszabb ideig
csak 1052 tudta fenntartani magát. Altalános, minden bevándorolt népcsoportra
jellemző vonás, hogy abevándoroltak beilleszkedésének előrehaladásával a lapvál
lalkozások szálma csökken, néhány lap viszont kiemelkedik és nagy példányszám
ban jelenik meg.

A magyar újságok - az egyletekhez hasonlóan - ez idő tájt három csoportra
oszthatók: 1. polgári "nacionalista" irányzatúak, 2. a szocialdsták munkássajtója,
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