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EÖTVÖS JÓZSEF REGÉNYEI

Eötvös míndössze négy regényt írt, de ez a négy mű súlyban, irodalom-fejlő

déstörténeti fontosságban felér más termékenyebb regényírók százas széríáíval,
s ha stílusban, .ízlésben, a megírás techníkájábam a lefolyt évszázad folyamán meg
is kapták a múlt patínáját, mégis' a mély érzelmeknek, emelkedett gondolatoknak.
a magyar és általános emberi problémáknak olyan gazdag tárházai, hogy kultú
ránknak örökérvényű értékei maradnak, Ez a négy regény négy külön világ, me
lyeket irodalomtörténetírásunk máig sem tudott megnyugtatóari egységes szemlelet
alá foglalni. Úgy hisszük, nem tévedünk, ha ezt a hiányzó "egységes szempontot",
a keresztényi humamtásban véljük megtalálhatni.

Eötvös esztétikája szerínt "a költészet kedves játékká aljasul, ha a kor érde
keitől különválva nem a létező hibák orvoslására, nem az érzelmek nemesítélle
után törekszik". Az Iró csak akkor érdemli meg nevét, "ha könyvében nem szép
rnű, hanem szép emberi tett fekszik előttünk."

Ebből a felfogásból nőtt ki regényírása. kezdetét A karthausi jelzi, mely 1839-41
ben jelent meg az úgynevezett Arvízkönyvben, rnelyet a nagy árvíz által anyagilag ér
zékenyen SÚjtott Heckenast Gusztáv könyvkiadó felsegítésére adtak ki íróbarátai.
éppen Eötvös ösztönzésére.

Az összehasonlító irodalomtudomány már régen kíbogozta a mű szellemi gyö
ke:reit,S ezek között ra rousseau-i és goethei szentírnentalízmuson kívül megtalálta
Chateaubriand romantikus katolícízmusát is. Ez utóbbival magyarázható, hogy
Gusztáv wertherí beteg lelke már nem az önszántú halálban, hanem akolostod
vallásosságban keres enyhületet. A szerootesek De profundisának hangjaira kiejti
kezéből a szívének irányzott tőrt. Az istenkeresésnek, az elveszett hit visszanyeré
sének gyötrő küzdelmeíben kifáradott beteg lélek végűl is megbékél, mintegy fel
oldódik a kolostori áhítat csendesen fájdalmas békességében.

A karthausi katolikus problematíkáíú regény; osakhogy ez a katolicizmus még
a vallásosságnak egy idejétmúlt, középkorías formáját képV'iseli. Gusztáv gróf ön
magát boncolgató, érzelmességben felolvadó vallásossága a csalódásokból, emberi
gonoszságoktól, önmaga vétkeitől, szóval az élettől rnenekűl Istenhez, ahelyett, hogy
az Istent mentené át saját maga és a romlott emberi társadalom életébe. Vallá
sosságában is ..önös", csak a saját Istenhez való viszonyának kiépítésén fárado
zik, teljesen klikapcsol6dva az emberi társadalomból. De végül is ráeszmél a nagy
tanulságra: "csak az önösnek nincs vígasztalása e földön"; még a hit sem bol
dogít önmagában, mert hiszen jó cselekedetek nélkül halott ....

És jönnek a jó cselekedetek, Eötvös szavaival: az igazi "szép emberi tettek":
A falu jegyzője és a Magyarország 1514-ben. Mi történik ezekben a regényekben ?
A karthausi régifajtaszűkköru. íntrovectált katolícízmusa változik korát megelő

zően rnodern szociális katolícízmussá, a kolostor falai közt akkumulált hit mínt
egy kiárad a nyüzsgő életbe, a statikus istenhit szétárad dinamikus emberszere
tetté. Mintha Gusztáv gróf Isten felé fordított és istenséggel átitatott tekin
tetét vísszafordítaná az emberiség feM, s ez éles tekin1Jetet, ezt az ístenség akku
mulátoraí által táplált vakító reflektorfényt bele akarná fúrni az emberi gyarló
ságsötétjébe, hogy megvilágítsa il hibákat és megtalálja a kivezető utat. S mert
a reflektor fénye annál hatásosabb, rninél szűkebtl körben világít, a francia Gusz
táv gróf visszahasonul a magyar Eötvös báróvá, hogy Iegszűkebb körének, a ma
gyar glóbusznak zavaros viswnyaiban teremtsen rendet. Egyenes és rövid út vezet
Pártzsból Taksony vármegyébe, Gusztáv gróftól 'I'engelyíhez, a szentírnentálís-ro
mantikus Karthausitól A falu jegyzöje reális alakjáig, majd pedig tovább az
1514-es Magyarországíg,

A falu jegyzöje és az utána következő Magyarország 1514-ben, ha nem elózné
meg őket a katolikus Karthausi, talán levezethetők lennének a rousseau-voltaire-i,
vallásilag közörnbös aufklerizmusból is; de éppen az a kcrülmény, hogy A kart
hausi után következtek, bizonyítja, hogya bennük összesürített társadalmi és nem
zeti problémák, reformgondolatok nem annyira a francia forradalom eszmevilágá
ban, hanem az evangélium szerétet-parancsában bírják szellemi gyökerüket.

Mig A karthausiban az egyénd "önösség" tragédiáját taglalja Eötvös, e két
utóbbiban az osetályönzést ostorozza, mégpedig A falu jegyzöjében, ebben a ha-
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talmas regényes szociográfiában a saját jelenére vonatkoztatva, a másikban a. múlt
ba vetítetten. Az elsőben rádöbbenti olvasóját a jelen szociálís bajaira, a társa
-dalmí berendezkedés ígazságtalanságaíra, az embertelenségekre, az elnyomott, ki
zsákmányolt alsó néposztály sérelmeire: a másikban pedig, ebben a monumentális
korrajzban - rníntegy történelmi példázattal - rámutat ezek várható következ
ményeire.

A Magyarország 1514-ben nem más, rnínt a múltba vetített Falu jegyzője. A
reflektor most visszafelé fordul s a múltba árasztja sugárkévéjét, hogy annak fé
ny énél okuljon a jelen. Világosan látja és láttatja a Dózsa forradalom okait. "Az
alsóbb osztályok helyzete az evangélium világos szavaival sehol sem állott kíádtóbb
ellentétben, mínt hazánkban." Márpedig, mint történelmi regénye más helyén ír
ja: "Ha a felsőbb osztályok, míután a népet jogaitól megfoszták. azt anyagi nél
külözésekre kényszerítik: akkor a nyomor, a nagy lázító, felzúdul ellenök s az
elnyomás láncaival kettészakítja a törvény kötelékeit is."

De nem állapodik meg a forradalom megiövendölésénél, hanem távolabbra is
tekint: "Ha minden lánc széttöretett, minden teher Iehányatott, mégis mándaddíg,
míg oly valamit nem találhatnánk fel, mi valamennyi keblet melegen áthatva,
-önössége [égkérgét felolvassza. az emberi nem nyomorult fog maradni. Nem elég,
ha törvénykönyveinkból a százados igazságtalanságok nyomai kítörültettek, s ha
mindenik rendelése emberszerető seellemoen készült: szükséges, hogy az ernberek
váljanak ígazságosakká." Lőrdnc pap e mély bölcsességű szavai vezetnek legegye
nesebben Eötvös utolsó művéhez, A nővé'fekhez.

Miután kinyomozta a jelen és a múlt hibáit, s miután rájött arra - előbb

elméletben, majd negyvennyolc után gyakorlatban is -, hogy a forradalmi vív
-mányok megszílárdításához új, igazságosabb, önzetlenebb nemzedékre van szükség,
s viszont az új embertípus kitermelése a neveléstól függ - megírta nagy nevelési
.regényét.

E mind ez ideig méll1lánytJalanul elhanyagolt, pedig a lélekábrázolás fínomságaí
tekintetében valamennyi műve közül talán legfejlettebb regényének cselekménye
ismét az író jelenében játszódik, de minthogy alapproblémája a fiatalabb nem
zedék boldogulása, tulajdonképpen a jövőről van szó.

Nevelési eszménye: a természet rendje szerint való, egyszerűségre, becsüle
tességre, embel1szeretetre vailó nevelés. Tehát kétségtelenül ebben a regényben is
vannak rousseau-í reminiszcenciák, de átitatva pozitív kereszténységgel. Ezt már
Voinovich Géza is észrevette: "A könyv - írta - eszünkbe juttatja Rousseau
Emiljét . .. Van elveik 'közt némi rokonság, amennyiben mindketten a természet
rendje szerínt kívánnák nevelni a gyermeket, de Rousseau pogány természetimá
dása helyett Eötvösnél a természet és a keresztény eszmék összhangját találni."
Valóban, a nevelési reflexiók hátterében Farkas Máténak, a kis felvídéki község
'katollkus .plébánosának nemes alakja áll!.

Három regényében négy lmtolikus pap - a learthausa szerzetes, Bakócz Tamás,
Mészáros Lőrinc és Farkas Máté - plasztikusan megrajzolt portréjával talál
kozunk. Mind a négy más-más korok paptípusát képviseli. Az első regény egykori
Gusztáv grófja, a világtól elvonuló, a társadalmi .közösségből kászakadó, unio mis
ticára áhítozó karthausí barát - bár a regény szerínt a nagy francia forradalom
után él - mégis a középkor pap-ideálját testesíti meg. A Magyarország isu-se«
nagyszeru történelmi tablóján két - históriailag is hiteles - katolíkus pap élénk
.színekkel megfestett alakjával találkozunk, akik mántegy egymásnak élesen szem
beállított ellenpólusai. Bakócz Tamás (Eötvösnél Bakács) az elegáns világfi, a
.sírnulékony diplomata, a földi javakban és élvezetekben dúskáló gőgös főpap a re
neszánsz-kor papja. Viszont a fanatikus forradalmár, a népboldogítás szent cél
jaiért semmitől vissza nem riadó Mészáros Lőrinc ceglédi plébános csontos, szí
kár, komor alakja már a .közelgő reformáció előhírnöke.

utolsó regénye, A nővérek katolikus papja, Farkas Máté ormoslaki plébános,
már a modern kor pap-típusa. Eötvös korában ez a típus inkább még elképzelés
volt, s csak századunkban valósult meg. O maga írja: "Ha fes,tő egy lelkipásztor
ideálját ecsetelné, ez alak valószínűleg az ormoslaki plébánoshoz nem igen fogna
hasonlítani." Mert Farkas Máté - a múlt századi "lelkipásztor-ideáltól" eltérően

- leereszkedik az oltár magas Iépcsőzetéről és az emeletes szószékről hívei köz
vetlen körébe, azok társaséletének ártatlan örömeiben is részt vesz, mégis "ki őt

'közelebbről ísmerí, azon meggyőződésre jutott, hogy tiszteletreméltóbb embert és
jobb papot nem igen látott még". Mert ő nem kegyes külső gesztusokban, hanem
'lelke legbensejében igaz krísztusí pap, Híveinek evilági boldogulását is szívén
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viseli. Érdemes idéznünk azokat a szavait, melyekkel a g'rófi ínspektorral szemben
védelmébe veszí a múlt század harmincas éveiben forrongani kezdő jobbágynépet :
"önök felfogása szerínt a vallásra csak a népnek van szüksége, hogy alázattal
meghajoljon felsőbbjei előtt, hogy azépen elJjárjon a robotban és panasz nélkül
hordozza a terheit: de a nép meg azt hiszi, hogya vallás olyanoknak; kiknek
Isten nagyobb hatalmat adott, még szükségesebb.' Mit önök a népnél nélkülöz
hetetlien korlátnak tartanak, abban a nép védelmet szereme találni a hatalmasok
ellen, s ha ezt nem találja, közönyös lesz az iránt, minek hasznát belátni kép
telen ..." És még egy idézet: "A néptől utolsó fillérig megkívánta a magáét, csak
hogy épp oly szígorúan teljesíté kötelességeit is, és azoknak, kiktől a párbért pon
tosan beszedte, sokszor maga adta a szükséges pénzt. Mert, mint mondani szokta,
mí lenne a világból, ha e1Jtúrnők, hogy az emberek kötelességeiket ne teljesítsék,
de mí lenne az emberekből, ha egyik sem segítene a másikon."

A másikon való segítés, az evangéliumi szellemű önzetlen, szocíálís felebaráti
szeretet: ez voltaképpen valamennyd Eötvös-regény alapproblémája. Evvel kezdte
és evve1 fejezte be regényírói múködését. Érdekes összehasonlítani az első regény
végső kihangzását: "Csak az önösnek nincs vígasztalása e föWÖD" - az utolsó
regény zárószavaíval: "Oly boldog, rnint 6, a világon csak az lehet, ki mínt ő,

úgy tud szeretni." Ebben a pár mondatban benne van Eötvös egész életftlozőftája.

Az ember célja a boldogság, s ez nem más, mint mások boldogítása. Az önzés:
boldogtalanság; a szeretet: boldogság.

Em az Eötvös egymástól látszólag oly elütő regényeinek mégis egységes keretet
adó szeretet-filozófiát elsősorban és mindenek felett az evangélium szelleme táp
lálja, meUyel Eötvös egész lelkűlete telítve volt.

KUNSZERY GYULA

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

- Európa-szerte az újrafelfedezés örö
mével játsszák a színházak Ödö,n von
Horváthot, a Brechten és Dürrenmatton
nevelődött ,k&önség csak mostanában él
vezi igazán dambjainak groteszken ke
sernyés ízeit.

Diplomata apja. örökös vá:ndorlásának
egy-egy stáaiój,a meg'annyi állomást je
lent a fiú számára ís, ahon:nan a nem
zetfölöttriség illúziók nélküli tisztánlá
tásávQ;l figyelheti a Monarchia pusztu
lását, hogy aztán magyar származása el
lenére Németországban és Ausztriában
élve, német nyelven írva hű krónikása
legyen ennek a század elején ,kezdődő.

majd az első világháború szédületéből

ocsúdva is egyre mélyülő romlás,nak.
Ödön von Horváth nyelvén sajátosan új
életet kezd élni az osztrák-német ha
gyománryú dráma; klasszikus népszín
művek és komédiák keretei töltődnek

meg új tartalommal, hogy magukba fo
gadják az értékeit tékozló, erkölcsi ni
hilbe, barbárságba süllyedő világot. A
Monarchia végnapjai, a háború kauai
kádja után az infláció és a gazdasági
válság s a legszörnyűbb, az ember fo
kozódó devalvációja - ezek a nagy té
mái Ödön von Horváthnak. Drámái
Brechtéhez hasonló történelmi ívet húz-
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nak, dramaturgiájuk sok rokonvonást
mu~at a gazdago.n bemutatott élet epi
kus tablókra való töredezettségével és az
elidegenítő effektusole kedvelésével. Mé
gis másképp látja a világot az Osztrák
Magyar Monarchia összeomlás előtt és
után egyaránt hontalan szülöttje, mint
Brecht; Ödön von Horváth nem magá
ra a történelmi folyamatra, annak gaz
dasági-politikai vetületeire kíváncsi, ha
nem a történelem pszichológiai arcuta
tára, a háborúból alig magához térő, s
máris a kedélyes bécsi sramlizene meló
diáin át újabb őrületbe masírozó tim
berre. "Semmi sem kelti bennünk any
nyira a végtele:n.ség érzetet, mint a bu
taság" - írja mottóként az 1930-ban
irt Kleist-dijas M e s é l a b é c s i e l' d ő

elé, hogy aztán evvel - az erősödő fa
sizálódás kórWneteit felrajzoló O l a s z
é j s z a k a és K a z i m i r és K a r o
l i n a között írt - dara bbal a gI/Ö 1.;e l·e
kig leásson, s az embert önmagába záró,
féktelenül önző nyárspolgáriságban, a fő

lésujeskedéssel és hazug keáétuesséoqel.
leplezett butaságban és a pusztító ka
taklizma utáni far1casösztön burjánzé.sá
ban találja meg a góco1cat.

Nagyszerű formát talál ehhez a kegyet
len leleplezéshez: a magyar népszínmű-



vel össze nem tévesztendő, Raunund és
Nestroy hagyományait követő osztrák
Volksstüdcöt. A klasszikus bécsi nép
színműből Ödön 'Von Horváth átmen
tette a varázsos társas-tablókkal való
építkezést, a díszletek színes pompáját,
a jellegzetes epizódfigurákat; csak éppen
az egészből, a Strauss-keringők csengő

bongó dallamára, groteszk tánc kereke-
dik a színpadon. .

Mint mikor vékony tű nagyon mélyre
hatol a testbe és csak lassan jelenik meg
az első vércsepp, a Vígszínház néz6terén
először csak az andalító keringők szól
nak, a színpad oszlopain szines viHany
körték girlandjai kígyóznak, a mennye
zet kárpit~korongján kedélyes bécsi élet
kép figurái lebegnek; Fehér Miklós
nagyszerű díszletei akár egy rokokó
tündérkert dar:abjai is lehetnének, de az
tán megjelenik az első vércsepp, elkez
dődik a kegyetlen játék. Alfréd - ez a
lóversenytippekből és VaMriának, az
utoljára még hevesen felizzó bájú ötv.m
éves trafikosnönek a kegyeiből élő lé
hűtő - rándul le a szüleihez, "a kék
Duna" mellé, Wachauba; aztán a követ
kező jelenetben. a bécsi nyolcadik kerii
let mézes,kalács házaiból előbújik a da
rab többi figurája: Oszkár, a széplelkij,
ájtatos mészáros, aki szelíd perverzitás
sal várakozik a Tündérkirály lányának
kezére; Havlitschek, a segédje, aki szí
vesen megszúrná a hurkát kritizáló kis
lány tor,leát, "hogy a torkában a késsel
[utkározzon, mint tegnap a malac"; "a
régi jó Monarchia" romjai alól előmasí

rozó Kapítány s az önzésébe csontoso
dott Tündér király , a régi kedélyes bécsi
viveur 20-as évekbeU groteszk, utóda.
Marianne, a Tündérkirály lánya az egyet
len, akit az író szeretete elkülönít ezek
töl az önzés táplálta kisszerű illúziók
ban élő fiquráktól. de ugyanakkor nem
fon az alakja köré glóriát sem, nem
mutat fellényével n.agyobb értéket, mint
ami az adott tipusú sorsban, az adott
],öTÜlmények között valószínűen lehetsé
oes. Marianne csak egyszeTŰen, tisztán
szeretne élni, egy olyan férfü)al. akit
.~zíve srerin! választhat; ezt véli megta
lálni Alfrédban. a bécsi erdőben tett ki
rándulás aroteszk képsorai után az egy
másba foaódzás egyetlen lírai intonáció
jú Jelenetében.

A rendező - Kapás Dezső - eauiitt
él a darabbal, ,kitűnő tempót diktál: a
..seregszemle" lazább ritmusú komikus
Jelenetei után erre a társask,irándulásra
koncentrál. Már Krúdy-rendezésével is
megmutatta, hogy nagyszerű érzéke van
a szimultán jelenetszerkesztéshez; most
szépen szavaló kislányok, bárgyún szen-

timentális nénik tablója után groteszk
kettősök lejtenek el a színpadon, hogy
aztán hangot váltson a darab egyetlen
ironikus' felhang nélküli jelenetével, a
pillanatokra önmaga kisszerű becstelen
ségéből kilépő, a lány tisztaságához fel
emelkedő Alfréd és Marianne egymást
vállaló ölelkezésével. Kár, hogy a ren
dezői szándék ezt az egyetlen tiszta ké
pet némileg degradálja a sztereotip is
métlődésű - a korábbi groteszk kettő

söket idéző - aláhullással.

A darab második része a szerelmesek:
egymás,tól való eltávolodása, Alfréd el
embertelenedéséne,Jc illúziók nélkül lát
tatott folyamata. Alfréd, akinek tartását
hamar meglazitja az idő, már kopottab
ban, fáradtabban, visszakívá,nkozik régi
lóversenyes, parazita világába. MaT'Í:lLnnét
átadja az éjszakai meztelen lokáltánc
megalázottságának, gyermeküket pedig
kiszolgáltatja a népmesék banyájának
gonoszságával és a nyárspolgár korlá
toltságával gyűlölködő Nagyanyának Az
tán az iró hirtelen megállítja az időt,

látszólag megáll a romlás is a harma
dik rész nyitányában és sramlizenét, vi
rágerdőt, hamisítatlan bécsi kedélyt vi
rágz·ik. Kapás Dezső remek iróniával ke
zeli a jelenetet: a Tündérkirály konok
grotesz,k stupiditása, Erich'nek már a
Hitleriuqetui szellemét idéző porosz
fennhéjázása, az Amerikából hazaláto
gató Mister szentimentális álarcot eldo
bó vadállatisága új szint visz a gondta
lan mulatozásba. Sajnos a magyar szín
padi hagyomány prüdériája a Maxim
mulatóbeli jelenet képét Ödön von Hor
l'áth intencióitól messze eltérve, szelídre,
amolyan tüllruhás-bikinis revüre formál
ja, igy értelmetlen hisztériába fullad a
dráma nagyjelenete, apa és leánya gro
teszk szineiben is megrázó erejű találko
zása.

A befejezés a népszínmű eddig is erő

sen megkérdőjelezett idilljének lehango
lóan keserű metamorfózisát hozza. Alf
réd visszalopakodik Valériához. aki a
porosz [asiszta-umoncot már elfogyasz
totta. útnak bocsátotta, a vizsgálati fog
ságot is ártatlanul megjárt Marianne
visszamegy a Tündérkirályhoz, hogy az
levehesse a babalclinika ajtajáról a .,vég
eladás" - táblát; a lány - gyt!rm'!két
a Nagyanya elpusztította - önmagát fel
adva, a semmiben furdokolva a gyenné
den diadalittas Oszkár szerelmét is eltűri.

Kitűnő szereposztásba,n keltek él~tre

Ödön von Horváth [iaurái. A darab leg
súlyosabb alakítása Sulyok Má'l'ia gyil
kos indulatú Nagyanyája. Rendkívül szé
les - a zsémbestől az unokája iránti
szereteten át a félelmetesigívelő
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hangskálán játszva, a szerep látszólagos
öregségével disszo:náns dinamikával ér
zékelteti a figura gyiLkos mivoltában is
az emberi komplexitást. Venczel Vera az
író elképzelését árnyaltan kibontó, egy
szerű akarású, szerelembe kapaszkodó,
-naiinü csalatkozó, hullásában is szép
Mariannét formál. Ernyey BéZa inkább
csak a kezdeti selyemfiú-fölé,ny árnya.
lataiban teljes igazán, későbbi alakításá
ból hiányzik a tartás nélküli figura ösz
szeroppanásának belső játéka. A groteszk
galériából kiemelkedik Benkő Gyu.a
Tündérkirálya. Puhasága, korlátoltsága
mögött érezni lehet a történelem sodrá
$ában - stupid kedélyessége ellenére
is - még bármilyen kegyetlenre formá
wdható polgárt. Nagyon jó Kern András
potenciális fasisztája. Erőszakossága

már komikus színeivel is a groteszken
puha bécsi polgárság fölé komorul. Tá
bori Nóra sok humorral adja ki 'magá
ból a mohóságában is folyton kompro
misszumot kereső, hervadní makacsul
n~m akaró asszony érzéseit. MeggyőzőBa
lázs Péter Oszkárja. űnnepélyesen kifeje
zéstelen arca, szépelgőmozgása érzékelteti
az ösztönök mélyén lappangó kegyetlensé
get is. Farokas Antal állatias Havlit
8chekje, Csákányi László elhülyült Ka
pitánya, Miklósy György birkából far
kassá vedlett Misterje mind jellegzetes
figurái voltak Ödön van Horváth félel
metes panoptikumának.

A vígszínházi ősbemutató sikerében
nagy része van Mészöly Dezső modern
értelmezés-a, árnyalt f01'dításának.

- Talán nagyszombat békéje vetült a
Fészek Klubban tartott M i ,k s z á t h
e s t re, mert Létay Klára műsora első

sorban a na.gy író életm-avének derosebb
színeit ragyogtatta fel meleg, gazdag
előadóm-avészetével. Mikszáth, az ember
villant fe'l a m-asor első részében az egy
szerű, kedves önvallomások, életrajzí
jelleg-a rövidebb írások tükrében. A

KÉPZŐMŰVÉSZET

Czóbel BéLa tárlata. A tavaszi
kiállítási időszaknak minden bizonnyal
az áprilisi Czóbel-tárlat volt a legkiemel
kedöbb eseménye.' A nyolcvannyolc esz
tendős mester retrospektív kiállításán
közel kétszáz művet láthattunk a Mű

csarnok termeiben; a képek egyharma
dát svájci, francia, amerikai és nyugat
német magángyűjtemények és múzeu
mok (közöttük a párizsi Musée National
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Mikszáth'"est nem törekedett - nem ts
törekedhetett - valamiféle, a teljes
életműből ízeUtőt nyújtó egységre, de
Mikszáth hangskáláján végigfutva még
is megütötte azokat a hangokat - az
alapvetően meghatározó élmé:nyekbóL fa
kadó hangoknak azokat a hUm01'os-iro
nikus és balladisztikus árnyalatait -,
amelyek aztán az egész mikszáthi élet
műben továbbrezegnek. A panteisztikus
bájú természetközelség ihletében, a Jó
palocok, Tót atyafiak világában mo
zogtak a műsor második részénele meg
szólaltatott remekei, míg a harmadik
részben a szatíra, az irónia Mikszáthját
mutatta be a művésznő sok eredeti, ked
ves leleménnyel. A m-asort Az a fekete
folt cimű, hosszabb lélegzet-a elbeszélés
megszólaltatása zárta.

Az előadóest előtt Czíne Mihály mon
dott amikszáthi életm-a helyét sok szem
pontból újszerűen megvilágíro, annak CI

próza lírai vonulatával való érintkezésé
re is rámutató bevezetőt.

- A cselekvő, szenvedélyes hazafiság
kérdései szólaltak meg az Egyetemi Szín
padon T o m p a L á s z l ó ú j e l ő a d ó
e s t jének, a Virrasztó-nak ihletett m-a
s01'ában. A reformkor tettre szólító ódai
hangjától a századf01'duló összeomló
Monarohiájának kérdésein át a fasizáló
dás, a két világháború közötti magyar
ság problémájáig, a század eleji kíván
dorlásMl a mai disszidálásig szinte min
den kérdést fgy gazdag, valamennyi
hangszínnel bíztosan játszó előadóművész

tolmácsolt.
Az egymásra rímelő és egymással per

Lekedő, prózai és verses szövegek első

részét az 1526-ból származó ima nagy
erejű könyörgése zárta, míg a második
rész végén Márai Sándor Halotti beszé
dé-nek: semmibe zokogó pesszimízmusá
ra felelt Tompa László Tamási Aron
nak az itthani, egyetlen haza mellett
hitet tevő szavaival.

VlGH BÉLA

d'Art Moderne) bocsájtották rendelke
zésre.

Bár a művész egy-két chef d'oeuvre-je
(így az 1905-ÖS "Kislány ágy előtt" vagy
az 1928-as "ülő női akt vázával") nem
szerepelt a kiállításon - a bemutatott
művek Impozáns együttese mégis hűsé

ges képet adott Czóbel Bélának, XX. szá ,
zadi festészetünk egyik legnagyobbjának
If nagvbánvaí évektől (1902-1903) az



1970-ben festett "Hamequin"-ig töretle
nül ívelő pályáiáról.

Czóbel (témaköreit tekintve) nem tar
tozik a széles skálájú festők közé; ru
hátlan és felöltözött női fígurákon, ví
rágcsendéleteken. enteriőrökön. táj- és
városképeken kívül egyéb tárgyú fest
ményei és grafíkáí ,ritkaságszámba men
nek - munkássága (és kiállítása) azon
ban sosem válik egyhangúvá, hiszen
míndegyík munkájában elemi erővel

nyilatkozik meg szenvedélyes tempera
mentuma, telivér kolorízmusa, ízig-vérig
festő volta.

Egy művészetí író - a 40-es évek ele
jén - festői programja felől faggatta
Czóbelt, A mester válasza így hangzott:
.,Művészeti teóriáim ninc.senek. Egy fes
tő gondolkozzék vonalakban, formákban,
színekben; ezek az ő kifejezési eszközei.
Az elénk táruló problémákat a saját
nyelvünkön kell megoldanunk. A többi
rnínd - irodalom ..." E szavakból kivi
láglik, hogy Czóbel nem. a Seurat-, Hil
debrand-, K:lee-típusú. elméleti. kérdése
ken 'SOkat tépelődő, spekulatív hajlamú
alkotók rokona, hanem az emocionális
alkatú művészeké, Bonnard-é, Utrillóé
vagy Soutine-é.

Czóbel művészeti elvei. tehát koránt
.sem bonyolultak ("művés2Jelti teóríáím
nincsenek ..."), - ne feledjük azonban:
.az egyszerűség nem ellentétes a mély
'Séggel; CZÓbe! egyszerű terminológiája
rnögött bölcsesség, egy hOSS2lÚ művészélet

.során felhalmozódott szellemi gazdagság
rejlik. Hallgassuk meg egy másik nyi
latkozatát is: "Nem azt festettem meg,
amit láttam, hanern azt, ahogyan lát
tam; a felfedezéselmet és a meghatódá
sornat fejeztem ki. Jó csendéletet csak
akkor festhetek, ha úgy festem meg a
csendélet almáját, ahogyan azt még sen
ki sem látta. Úgy értem: nem olyan
furcsán, hanem olyan lényegbevágó
an...n Ennek a puritán (ugyanakkor okos
és önérzetes)" szavakkal megfogalmazott
ars poeticának jegyében születtek meg'
Czóbel olyan rerríekléseí, mint a "Festők

a szabadban" (1906), a "Fiú labdával"
(1916), a "Meyer úr arcképe" (1921), a
"Nnrmallldiai enteriőr" (1926), az .,Álarc
és mandolin" (1928), "A múzsa" (1930),
a "Madonna" (1937). a "Mi1éna'" (1945),
az .,ürléans-ii Szűz" (1960) vagy a "Szent
endrel Vénusz" (1968).

Boldog és szerenesés az a· művész, aki
annyira egységes és következetes életmű

vet mondhat magáénak, mínt Czóbel.
Századunk magyar piktúrajának telje
sítményei között jó néhány olyan akad,
amely az övénél mutatósabb, cstllogóbb,
bravúrosabb - de kevés olyaJIJ..t tudnánk

emIítenJi, amely CZÓbef. Béláénál tartal
masabb, őszintébb és lélekből fakadat
tabb lenne.

Georges Besson, a tekintélyes francia
müvészetí író egyik cikkében ezt olvas
suk: "Czóbel - festészetének különle
ges mágíájával, festői Illyelvezetének pa
zar pompájával - már régen elfoglal
ta helyét a Párizsí Iskola legeredetibb

. alkotóinak sorában és e század európai
festészetének történetében." A Czóbel
képek előtt állva nem éreztük túlzásnak
Bessonnak (s számos más francia kriti
kusnak, esztétának: Cassou-riak, Dori
valnak, Cogníat-nak, Waldemar George
nak) Czóbel művészetét méltató szavait,
amelyek az egyetemes múvészettÖTténet
ben jelölik ki a magyar mester helyét.

A Czóbel-kiállítás sikerében nagy ré
sze volt a tárlatot rendező dr. Kratoch
will Ferencnélnek. O gyűjtötte össze 
sok munkával, utánjárással - a festmé
nyeket, neki köszönhető a katalógus
adatokban gazdag szövege, ő helyezte el
- biztos ízléssel - a műveket a fala
kon, paravánokon. Elismerés illeti a Mű
csarnok ígazgatóságát is a finom papír
ra nyomott, vaskos katalógusért. amely
185 mű (!) reproduk.ci6ját tartalmazza.

•
M ű v é s z e t i k Ö n Y v e k, A sWp

képzőművészeti kiadváJnyairól előnyösen

ismert prágai kiadó, az Artia magyar
nyelvem lis közreadta Izerginp" Barszkája
és Zernov szovjet művészettörténészekA
XIX. század végének és a XX. század
elejének fra.ncia [estészete a leningrádi.
Ermitázsoon című könyvét. A mű kép
anyaga elsősorban Bonnard. Matisse,
Marquet, Derain és Picasso munkáít mu
tatja be (e mesterek vannak legbősége

sebben képviselve az Errmtázsban), de
a kötet ízelítőt nyújt Vuillard, Mauríce
Denís, Vlaminck, Rouault, Fernand Lé
ger és Van Dongen festészetéból is. A
reprodukált művekhez fűzött kommentá
rok tömörek, világosak, megbízhatóak.

A könyvnek mindössze egy mondata
kíván kíígazítást, az a megállapítás,
hogy "a Nabds-csoport elnevezése tréfás".
Nem így van. Enrnek a századvégi fran
cia rnűvészcsoportnak legtöbb tagját (P.
Sérusíer, M. Denís, J. Verkade stb.) 
mínt Körner F:va ís írja - "transzcen
dens eszmék", "spir'ituális szellem" jel
lemezte; a misztikus gondolkodású Sé
rusíer azért választotta a héber nabi
szót (amely prófétát, megvílágosítottat,
kiválasztottat [elent) a kör megjelölésére,
mert e festők egy új műv:észetszemJ.élet

és egy - vallásos alapokon nyugvó 
szellemi megújulás prófétáinak telcin-
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tették magukat. (Aligha véletlen, hogy a
Nabís-csoport egyik tagja: Jan Verkade
1894-ben belépett a híres beuroni bencés
kolostorba, mint laikus szerzetes.)

Egyik legjelentősebb élő festőnknek:
Anna Margitnak munkásságával foglal
kozik a Képzőművészeti Alap ki adójá
nál napvilágot látó Mai magyar művé

szet című sorozat új kötete, arnelv S.
Nagy Katalin fiatal mütörténész esszéjét
és tizenhat Anna Margit-kép ("S2Jent
endre", "Sétalovaglt.s", "Malom utca",
"A baloldali lator", "Angyali üdvözlet",

ZENEI JEGYZETEK

(EGYHAZZENEI ESEMENYEK) Né
hány esztendeig válságba került az egy
házzene. A zsinat utáni időkben nagyon
sok, addig kitű!nő munkát végző kar
nagy panaszolta elkeseredetten, hogy az
új rendelkezések után veszendőbe megy
eddigi munkája. Némelyik együttest a
szétszóródás veszedelme fenyegette. Az
tán lcu;san ismét éledezni kezdtek. Rend
szeressé váltak az egyházzenei áhítatok,
s ezekre szinte változtatás nélkÜL ment
hette át repertoárját mindegyik kóru
sunk, aj nevek tűntek fel az ismeret
lenség homályából, néháwy kitű,.ő régi
együttes pedig lassan, csendesen hanyat
lani kezdett. Ez persze az élet természe
tes velejárója: nem lehet töretlenül őriz

ni évek vagy évtizedek hosszú során át
ugyanazt a magas színvonalat. Most,
amikor a nagyheti gazdag program után
összegezni próbáljuk a tapasztaltakat,
mindenekelőtt azt kell örömmel felje
gyeznünk, hogy lényegesen több a po
zitiv jel, s az egy helyben topogás esz
tendei után ismét az emelkedés korsza
kára számíthatunk.

Hadd szóljak legelőször egy na.gy múl
tú, igen színvonalas, állandó mu.nkát
végző kórusunkról, a Hergenrőder Mik
lós vezette Pécsi Székesegyházi Ének
karról, amely ha akarná, most ünnepel
hetné fennállásának nyolcvanadik évfor
dulóját, hiszen 1891-ben, a restaurált
székesegyház felszentelésén mutatkozott
be az új énekkar, amelyben a felső sző

lamokat azok a fiúk énekelték, akiket a
székesegyházi énekiskolában képeztek
ki. Glatt Ignác, aki regensburgi tapasz
talataira és a többi között Liszt Ferenc
segítségére támaszkodva szervezte meg
az énekiskoU!t, 1918-ig vezette azt is. a
kitűnő kórust is. Nyomdo!caiban tovább-

420

"VeQ"onika kendője" stb.) színes repro
dukcióját tartalmazza. Merész, tiszta szí
nek, konvencióktól mentes formanyelv,
festői üdeség és frisseség a fő értékei
Anna Margit píktúrájának. Kevés mű

vészünk van, akinek több érzéke lenne
a humor, az irónia, a játékosság iránt,
rnint neki. S. Nagy Katalin kis könyve a
Theológia,i Szemle című magas színvo
nalú protestáns folyóirat cikkírój"áJnak,
Szigeti Jenőnek véleményét erősíti meg:
"Anna Margit míndegyík képe művésze

tünk nyeresége,"
D. 1.

ra is képzett, áldozatos és Lelkes muz:ii
kusok jártak: 1936-ig Lajos Gyula., 1962
ig Mayer Ferenc, azóta pedig Hergenrő

der Mikl6s. Ebben a korszakban az ének
kar következetesen fejlesztette tovább
az a' capelta stílust, s számos nagysi
keríí hazai és külföldi hangversenyen
adott bizonyságot tudásáról. 1945-ben
(pontosan október H-én) a kitűnő pécSi
együttes mutatta be Kodály Zoltán Mis
sa brevisét a mester jelenlétében. 1951
ben megszűnt az énekiskota, ezért a kó
rust át kellett szervezni. Ekkor alakult
ki az a struktúrája, amely mind a mai
napig érvényben van. Változatlanul a
preklasszikus korszakremekműveiállnak
repertoá'rjuk középpontjában erre
utalt kitűnő érzékkel összeválogatott és
megvalósított nagyheti programjuk is -,
de aki figyelemmel ,kíséri műsoraikat,

megállapíthatja, hovatovább az lesz ve
zetőinek legnagyobb gondja: melyik mű

vet ne énekeljék a sok közül. (Immár
hagyománnyá fejlődött Pécsett, hogy
halottak napján minden évben előadják

Cherubini nálunk sajnos megLehetősen

mostoha sorsra kárhoztatott Requiemjét.
Ez a zenei est egyetemes művészeti éle
tünknek is jelentős eseményévé vált.)

Kétségtelen, hogy többi ,kórusunkhoz
hasonlóan a pécsi énekkarnak is meg
vannak a maga problémái: szűkösek a
próbale1tetőségek, ke1'l!s idő marad ú;
művek tanulására; ugyanakkor azonban
kivételes szerenoséjük, hogya tagok egy
része az abszolút szolmizációs rendszer
birtokában lapról énekel. Az idei nagyhét
tanulsága szerint a nehézségeken győze

delmeskedni tud az előrelátó, komoly
felkészültséggel vezetett együttes, mely
nek tervei további meglepetéseket ígér
nek, hiszen Cecilia.-napi hangversenyeik



.keretében Bach Magnificatjána,k és Beet
hoven, Haydn, Mozart és Schubert egy
egy miséjének eWadását tervezik, s ta
/.án Szekszárdon sikerül elöadniok Liszt
.szekszárdi miséjét. Természetesen Pécsett
is nagy érdeklődéssel várja a zeneked
velő közönség a nyári kedd délutáni or
gonahangversenyeket, melyeken a két ki
tűnő művész, Hauisz Bé1a és HorLay Ke
reszteiu ül a bizony már átalakításra szo
ruló hangszel' mellett,

A főváros egyházzenei eseményei kb
.zul kétségtelenül Bach Máté-passiójának
nagyszerű előadása emelkedett ki. A
Liszt Ferenc kórus és zenekar, valamint
kitűnő szólóegyüttes élén Bucsy László
vezényelte a míívet. Az előadásnak az
adott külön értéket, hogy ezúttal nem
csak a passió szinte végsőkig csiszolt
szerkesztését és zenei felépítését cso
dálhattuk meg, hanem lelki mélységeit
is érzékettiettiik. Pompásan zengtek a
turb~k, s a szenvedéstörténet teljes és
félelmetes· pompájában bomlott ki a
nagyszerű zenei elképzelések és hiv ,!ci
vitelezésük nyomán. Ugyanilyen elisme
réssel méltathatjuk a Belvárosi főplébá

nia-templomban haUott János-passiót,
amely elsősorban dinamikus lenduleté
vel, jó tempóival, igényes elgondolásai
val ragadta meg a hatalmas közönsépet.
Az itt folyó művészi munka ugyanc~;ak

minden méltánylás t és elismerést meg
érdemel. laéretes előadásban hallottuk a
János-passiót az AC Kapisztrán kórusa
és zenekara tolmács01ásában is. Az
együttes lehetőségei azonban alighanem
sokkal nagyobba,k, s érzésünk szerint a
mostani szólóegyüttes összeállítása sem
sikerült hibátlanul. Kitűnően énekelt
viszont Gábor Artemisz és Bartai; Zsu
zsa.

Jól összedolgozott, színvonalasan ének
lő együttest ismertünk meg a Rózsafü
zér királynéja templomban, ahol Perga
lesi Stabat Matere és Liszt Via crucisa
hangzott fel. S szekott magas színvona
lán szerepelt az Ú budai főplébánia
templom együttese, amely immár hagyo
mányosan Pergolesi Stabat Materét adta
elő kultúrált, néhol megrendítő mélysé
geket sejtető előadásban. S még folytat
hatnánk jócskán a sort annak bizonyí
tására, hogy az idei nagyhét a zsinat
után meginduló egyházzenei pezsgés je
lentős, nemzetközi méretekben is figyel
met érdemlő árLomása volt.

(LEMEZFIGYELŐ) A ietteaezések ko
rát éljük a zenében is. A húszas évek
től kezdve mind intenzívebben fordult
az érdeklődés a preklasszikus zene irá
nyába. Napjainkban az akkor felfede
zett Vivaldi már majdnem olyan népsze-

rű, mint Bach, s kortársai - Albinani,
Corelli, Scarlatti, Bonparti és a többiek,
,ki tudja, hányan - szintén egyre gyak
rabban tűnnek fel a hangversenyek mű

sorain. Ezzel párhuzamosan a lemezki
adásban is érezhetővé vált egy ilyen
múltba fordulás. (Ezt csak segíti, hogy
vi/.ágszerte remek kamaraegyüttesek ala
kultak, amelyek fő feladatuknak a régi
zene előadását tartják. Náiums: például a
Magyar Kamarazenekal' lenne alkalmas
alanya ilyen [etoételnek.) A Magyar
Hanglemezgyártó Vállalat "Musica rina
ta" sorozata igyekszik a Széchényi
Könyvtárban lét:ő Esterházy- és egyéb
hagyatékak legértékesebb darabjait a
nagyközönség elé tárni. Anagy Haydn
testvéröccse D-dúr szimfóniájának és
Szerenádjának tanúsága ezerint nem a
legnagyobbak ,közül való, mégis érdemes
volt megismernünk műveit a sorozat új
lemezén.

A Filharmóniai Társaság zenekara ta
lán fényesebben is szolhatna, bár a kar
mester, Sándor János mindent megtesz
a sikerért (LPX 11358).

Hatalmas erdőben tétova alak bolyong,
útját alj,g világítja meg kicsinyke fény
- ez a kép tárul elénk azon a kifeje
zetten - és a jele,k szerint külsőséges

eszközökkel is hangsúlyozott - "roman
tikus" lemezen, ameluen Gabos Gábor
Franck Szimionikus 'lJáltozatait és Rati
manyinov II. zongoraversenyét játssza.
Néhány hónapja sikerült mepszereznem
azt a lemezt, amelyen a Franck-művet

Walter Gieseking tolmácsalja Karajan
vezényletével. Szó se róla, szebb ez a
mi lemezünknél, de ezt is érdekesnek
tartom, mert teljes illúziót kelt, s a nagy
példa meüett is akadnak figyelemremél
tó megoldásai. Gabos Gábor legjobb
napjait idézi - talán még sose hallottam
ilyen elmélyült nyudalommal, a zene
hullámain önfeledten ringatódzva ját
szani, mint ezen a széu kiadvánllon. A
Budapest Filharmóniai Zenekart Lukács
Miklós vezé,nyli kitűnő stílusismerettel
(LPX 11460).

A zenei versenyek sorában meglehetős

ér,deklődés kisérí a Budapesti Zenei
Verseny eseményeit is. Talán erre vá
laszolva jelentette meg a Hamalemez
gyártó a múlt évi győztesek lemezét. Te
hetséges, szép produkciók ezek, na.gy
szerű zenei rendezésben, s illúziót kel
tőn idézik vissza a döntők feszült pilla
natait. A magam részéről nem szeretem
az ilyen vegyes salátákat, s jobban
örültem volna, ha - mondjuk - a na
gyon ígéretes Kovács Kolos nagy leme
zét hallgathatom (LPX 11534).
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A len:gyel 1um.glemezújdonságok közül
ezúttal a nálunk is sikerrel vendégsze
repelt Joachim Grubich Bach-orgonale
mezét emelnénk ki. A szép hangú, or
gonán a D-dúr preludium és fúgát, h
moll preludium és !'Úgát és a g-moll,
"Sei gegTÜsset" parti tát adja elő. Buda-

FILMEK VILÁGÁ BÓL

. É g i b á r á n y (magyar, színes), írta:
Hernádi Gyula; kép: Kende J.; rendező:

Jancsó Miklós; fősz.: Madaras J., Da
niel Olbrychski, Kozák A., BUjtOT 1.,
Széles Anna.

Az Égi bárányban Jancsó valamennyí
ismert stiláris vonását fölfedezhetjük: lé
nyegében újra a valóság félelmetes,
ideologikuselemekig vitt leegyszerűsíté

séról van szó; ezt az eljárást Iehetne
avaritgarde művészetnek is nevezni, Hi
szen Beckett vagy Ianesco műveiből. va
lóban mindaz hiányzik, amit a Lukács
féle "világtörténelmi derűlátás", a rea
lizmus - s véleményük szerint a mínő

ség - mércéjének tekint: a körüljárha
tó hősök, a tipikus jellemek, az egymás
közöttIi kapcsolatok ábrázolása, azaz a
valóság ún. totális tükrözése.

A jancs6i "avantgarde" azonban egy
általán nem reked meg az affektusok és
a hanguíatok közvetlenségének szintjén,
nem darabokra szaggatott világot ábrá
zol, nem egy pillanat érzését tágítja
egyetemessé, nem hanyagolja el a köz
vetítő rnozzanatokat azok között az egy
ségek között, amelyeket fontosnak te
kint (csak nála éppen nem a jellemek
azok), azaz semmi olyat nem csinál,
amit a realizmus hívei az avaritgarde
szemére vethetnek. Ellenkezőleg, a ma
ga médján éppen a lukácsi értelembe
vett "intenzív totalitásában" tükrözi a
Világot, parancsoló szigorral és rendíthe
tetlenül.

Bár Jancsó a magyar film élvonalához,
s nemzetközileg ismert újftójához tar
tozik, félreértés volna, ha avaritgarde
alkotónak tekintenénk. Az ideológiai
moegást ábrázoló műveiben csupa ak
tuális, realista fogalommal értelmem a
létet (hatalom, manipuláció, megszállott
meggyőződés), s amiben talán a legin
kább konform a kor légkörével, a radi
kalizmus klűjuló hullámával (azaz a tör
ténelmi tradíció egyik legszívósabb ele
mével), hogy minden dernisztifikációs
gesztusa, néző-elidegenítésa és hatalom
ellenes ördögűzése ellJenére hisz valamí-
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pesti szerepléselwr kissé hiivösen objek
tív alkatnak látszott Grubich, annál na
gyobb örömmel halljuk átlelkesült, a leg
kisebb árnyalat iránt is fogékony játé
kát e szép lemezen.

RÚNAY LASZLö

féle végső, "igazi" igazságban, mely ta
lán a közvetlen tárgyi érzékelésen is túl
van, 'esetleg a tények ellenére is ott
kell hogy munkáljon az emberben. Film
jeiból míntha az derülne ki, hogy mind
az, ami elbukott, szükségképpen az igaz
ságot tartalmazza, tehát csak a történe
lem fatális tévedései, vagy - a mani
cheus szemléletben - az ember eredendő

gonoszsága akadályozta meg, hogy az
apolloníkus álom, az igazság paradicso
ma megvalósuljen. Ennél már csak az
az állítás volna :f\.iktívebb, hogy a törté
nelemben míndíg az igazságosabb győ

zedelmeskedik.
Minden filmjében ideologikus fogal

makig lecsontozza a szerepeket, s ezek
a fogalmak, akárcsak az éppen uralko
dó elképzelések, ugyan maguk is fíkeíók,
de éppen fiktív jellegük következtében
képesek arra, hogy az uralkodó míto
szok pozitív tükörképét mutassák, egy
fajta grammatikát ahhoz a pontatlan.
felületes nyelvhasználathoz, mellyel álta
lában az adott társadalom szükségleteít
a gyakorlatban kifejezik. Annak követ
keztében, hogy Jan.csó fogialmi szerkeze
teí maguk is fikciók, kétségtelenül ké
pesek arra, hogy a fiktívet a világban
Ieleplezzék,

Ez a Ieleplezéses eljárás - melyet a
racionalizmus beköszöntéséig ördögűzés

nek neveztek - szerkezetaleg azonos az
utópiákéval, csak azok az uralkodó mí
toszok negatív tükörképeit mutatják, l)

így afféle ellengrammatikát az érvényes
nyelvhasználatéval szemben. A realíz
mus totális valóságtükrözésének utőpísz-

tiküsságához Jancsó ugyanolyan közel
van, mint a messíanísztíkus radikaliz
mus ídeauzmusához, de ezt a helyzetét
a saját "történelmisé!';e" míndíg leplezte.

Jancsónak ez a filmje nem annyira
egységes, mínt az eddigiek. Nemcsak az
okozza ezt a hatást, hogy ezúttal már jó
formán semmit sem bízott az aktív, tó
le független színészi játékra; szerenlől

mlntha álarcot hordtak volna magukon,
de nem a klasszikus antik tragédiák ar-



tisztikus rajzolatait (ez a hatás legfel
jebb akkor keletkezhetett, ha valamelyik
színész arca már eleve valami Ilyet fe
jezett ki), hanem többnyire a hétköz
napiságból kiragadott amatörizmus da
rabos esetlenségét, melyről csak azért
tudjuk azt, amit a rendező tudatni kí
ván, mert az alakokhoz, a ruházatok
hoz, s olykor az arcokhoz általunk köz
ismert történelmi sztereotipiák tapad
nak. A teljesség hiányát inkább az okoz
za, hogy a film egyik fele "nem. arról be
szél, amiről a másik. Az első rész a
tízenkílences jancsói "vereség"-tema:ika
felújítása; jóformán olyan előreláthátó
szabályossággal ismétlődnek benne a
megszállott gyilkosok és mit sem vétő

áldozataik, akár egy Marika Rökk-film
ben a bárlátogató markáns férfiak és li
tehetséges a,rtistaJáJnyok arcai.

Olbrychski szerepe viszont, mely a
film második felében bontakozott ki,
minden jel szerint új meglátás Jancsó
művészetében. Attól a pillanattól kezd
ve, hogy Júdás-csóket lehel a terror el
ső szakaszának ideológiáját, a közvetlen
eszelős meggyőződést képviselő szerep
lőre, aki a rendező adta szerkezetben
valamiféle önkeresztelő "antikrisztust"
képvisel, megváltozik a film iránya.

Mikor Olbrychski átveszi a főszerepet,

hogy giccses-együgyű hegedűjátékával a
jövendőbeli jelképes krematóriumokba
csalogássa az ernberekiet, a janos6i ábrá-

zolás mélységeinek olyan Iehetőségeí tá
rulnak föl, melyeket a jövőben talán
inkább ki fog majd aknázni. Különösen
vonatkozik ez azokra a rövid, látszatra
súlytalanul elhelyezett jelenetekre, ahol
valójában az ipari-fogyasztói társada
lom "kívülről irányított" emberének ma
nipuláltságát láthatjuk: míkor az ese
mények középpontjába került főhős ar
cához a "keep smíling" törvényének en
gedelmeskedve női arcok bújnak, hogy
sztereotip fölénnyel a kamerába - a tö
megkommunikációs hírnévbe - belebá
muljanak, éppen fölállítják körülöttük a
koncentrációs táborokat. Egy pillanatra
mintha Antonioni Blow-Upjának légköre
érződnék. Antonioninak ez a filmje for
dulópont volt, az ő útja innen a Za bris
kie Point tanúsága szerint a nyílt ra
dikalizmussal való azonosuláshoz veze
tett: Jancsó ezúttal nem használta ki az
Olbrychskí szerepe adta lehetőségeket,

addig modora míntezv fékező baUaszt
ként nehezedett rá. Kétségtelen, hogy az
a két lehetőség, melyhez mínt említettük
egyformán közel áll (a totális realizmus
idealizmusa és a mesSiianisztikus radi
kalízmus utópísztíkussága), s amelyek:
elől eddig rossz tapasztalataira hallgat
va az ideologikus-absztrakt formálás hi
deg tárgyllagosságába anenekillJt, nem te
szi könnyűvé a dolgát.

UNGVARY RUDOLF

RÁDIÓ MELLETT - KÉPERNYŐ ELŐTT

EGY MűFAJ SZüLETÉSE. Múlt szá
munkban a rádiójáték néhány alapvető

kérdését foglaltuk össze. A Kossuth rá
dió azóta érdekes példával is szolgált a
mcmdottakhoz: . április végén felújította
Richard Hughes "A veszély" című rá
diójátékát, amely a világ első eredeti
hangjátéka volt. Mielőtt tehát a múfaj
szakemberei közül néhányat megszólal
tatnánk, tekintsünk vissza - a most el
hangzott mú ismeretében - közel öt
évtizeddel ezelőttre: aTTa az időre, ami
kor a hangjáték, mint önálló műfaj

megszületett.
Amikor az első angol rádiótársaság 

amelyből később a British Broadcasting
Corporatiot: (BBC) alakult - 1924. ja
nuár lS-én a wallesi származású, 24
éves Richard Arthur Warren Huqhes szo
katlan témájú, rendhagyó játékát (A
eomedu of tiamaer) bemutatta, a hallaa
jók aligha sejtették, hogy a rádiózás tőr-

ténetében korszakalkotó esemény fülta
núi. Persze, mint minden ,korszakalkotó
eseménynek, ennek a bemutatónak is
megvoltak a maga előzményei. Már a
húszas évek elején történtek kísérletek
egy sajátosan rádiós drámai műfaj ki
alakítására. 1922 őszén A. R. BUTTOWS, a
Nemzetközi Rádióegyesület főtitkára

Phyllis Twigget, a népszerű angol mese
írónőt bízta meg azzal, hogy külön rá
di6darabot írjon. Enme,k eredményekép
pen készült el az "Igaz történet a Mi
kulásról" című karácsonyi játék. 1923.
október 6-án a glasgowi rádióállomás"
mutatott be új művet: egy irodalmi al
koiás (Je,ffrey W. Scott: ..Rob roy") rá
diól,áUozatát. R. E. J eff r e U, az aber
deeni adóállomás vezetőjének teuiotao
zásában. Ez is jelentős dátum a rádiós
színjátszás fejlődésében: a "R o b r o y"
a z e l s Ő r á d i ó d r á m a. R. E. Jeffrey
ezzel a művével megnyitotta a rádiósze-
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:rűsitett irodalmi művek (regények, no
.vellák, elbeszélések, eredetileg szinpadra
szant alkotások) jövendő sorát: az adap
tál6;c, szerte a világon, mind a mai na
pig az ő példáját követik, az ő útján
haladnak tovább.

Hughes azonban valami egészen mást
.akart, valamit, ami szokattam, ami meg
hökkentő. Minden új iránt lelkesedett
és minden újban a még újabb lehető

séqeket kutatta. Mint egyetemista - és
akkor már Robert Graves, Huxley, Da
vid Herbert Lawrence jó barátja - be
barangolta az egész Szigetországot. Volt
kéregető, aL/calmi járda-rajzok készítője

(ezekből tartotta fenn magát) - és köz
be.n Oxfordban megszerezte a bölcsész
oklevelet. 1924-ben, T h e S i s t e r' s
T l' a g e d y (A testvér tragédiája) cím
mel megírta első színdarabját, melyet
G. B. Shaw lelkesen üdvözölt, mint
.,minden idők legjobb egyfelvonásosát".

"A veszély"-t az író még nem nevezte
hangjátéknak. (A "Hörspiel" meghatá
rozást ugyanabban az évben, de már a
londoni bemutató után, Hans von Heis
ter használta először, az első német rá
diós-folyóirat - Der deutsche Rund
funk - hasábjain, a rádíós-színjátszás
ról írt cikkében). Hughes a felfedezők

kíváncsíságával hatolt be a rádi6techni
·ka csodájának rejtelmeibe, nagyszerű ér
zékkel és könnyedséggel tárta föl és al
kalmazta azokat eredeti művében, de ta
lán még ő sem volt egészen tudatában
annak, hogy új műfajt teremtett. Pedig
valóban minden szokatlan és meghök
kentő ebben a játékban! Már a színhely
is: egy szénbánya, ahol - hogya hall
gatók illúziója még tökéletesebb legyen
- szerencsétlenség történik és kialsza
nak a lámpák. A bányába látogató né
hány kíváncsi szemlélőből hirtelen egy
tragédia fószereplője lesz. Vak sötétség,
sehol egy parányi fény, egy megnyugtató,

halovány sugár: kell-e eszményibb kör
nyezet az abszolút hangjátékhoz - ah
hoz a műhöz, amely színjáték ugyan, de
sehol másutt nem játszható el, csak a
mikrojon. előtt?! (Ez a környezet önkén
telenül ts azt a "festményt" juttatja
eszünkbe, amelyről Karinthy ir: fekete
vászo,n, alaita pedig a "kép" címe 
"Négerek az alagútban szenet lapátol
nak",)

Hughes a végletekig ki ís használja a
szinhelyből adódó lehetőségeket: ami a
negyedóra időtartamú játékban történik,
azt hangokkal, zajokkal, .kizárólag akusz
tikai benyomások közvetítésével érzékel
teti. Mindezzel oly feszült, ízzó légkört
teremt, hogy hangjátéka ma - évtize
dek elmúltával, a rádiótechnika szédüle
tes iramú fejlődése korszakában is 
izga/masan és elevenen hat.

Riohard Hughes ez év áprilisában töl
tötte be a 71. évét. Lírikusi, dráma- és
regényírói életútját - többek között 
oly kimagasló alkotások fémjelzik, mint
a "Szélvihar Jamaikában", az "Örvény
ben", vagy több részre tervezett regény
sorozatának - élete főművének - 1961
ben "Róka a padláson" címmel (The
Fox in the Attic) megjelent első köte
te. Hangjátélcával megalkotta az eredeti
hangjátékok prototipusát. Felfedező volt,
aki álmélkodott azon, ami új - és bol
dog volt, hogy mindazt az úiat, amit
felfedezett, birtokába veheti. Műve mos
tani sikeréhe.: Kopányi György drama
tul'gi munkája, Barlay Gusztáv átgon
dolt, a hangok és zajok közt arányos
mérték!'t tartó, tökéletes atmoszférát te
remtő rendezése, a szereplők - Básti
Lajos. Földi Teri, Tordy Géza - átélt,
emberi-művészi hitelességű alakítása,
valamint a közreműködő Bay Gyula és
a Földényi kórus színvonalas teljesítmé
nye jelentősen hozzájáruIt.

BALASSY LAsZLO

Az állat szeretete: jelképes tiszteletünk az élet iránt. Az ember-ről magáról, a
a módszerekről, ahogy földünkön berendezkedett, a perről, melyet embertársai s
végül önmaga ell'en folytat, lehet akál'mHyen rossz véleményünk, de szervezetünk,
még a leg'elvetemültebb szívű sem feledkezhetik meg arról. hogy vcIamennyien a
föld porából lettünk s hosszabb-rövídebb idő múltával oda tél'ünk vissza. Oda;
ahonnét velünk együtt az állatok is kiemelkednek és visszahuUanak. Sorsunk 
boldogabb vagy boldogtalanabb? - de közös. Értelmünk se feledkezzék meg arról,
hogy amikor a föld teremtményeit segélyezzük - ahol lehet - magunkat is meg
támogatjuk. Sajnos, ma is még lépten-nyomon találkozhatunk környezetünkben em
bere,kkel, akik magukról elfeledkezve - szó szerint értem - kegyetlenkednek a
természettel. Talán a háború hiányzik nekik, s ezért háborúskodnak az állatok
ellen?

Déry Tibor
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