
ÉLETET TEREMTŐ FESZÜLTSÉG

Újra és újra találkozhatunk emberekkel, kik úgy vélik, hogy a napjainkban
tapasztalható feszültségek, konfliktusok mind ez eddig ismeretlen jelenségek vol
tak egyházunk életében. Új és veszélyt hozó tünettel állunk szemben - mondják
- és sürgetik, hogy a betegség elburjánzását, ha szükséges, hát drasztikus gyógy
szerekkel kell megakadályoznl.

Nos, aki így gondolkodnék, akit az "új" jelenségek nyomán félelem vagy
nyugtalanság szállna meg, annak azt tanácsolhatjuk: vegye elő a szeritírást. Nem
csupán az apostolok versengéséről, gyarlóságairól fog benne olvasni, nemcsak a
Mester felszabadító örömhírét gyakran oly nehezen megértő tanítványok zavart
ságát kell tudomásul vennie. Ennél többet, illetőleg "furcsábbat" is felfedezhet,
olyant, amitől tán még ma is "megijed". Hogy mit, arról teljes nyíltsággal beszél
Szent Pál, Krisztusnak az a "kiválasztott edénye", aki "szembeszállt" Péterrel,
az apostolfejedelemmel is, "mert rászolgált" (Gal 2,11). Sőt, a "juhok és bárányok
pásztorát" kifejezetten "kétszínűséggel" vádolta, mível látta, hogy "nem visel
kedik híven az evangélium ígazságához" (Uo. 14). Nem is maradt adós a feddés
sel: "mindnyájuk előtt megmondja neki" véleményét. S míndezt nem saját fel
fogásának, saját ügyének védelmében, hanem kizárólag az evangéliumi szabadság
törvényének, az egyház missziós hivatásteljesítésének érdekében teszi. Mert Pál
hittel vallotta: "Ahol az Úr Lelke, ott a szabadság" (2 Kor 3,17), ott nem lehet
senkit az elavult, merev és merevvé tevő "régi törvény" betűjének béklyóiba ver
ni. Szent ez a szabadság és ezért védeni kell a zavart keltő, a testvéri szeretetet
megbontó denunciánsokkal szemben is: " ... a hamis testvérek ellenében, akik azért
lopakodnak és tolakodnak be, hogy kifürkésszék Jézus Krisztusban való szabad
ságunkat és szolgaságba taszítsanak. Ezeknek egyetlen pillanatra sem engedtünk.
hogy az evangélium igazságát (számotokra) megőrizzük" (Gal 2,4-5). Természe
tesen, e szabadsággal nem szabad visszaélni, hanem szeretetben kell egymásnak
szolgální (Gal 5,13). "Az egyetlen törvény ugyanis ebben teljesedik ki: szeresd fe
lebarátodat, mint önmagadat! Am ha egymást marjátok és rágjátok. vigyázzatok,
hogy egymást föl ne faljátok" (uo. 15).

Feszültség, konfliktus keresztény őseink életében, az ősegyházban! Nyílt konflik
tus az apostolfejedelem, Péter és társa, Pál között! Konfliktus, melyet azonban
nem a bírvágy, nem is a hatalmi mámor, hanem kizárólag Krisztus ügye, az evan
gélium terjesztésének ügye vált ki: a szabadságért, a szeretet törvényéért lelkesedő

meggyőződés szül. Konfliktus az evangélium szolgálatában és szolgálatáért! Konflik
tushelyzetek, melyekben bővelkednek egyházunk történetének lapjai.

Miért hát a megütközés. sőt botránykozás, ha olykor ma is ilyenekkel találjuk
magunkat szemben? Talán azért, mível a mi generációnk számára valóban újsze
rűen, szokatlanul hatnak? Lehetséges. Mert mintha az utóbbi századokban kiik
tatták volna e feszültségteremtő erőket, pontosabban azoknak hatékonyságát, pusz
ta jelentkezését is egyházunk életéből. Mintha nagyon békéssé vált volna mínden,
És ha mégis akadt volna baj és probléma, azt igyekeztek minél simábban, a "szín
falak mögött", ügyes "diplomáciával" elíntézní. Valóban, egészen a legutóbbi
évekíg nem illett, sőt nem is igen lehetett ilyenekről szólni, TIltotta ezt az egy
ház "egységéről" vallott - valójában valamiféle tekintélyi uniformizmusba öl
töztetett, feltétlenül téves - ideológia. A csakis "lelki" és "természetfölötti" egy
házat szem előtt tartó, feltétlenül egyoldalú felfogás nem tűrte, hogy a súlyos
emberi problémákról, feszültségekről hírt adjanak.

.Az csak természetes, hogy az egyháznak "isteni" arculatáról nem szabad el
feledkeznünk, hogy isteni alapítását valljuk és hirdessük. Mindez azonban nem ok
és jog arra - mily kemény szavakkal figyelmeztetett erre Suhard bíboros --, hogy
eltakarjuk vagy épp feledtetni kívánjuk az "emberit", a valóban és mélyen em
beri arculatot. Vagy tán valóban elfeledtük volna már, hogy Isten érettünk, a mi
üdvösségünkért emberré lett? Hogy arca nemcsak ragyogott, hanem a szenvedés
vonásaitól is eltorzult, hogy megütötték. megköpdösték ? Elfeledtük volna, hogy
az egyház - bár isteni alapítású - de emberekből álló közösség? Nem jut eszünk
be, hogy az emberi közösségben nem csupán elképzelhető, de egyenesen életet
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biztosító, lendítő erő az új eredmények felé mutató feszültség? Nemde, épp a
fent idézett konfliktus-szituációnak köszönhettük - ki mondaná, hogy a Lélek
irányitása nélkül? -, hogy az egyház kilépett a zsinagóga zárt közösségéből, hogy
kitárulkozott a "pogányok", a "hitetlenek", a világ felé?

Aligha kell látnoki erő ahhoz, hogy megállapítsuk : napjaink egyházi életét
újra belső erők feszítik és egyre inkább fogják még feszíteni. lVIert a "betű rab
szolgaságát" levetni kívánók, a több - mert evangéliumi - öröm és szabadság
után vágyók törekvései szinte törvényszerűen szülik napról napra az újabb konflik
tus-helyzeteket. A múlt és jövő, söt élet és halál csap össze - hogy az Élet üljön
újra és újra diadalt. Akkor is így van ez, ha tetszik egyeseknek. ha őszintén

örülnek az élet ily pezsgése miatt, de akkor is, ha sokaknak nincs ínyére.
Amint egyházunk életének első óráiban - a hivők, a missziók megmentése,

eredményessége, a szabadság biztosítása érdekében - Pálnak szembe "kellett"
szállnia Péterrel, "mert rászolgált", amint őt a nyilvánosság előtt kellett meg
feddenie, mivel így parancsolta számára nem csupán saját meggyőződése, de a
Lélek is - épp úgy hárul ma is sokakra e kötelesség. S nyugodtan mondhatjuk:
nehéz és "kényelmetlen" kötelesség. Mert ma is vannak és lesznek továbbra is
feszítő erők, konfliktusok egyházunkban. Egyszer fegyelmi és jogi, máskor teoló
giai és lelkipásztori megfontolások teremtik meg őket. Mert mindig voltak és ma
is akadnak köztünk, akik - Szent Pétert idézzük - oly igát akarnak a tanít
ványok nyakára tenni, amelyet sem atyáink, sem mí (Péter szavai!) nem bírunk
elviselni (Apcs 15, 10). S míként az ősegyházban is voltak, akik a "régi mellett"
akartak kitartani, mások viszont inkább "előre tekintettek", épp úgy ma is élnek
közöttünk. akik az egyik, illetőleg a másik "típust" képviselik. Meg kell ezért
ijednünk, meg kell zavarodnunk? Korántsem. Mert Isten ügye, az evangélium
örömhíre, a Lélek ereje épp az ilyen teremtő feszültségek során nyilatkozik meg,
juthat előbbre. Igy volt ez a kezdet óráiban, így van ez ma és marad továbbra is
"belső törvénye" az emberekből összegyűjtött "Isten népének".

Mindez a feszültség, feszítő erő nem a "hitet zavarja meg", nem a "lelkek
nyugalmát" kavarja fel. Nem, mivel az egyház nem "eszme", hanem élő közösség.
Az élet pedig mozgás, mely belső erők teremtő feszültségétől terhes ugyan, de
megújult. ígéretesebb beteljesedés felé mutat. A meglévő vagy épp jelentkező

konfliktusokat épp ezért nem lehet elfojtani, és nem szabad agyonhallgatni. Az
elfojtás - tudjuk - könnyen robbanást eredményezhet, vagy - ami sokkal rosz
szabb - rezígnácíót, kedvetlenséget, közömbösséget, sőt közönyösséget válthat ki
a lelkekben.

Ezen a téren csak a II. vatikáni zsinattól és azóta is, magától a pápától oly
őszintén ajánlott párbeszéd, mindenekelőtt a "belső dialógus" lehet az a mában
jelentkező konfliktusok feszültségét feloldani képes út.

Mert ahol feszültségek vannak és ahol megvan a hajlandóság arra, hogy eze
ket a konfliktusokat "kihordják", kölcsönös tiszteletben és szeretetben fogant pár
beszédben megtárgyalják. ott márís ígéretes, gazdagabb élet van születőben, XXIII.
János pápa és az "Ő zsinata" óta, bár konfliktus-helyzetekkel teli, de - nyugod
tan állítjuk - épp ezért egyre dinamikusabb élet bontakozik ki egyházunkban.
Ez az egyház egy és egységes. A valódi egység azonban - emberekről lévén szó!
- nem jelent kaszárnyaélethez hasonlítható uniformizmust. Egy a hit, - valljuk
Szent Pállal (Ef 4,5). De ez az "egy hit", mely Krisztusra épít, az emberek lel
kében él és az emberek által tárul a világ elé. Épp ezért a maga ezerszínű,

konkrét valóságában bontakozott ki, és így él ma is az emberszívekben, a sza
badság, a nyílt őszinteség és a felelősségvállalás igényével és szellemében. Ami
olykor feszültséget teremthet, de épp ezzel serkenti az életet; a tespedés nyugalma
helyett az élet mozgalmasságát és továbblendítő erejét.

SZENNAY ANDRAs

Egyedül az Eucharisztia tud természetfölötti er5t és képességet adni nekünk,
hogy megval6sítsuk egységünket. a földön a keresztények között. mert az Eucha
risztia eszköze és egyúttal létrehoz6ja is az egységnek. Egzisztenciális igazság rej-.
lik ebben. Az egység szetuséue: értünk adatott, hogy meg szűnjön bennünk és
körülöttünk a, szakadás minden csírája.
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AZ or,VASÓ NAPLÓJA

Mi ennek a kötetnek*, mi ennek a
költészetnek a varázsa? Aki csak egy
két versét elolvassa, nyomban a hatása
alá kerül; de meghatározni nehezebb,
mínt gondolnánk. Hangjának alig van
nak változatai; formában szemlátomást
nem is törekszik semmi bravúrra, sem
mi mutatványra, semmi rendkívülire;
nyelvi anyaga inkább szürkés, mint szí
nes; "modernsége" alig több, mint hogy
néha kicsit megborzólja a nyelvi kifeje
zés fölszínét; témavilága sem változatos:
az öregedés, az elszálló élet, az elködlő

emlékek, a betegségek, bátortalan kései
szerelmek és érzelmes-fájdalmas öniró
níával tudomásul vett szükségszerű csa
lódások - és semmi vajákoskodás, sem
mi harsánykodás, semmi abból az idét
len lázongásból. amit zöldfülű bölcsek
igyekvő esztétikája sírig tartó érvénnyel
minősít a par excellence - és egyedül
üdvözítő - költői magatartásnak (mint
ha - Kassák is megmondta már - a
prolongált csecsemő - vagy kamaszkor
különleges lírai érték, nem pedig ne
vetséges handabandázás volna).

Nem, Zelk Zoltánban semmi ilyesmi
nincs, semmi hisztériás fiataloskodás,
semmi nagyhangú pátosz, semmi kongó
retorika. Ellenkezőleg. Mintha bölcsen
gúnyoros mosollyal - az igazi tudók és
értők mcsolyával - egyenesen vállalná
azt, amit mások, sokan - a többnyire
se nem tudók, se nem értők - manap
ság költői főbűnökként tartanak számon.
Lehet valakire sommásabban lesújtó
ítéletet mondani, minthogy "érzelmes"?
Hát Zelk Zoltán érzelmes. Lehet vala
kire megvetőbbet mondani annál, hogy
"beletörődik", "elfogadja" a bajait, az
öregedését, még a balekságait is? Nos,
Zelk Zoltán "beletörődik"és "elfogadja";
még mcsolyogni is tud rajta, és néha
bizony még úgy is, hogy a mosolya már
már "könnyes". És mégis: milyen nagy
líra ez a "bekerített csönd", milyen ki
kezdhetetlenül teljes költészet. Tornamu
tatványok, kóklerkedések, halandzsák és
handabandák nélkül, csöndesen és szeré
nyen, tétovának tetsző dúdolgatással.
amiben persze minden hanglejtésnek,
minden parányi modulációnak megvan
a maga értelme, jelentősége; ahol min
den a helyén van és semmi sincs hiába;
ahol néha látszólagos hiábavalóságokból
kerekedik elfelejthetetlenül igazzá és
méllyé és naggyá' egy-egy aprócska köl
temény; ahol a legnagyobb dolgokról -

• Zelk Zoltán: Bekerített csönd, Szépí rodalmí
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életről, halálról, szerelemről olyan
csöndesen, egyszerűen. kis hangsúlyok
kal beszélnek, mínt a Iegmindennapíbb
dolgokról; "ahol, ahol, ahol, ahol" ...

Végül mi mást tehettem volna,
a kapu küszöbére ültem,
s mert itt ülök már ezer éve,
látja a kőszakállú ember,
látják a toronylakó varjak
s minden hajdani madarak:
ül a városuk kapujában,
csak ül az özvegy szerelem.

Kinek nem jut eszébe Krúdy? Kinek
nem jut eszébe másutt - szinte az el
lenpólusról - Szép Ernő? S kinek nem
végül Arany János? Mert az özvegy sze
relem, a szállongó téli varjak, "a lejtős

évek csatakos kövén a régi léptek" itt,
ahol "az Innen a Túlnannal határos",
épp olyan hitelesen otthonosak, mint
Krúdy emlékekkel átszőtt világában; 
mert annak az érzelmes-ironikus (érzel
mességét elironizáló, iróniáját érzelmes
séggel beszívárványló) hangnak, maga
tartásnak, lirizmusnak, amit Szép Ernő

képviselt, Zelk Zoltán nemcsak tudato
san vállalja, hanem el is mélyítí, meg
is nemesíti az örökségét (két szembe
szökő példa rá: a Sóhaj a nyári utcán
meg a Fölkél a perc); - és mert a só
hajok és "szösszenetek" apró rezdülé
sekben megnyilatkozó kifejező ereje, ta
karékos nyelvi tökéletessége, egy-egy
szókötésben, hanglejtésben megbúvó hu
mora, fájdalma, keserűsége, ez a való
ban nyelvben élő és ható Iíraság óha
tatlanul az 6szikék és a töredékek Arany
Jánosát juttatja az ember eszébe.

Csupa telt, érett, dús őszi íz és zamat,
egy első látszatra valóban mindenestül
"spontán" lírában. "Volt, aki azt írta
rólam, úgy vagyok költő, ahogy a rigó
rigó" idézi kurta "vallomásában"
Zelk Zoltán egy kritikusának méltatá
sát - vagy fönntartását? "Vállalom" 
teszi hozzá; mert ez is "így igaz" ...
részben. Mert ez a "rigó" nemcsak úgy
vaktában fütyül bele a világba; ez az
ének nagyon is "tudatos", vagy hogy
még kárhoztatóbban használt, holott
igazában csak még méltánylóbb jelzővel

mondjuk, nagyon is "irodalmi": csordul
tig tele a magába élt, magába, sajátjává

Könyvkiadó, 1971.



érlelt legnemesebb hagyománnyal. És ta
lán éppen ez az igazi titka: hogy való
ban úgy látszik, hogy "úgy költő, ahogy
a rigó rigó", és közben, ugyanakkor a
maga különleges, utánozhatatlanul Zelk
Zoltán-i módján, tévedhetetlen rigó-ösz
tönnel és egy rigóhazányi kert távlatai
közt hamisítatlan poeta doctus is: iro
nikus mosolyba burkolt - már szinte
ravasz - tudatossággal. és "rigó-ösztö
nösségbe" takart, megingathatatlan mes
terségtudással.

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

Németh László: Bodnárné - Örkény
István: Macskajáték - Hubay Miklós:
Álomfejtés.

A magyar színpadi irodalom örvende
tes lendületbe jött a saját pátriájában
is, nemcsak szovjetunióbeli térhódításá
nak örvendhetünk. Igaz, negyven év
előtti első darab ősbemutatóját is lát
hattuk, s éppen a hetvenedik évé t ün
neplő Németh László tollából. S most
sajnálhatjuk igazán, hogy ez a B o d
n á r n é nem negyven, harmincöt vagy
legalább harminc év előtt került szín
padjainkra. Talán az első, klasszikus
drámaépítkezésből fakadó siker inkább
arra indította volna a később burjánzó
dráma-dzsungeleket papírra vető szer
zőt, hogy színpadibb nyelven, konstruk
ciójában is megépítettséget, szilárdságot
áttekinthetőséget sugárzó színpadi mű~
veket írjon. Mert ez az első bevallott
műve, a Bodnárné jóformán tőmonda

tos egyszerűségű színpadi beszéddel ör
vendeztet meg, egy óriási kihagyott lé
pést helyettesít a népszínmű-kultusztól

megrontott igazi magyar paraszt dráma
elhaquott parlagán, és amellett a görög
dramak hegytetőről legördülő sziklaom
lásának színpadi remeklése is. Mintakép
lehetett volna a megszületni alig tudó.
szocialista, népi drámapróbálkozások
számára is, ahelyett, hogy könyvekben
porosodott és igazi színpadi erejét meg
mutathatta volna.

Bodnárné jómódú parasztasszony, két
fiat szült az örökös munka jármába fo
gott urának. Jánost, idősebbik fiát
ugyanebbe a munkajáromba fogja. Pé
tert, a nyafka, majdnem egykeként el
rontott kisebbiket pedig egyetemre eről

teti, bár az csak urizálni s nem tanulni
szeret. Péter előmenetele kedvéért Péter
tanárának leányát, Cicát is házába fo
gadja nyaralásra. Hiszen Cica apja sze-

AhogyaMa reggelben mondja:

hatvan esztendőm olthatatlan
erdőtüzével, árvizekkel,
bányaomlásokkal mögöttem,
oly szelíd, lassú szóval, mint az
őszi kert fái ...

De a költészetben a nagyság nem
hangerő kérdése. "Szelíd, lassú szóval"
is lehet nagy Iírát csinálni. Mint Zelk
Zoltán a Bekerített csöndben.

RÚNAY GYÖRGY

rez majd állást Péternek, a vadászsör
tés kalapú, urizálva vadászgató dzsentri
pótléknak. Bodnárné portáján ezzel a
Cicával megsűrűsödik a levegő. A te
herhordó munkagépnek nevelt Jánossal
is kacérkoiini kezd a pesti fruska. az
meg kivert kutya sorsában, szolgáló' sze
relmére utalt istállóba száműzöttségében

ébre.~ rá, hogy neki csak a munka jut,
az occse pedig az Ő verítékéből vadá
szik és tivornyázik a falu uraival. Az
élet javaiból kisemmizett idősebb fiú
végül baltát ragad és szétveri nyegle
öccse fejét. Bodnárnét eddig is a fölfe
lé törés és a paraszti céltudatosság ve
zette. Most már csak egy fia maradt ezt
kell védelmeznie. Hogy a baltacs~pás
nyomait eltűntesse, fölragadja a ked
venc fiú vadászfegyverét és széironesot
ja a saját méhéből született drága fő

eléktelenített ma'radványait.
Az anya és a szerelmes kis szolgá

ló, Bodnár István szeretője már-már
félrevezetik a nyomozást, elhitetik a vé
letlen szerencsétlenséget a csendőrökkel

mikor a kivetett fiú fájdalmában min~
dent bevall, és Bodnárnét is arra a val
lomásra kényszeríti, hogy az egész tra
gédiában igazi bűnös csak ő volt.

Görög tragédiához hasonlítottuk Né
meth László parasztdrámáját és Adám
Ot,tó szere,ncsés rendezésében, Köpeczi
Bocz Istvan találó díszletei között a
Madách Színház utóbbi éveinek egyik
legjobb előadásához lehetett szerencséje
a ,nézőnek. A dunántúli magyar paraszt
haz oszlopsoros folyosójával maga is
görög tragédiát idézett. Hogy Németh
László parasztdrámája mégsem lehetett
igazi, szabványos görög tragédia, annak'
a meseszövésben kereshetjük az okát.
Ha a darab következetesen zárt, klasz
szikus tragédia-formában épül föl: ak
kor a kényeztetve ezeretett fiú fejének
szétroncsolása nem történhetett volna a

483



szemünk előtt, és egy nagyhatású szín
padi játék lehetőségével lettünk volna
szegényebbek. Akkor a kis szolgáló adta
volna tudtunkra, mi történik abban a
hagyományos, ágyaktól zsúfolt paraszt
szobában, a magasra vetett ágy spanyol
fala mögött meghúzódó. alacsonyabb
fiúi fekhely véráztatta takaróin. A drá
ma idegeket fölkavaró izgalmához kel
lett az :utolsó kép előbb vakvágányra
menő, majd igazi katharzisban kicsapó
dó nyomozási és bűn:bevallási jelenete.

Éppen ez a naturalitásában enyhített,
de a mindenre kész anyatigris vala
mennyi attributumát magán hordozó je
lenet adott alkalmat Kiss Manyinak éle
te utolsó nagy alakítására. A betegség,
az életkifáradottság minden jele ott volt
már törékeny alakján. Nemcsak mint
színpadi anyának kellett minden erejé
vel küzdenie a feje fölött leskelődő tra
gédia ellen, de fogyó testi erejének meg
feszítésére is szűkséqe volt. Éppen, ez
tette alakítását feledhetetlenné.

Huszti Péter a gyilkos fiú szerepében
egy életpá~ya kezdetén tett tanúságot a
tökéletes színészi azonosulásról. Eddig
is játszott ifjú hősöket, könnyedén cse
vegő gavallérocskákat, sőt a televízióban
a Tragédia Adámját is. Amíg nem lát
tuk ebben az istállószagú Káin-szerep
ben, bajosan hihettük volna, hogy ilyen
elhihetően és magátólértetődően tud bal
tát fogó, iskolázatlan agyú s csak szen
vedélyében ölő parasztlegényt is hús-vér
alakká forrósítani. Méltó párja volt a
kis szolgáló szerepében Schütz IZa. Dégi
István az elnyomott férj szerepében és
Balázsovits Lajos vadászkalapos mama
kedvenceként korrektül szolgálta a szer
ző és a rendező szándékait.

A Bodnárnéhoz azonban volna még
egy szavunk. Van egy, fővárosi színpa
don mostanában alig látható, mondhat
ni kitagadott nagyszerű színésznőnk:

Dayka Margit. Már a Kurázsi mama
szerepe utána kiabált, a Bodnárnét pedig
Kiss Manyi után is, talán ő tudná mél
tón eljátszani. Akár a Madách Színház
ban, akár Szegeden, ahol mostanában is
tanúi lehetünk néha utánozhatatlan
egyéniségű művészetének.

Örkény István M a c s k a j á t é ka a
szabályt megerősítő kivétel. Hányszor
kellett igazán nagy művészekkel keser
ves színházi estét átszenvednünk, ha
Tolsztoj Anna Karenináját vagy Flau
bert Bovarynéját próbálták a nagy név
be fogódzkodó átírók színpadra szabdal
ni. Örkény Macskajátéka is regényke
volt eredetileg. A színpadon pedíg meg
történt a csoda: az egész mese jobban
él, százszínűbb és százélűbb, mínt a re
gény, amiből formálták.
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A regényke meséje százszor megírt, 4
szerző vallomása szerint is. 1!;ppen ezek
az igazi. színpadi témák. A világszép
Szkalla lányok elszakadnak egymástól.
Az egyik nővér Nyugat-Németországba
sodródik vagyonokat kereső fia mellé, de
béna, évek óta tolószékbe kényszerített,
eltartott és terrorizált teremtmény. Olyan
árva nyugati száműzetésében, hogy a
vagyonát féltő fia még magyarokkal
sem engedi szóba állni. A másik nővér,

bár ő is elmúlt hatvanéves, nem fogad
el semmiféle korlátot, semmiféle nyu
gati csalogatást egy anyagiakban bizto
sabb életre. Éli pesti társbérleti életét,
veszekszik a Közértben, vitái támadnak
társbérlőivel - akiktől azok tudta nél
kül ruhát is kölcsönöz -, és szerelmes.
Szerelmes egy pocakos, kivénhedt opera
énekesbe, aki megmaradt pubinak, mert
hatvanéves korában is egykori operaéne
kesnő anyjának lakásában él. Jólesik in
nen, a pubisan őrzött legényszobából ki
rándulnia a hetenkénti vacsorára, ahol
Orbánné, a másik Szkalla lány kényez
teti. A két nővér között örökös telefon
beszélgetés folyik - a telefonok díját a
béna asszony fia levonhatja a nagy jö
vedelmeknél fenyegetően tetemes adó
alapból. Az írói lelemény pedig az, hogy
a béna Szkalla lány, Giza is ott van
állandóan a színpadon, de csak a tele
fonbeszélgetések alatt világosodik meg
alakja. Giza beteg és gyáva, állandó fé
lelemben aggódik nővére viharos "ki
lengései" miatt.

A béna nővér, tragédiát sejtve, haza
menekül fiától nővéréhez. A nővér ÖTök
gyermekként macskanyivákolást játszik
kedvesebbik társbérlőnőjével, és halálra
kacagtat ja, de közben fölélenyezi évek
óta nem nevető, csak aggódó Gizáját. Gi
za pedig élete nagy veszteségeként köny
veli el, hogy ő sohasem tudott élni,
merni, harcolni valamiért, amiben iga
zán kedve telt volna. A világszép Szkal
la lányok melankolikus akkordjával zá
rul a darab. Mindketten a múltat si
ratják, a fölöttük elsuhant esztendők

szürkeségbe tűnését, az emberi életet. A
katarzis mégis ott lebeg a nézptéren.
örkény István a Tóthék európai sikere
és a Sötét galamb problematikus, de
feledhetetlen kísérlete után ismét reme
kelt, amiben a rendezés és a .színészi
gárda is oroszlánrészt igényelhet ma
gának.

Színházi életünk nemesedésének és
egészségesedésének jele, hogy egy szol
noki eU>adásból nemcsak a rendezlit, ha
nem két jelent15s szerepet játszó szí··
nészt, egy egészen kezdőt és egy nyugdí
jazottat át lehetett emelni az egyik leg-



nagyobb sikerű pesti színházi produk
cióba. Székely Gábor a rendez6, Bodnár
Erika a süvölvény, macskajátékos társ
bérl6 és Kaszab Anna a wagneri páto
szú és hanger6sségű, hatvanéves bébi
kéjét véd6 és kényeztető anya.

A SzkaUa lányok közül a nehezebb
és hálátlanabb szerep Bulla Elmának
jutott. Ű a Münchenben, vagy annak
közelében élő béna testvér. Egész estén
át .meg-megvilágosodó színpadi alakja
művészi remeklés. KüZönösen pedig ab
ban feledhetetlen, ahogyan elsiratja azt,
hogy sohasem mert igazán élni. Sulyok
Mária Orbánné fergeteges szerepében
elemében van. Pompás kontrasztot raj
zol az itthon is minden harcot vállaló,
élni akaró n6alakból a látszatkényelem
be és biztonságba menekültekkel szem
ben. A két másik vendégszínész, Gre
guss Zoltán és Simor Erzsi éppúgy ré
szesei a darab sikerének, mint a víg
színházi Földi Teri és Szatmári István.

Hubay Miklós A lom f e j t é s e az
utóbbi évek legremekebb abszúrd szín
házi ötlete. Schratt Katalinnak, 1. Fe
renc József morganatikus élettársának
1914 vészterhes nyarán az az ötlete tá
mad, hogy a hanyatl6, nyolcvannégy
éves császárt Bécs világhírű lélekelem
z6jével, Freud Zsigmonddal analizáltas
sa. A derék álomfejt6 és lélekelemző

meg is jelenik a Burgszínház egykori
h,írességének szalonjában a délutáni ká
vézásnál, és elemezni kezdi az elaggult
császári felséget és a nyugtalan, háború
ba hajszol6d6 Monarchiát egyszemély
ben. Teszi ezt annál is inkább, mert há
rom katonaköteles fia van, és nem is
kell sok álomfejtés és lélekelemzés ah
hoz, hogy lássa: az egymásra acsarkod6
imperialista hatalmak hamarosan soha
nem látott világégést robbantanak ki.
A császár gyenge, nem bír sem saját
minisztereivel, sem a kacska kezűVilmos

K~PZ()MŰV~SZET

B u d a p e s t i t á r 1a t o k. Milán Kon
jovics idős jugoszláv festőművész mű

csarnoki kiállítása alatta maradt várako
zásainknak. Konjovics munkássága a
fauveizmusban és az expresszionizmus
ban gyökeredzik, azonban sem színei,
sem képeinek faktúrája, sem erőltetett

deformációi nem vallanak igazán jelen
tős művészegyéníségre. "Szeretem a sza
bályt, amely kordában tartja az emó
ciót ..." Braque e gyakran idézett, bölcs
mondását Konjovics nem szívlelte meg.

császárral elég erélyesen szembeszállni.
Pedig mikor fiatal volt, milyen nyugod
tan rendezte aradi és pesti vérfürdőitI

Sic transit gloria mundi. Szarajevóban
megölik a császár legádázabb ellenfelét,
a hatvanéves, trónra, hatalomra, sőt a
Monarchia megmentésére hiába készülő

dő Ferenc Ferdinándot, s mintha a nagy
ellenfél bukása már feleslegessé tenné a
makacs aggastyánban pislákoló életszik
rák további élesztgetését, Ferenc Józs~f
is elereszti kezéből a gyeplőt s aláírja
a hadüzenetet. Közben véres álmai van
nak, amiből Freud és Klió istennő meg
jósolhatják a Monarchia széthullását és
a halottak hekatombáinak föltornyosu
lását Európa minden harcterén és vitás
határán.

Hubay groteszk ötlete nemcsak fölszíni
kiaknázást érdemelt volna~ Dehát ő rö
vidke, röpke kamarajátékot szerkesztett
a leghatalmasabb tragédia anyagából.
Az ír6nia finom szófegyvereivel vívják
itt meg mikroszkopikus harcukat a
szembenáll6 erők, az elmeszesedett agyú
aggastyán, a császár mellé temetkezni
akaró metresz és a fiait féltő lélekbú
vár Freud. Nem egy szócsatájuk szín
padi bravúr.

A rendezés a darab lehetőségeinek ki
aknázatlansága mellett is meglehetősen

kerek egészbe fogta az előadást. Balázs
Samu agg császára kísértetiesen élt és
átütőerőben a színész egykori nagy ala
kítására emlékeztetett, az őserdői fivért
idézve "Az ügynök halálá"-ból. Tolnay
Klári Schratt Katalinja elhitetővé tette
az aggastyán vonzalmát az örökszép nő

iránt. Garas Dezső Freud professzora
sajnos nem tudta korban sem utolérni
az ötvenéves professzor alakját, és így
jelentősége ís csökkent. Garics János
és Schütz Ila érdekes színfoltjai voltak
a kiérlelt előadásnak

POSSONYI LASZLÚ

A dél szláv muvesz érzelmei korláttala
nul és szertelenül áradnak - hiányzik
munkáiból a szellem fegyelme. A tar
ka-barka képek sokaságából mégis ki
emelkedik egy-két sikerült darab, így a
"Duda" című csendélet (1957) és az
"Olasz búza" című tájkép (1970).

Az 1930-ban született Csík István 
Konjoviccsal ellentétben - az intellek
tuális típusú festők közé tartozik. Ké
peinek - amelyeket ugyancsak a Mű

csarnokban láttunk - gondos kompozí-
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ció és míves traktálás a jellemzői. Ar
ról, hogy Csík átütő képességű alkotó
lenne, nincsen szó, - de a munkáiban
megnyilvánuló festői kultúra és a mű

vész által önmaga elé kitűzött problé
mák értelmes, világos megragadása
megbecsülést érdemel.

Dicséret illeti az ízléses nyomdai ki
állítású katalógust, - Losonci Miklós
nak a katalógusban közölt írásában vi
szont túl gyakran ütközünk mesterkélt
mondatokba, öncélúan bonyolult megál
lapításokba. Lyka Károly, Petrovics Elek,
Farkas Zoltán, Elek Artúr, Réti István
példát mutattak arra, hogy egyszerű, jó
zan szavakkal, ezoterikus stílus-eikor
nyáktól mentesen is lehet írni művé

szetről. És egyedül így érdemes.

Marton Ervin (1912-1968) festő, szob
rász, grafikus és fotoművész emlékkiál
Iítását rendezte meg áprilisban a Nem
zeti Galéria. Marton - aki a harmin
cas évek kőzepétől haláláig Franciaor
szágban élt - elsősorban neves irókról
és művészekről (Albert Schweitzer, Marc
Chagall, Jean Cocteau, André Maurois,
Németh Andor, Czóbel Béla, Brassai
stb.) készített nagyszerű fotoportréiban
alkotott maradandót, de kitűnőek a pá
rizsi clochardokról, utcalányokról. rend
őrökről. bisztróba betérő munkásokról,
az ócskapiac portékairól és vevőiről,

tengerparti tájakról készített felvételei
is. Marton szobrászi és festői munkássá
ga kevésbé számottevő, - bár egy-két
önarcképe (főként az 1937-ből való pa sz
tell-önportré) és "Kalocsai házak" című

kubisztikus munkája (1934) a két há
ború közötti magyar művészet java ter
méséhez tartozik.

A Marton-emlékkiál1ítást - bízunk
benne - követni fogja a művész fotói
nak (portrék, női aktok, párizsi utca
részletek. francia embertípusok. kalocsai
parasztok, alföldi cigányok stb.) kötet
ben való közreadása. Egy ilyen kötet
minden bizonnyal elismerő viaszhangot
váltana ki határainkon túl is.

*
M ű v é s z e t i i r o d a lom. A közel

múltban látott napvilágot a Magyar
Nemzeti Galéria 1970-es - finom papír
ra nyomott, gazdagon illusztrált - év
könyve. A Pogány Ö. Gábor, Szegzárdy
Csengary Józsefné és D. Fehér Zsuzsa
által szerkesztett vaskos kiadvány több
értékes tanulmányt tartalmaz: a legna
gyobb érdeklődésre Szabó Júliának a
magyar naiv festészetről szóló írása és
Passuth Krisztina Vajda Lajos-esszéje
tarthat számot. Márffy Albin Csontvá-
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ry-cikke ugyancsak figyelmet érdemel;
Márffy néhány újabban előkerült, fiatai
kori Csontváry-szénrajzot mutat be.
Ezek az - 1894-ből való - grafikai la
pok is azt bizonyítják, hogy Csontváry
- ellentétben a hiedelmekkel, mende
mondákkal - alapos mesterségbelí is
meretek birtokosa volt.

A szép kötet francia és magyar nye!
vŰ. A külföldi műtörténészek bizonyára
szívesen olvassák majd a Csontváryról,
Vajda Lajosról, a magyar naiv festőkről

szóló írásokat, vagy azt a hírt, hogy a
Nemzeti Galéria nemrégiben megvásárol
ta Brocky Károly pasztell-arcmását a
nagy angol költőnőről, Elisabeth Barrett
Browningról. Viszont szükségtelen volt
a közlemények mindegyikét lefordítani
franciára ... A hazai művészet-barát jól
esően értesül arról, hogy az elmúlt esz
tendőkben "befejeződött a Nemzeti Ga
léria tető-felújítása", "új gondnoki iroda
létesült", .Jcazánházt javítások történ
tek", "rendbehozták a Galéria csillár
jait", "a büfé gipsz mennyezetdíszfté
seit restaurálták", - a nem magyar
olvasó azonban aligha kívánesi a Nem
zeti Galéria kazánjaival. csillárjaival és
büféjével kapcsolatos közlésekre.

•
L e p o l d A n t a l (1880-1971). Május

4-én - életének kilencvenkettedik esz
tendejében - elhunyt Bécsben Lepold
Antal apostoli protonotáríus, a Collegi
um Pazmanianum rektora, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a
magyar művészettörténészek doyenje.

Lepold Antal tevékeny, szerteágazó, a
magyar kultúrát hűségesen és buzgón
szolgáló munkásságának egyik legszebb
fejezetét azok az évtizedek alkotják,
amelyekben az esztergomi Keresztény
Múzeum és az esztergomi Főszékesegy

házi Kincstár élén állott. (A prímási
képtár vezetésével 1915-ben bízta őt

meg Csernoch esztergomi érsek, aki
1917-ben a Kincstár őrévé is Lepoldot
nevezte kí.)

Mindkét nagy értékű gyűjtemény szív
ügye volt Lepold Antalnak; fáradhatat
lan agilitással munkálkodott a képtár
és a kincstár .bővítésén, korszerűsítésén,

népszerűsítésén.Az ő működésének évei
ben került a Keresztény Múzeumba
Ipolyi Arnold püspök hagyatéka és a
San Marco hercegi család gyűjteménye.

Lepold - Gerevich Tibor professzorral
karöltve - újjá is rendezte a képtárat;
sok korai itáliai táblakép attribúciója
is Lepold preféktúrája alatt történt meg.
A Kincstár anyagának is ő volt az egyik



legjobb ismerője. 1942-ben összeállította
(és közreadta) a kincstár katalógusát,
1943-ban pedig elmélyült tanulmányt
publikált a gyűjtemény egyik büszkesé
géről ("A Főszékesegyházi Kincstár Ár
pád-kori körmeneti keresztje").

Lepold Antaira mínt archeológusra és
Esztergom történetének kutatójára is
emlékezni fog az utókor. O bukkant rá
III. Bélának - a török hódoltság idején
föld alá került - palotájára, s ő kez
deményezte (és részben ő irányította) az
1934 és 1938 közötti esztergomi ásatá
sokat.

Lepold prelátus 1946 óta Bécsben élt,
- a Pázmáneumot vezette. 1963-ban
jelent meg utolsó munkája, egy kis
könyv Csernoch János hercegprímásról
(Verlag Opus Mystici Corporis, Wien).
Lepold Antal halálával régészeink és
műtörténészeink egyik legkiválóbbját
veszítettük el. Az eltávozott pap-tudóst
május ll-én helyezték örök nyugalomra
Bécsben. - temetésén részt vett az esz
tergomi főkáptalan háromtagú küldött
sége is.

•
C s á k y J ó z s e f (1888-1971). Május

első napjaiban temették el Párizsban a
nyolcvanhárom éves korában elhunyt

ZENEI JEGYZETEK

(LOVRO VON MATACIC HANGVER
SENYE) Monteverdi Vesperásának cso
dálatos élménye óta úgy emlékezünk
Matacicra, erre az óriás termetű kar
mesterre, mint karunk egyik legnagyobb
múvészére. S hogy valóban az, bebizo
nyította két újabb koncert jén is. Előbb

a korszerű Beethoven-interpretációból
adott leckét, amikor a kor divatjával
szembehelyezkedve nagyon is érzelmes,
ellentétekből épülő világot tárt fel a VI.
szimfóniában, félelmetes tűzzel, nem
csökkenő feszültséggel. S ugyanez a ki
élezettség jellemezte Brahms-felfogását
is. Brahms igazi nagysága hovatovább
elsikkad a másodrendű - vagy rosszabb
- zenei előadások során, s egy-egy
ilyen kivételes egyéniségnek kell eljön
nie, hogy rácsodálkozzunk játszi humo
rára, amely oly könnyen fordul a tra
gédiába (a Tragikus nyitányban) s tar
tózkodó, szemérmes érzelmességére,
mely a pillanat tört része alatt válik
egeket ostromló szenvedéllyé (a Schick
salslied ilyen szépséggel talán még so-

Csáky József szobrászművészt, akit a
művészettörténet Henri Laurens. Archi
penko, Zadkine, Lipchitz társaként. mínt
a kubista szobrászat egyik elindítóját
tartja számon.

Csáky József munkáíból 1959 nyarán
kis tárlat nyílott Budapesten, Bölöni
György, Szelesi Zoltán és Bajomi Lázár
Endre tollából néhány szép cikk is író
dott róla a hazai lapokban és folyóira
tokban, - a Csáky-életművet mégsem
ismerjük kellőképpen. Pedig Csáky al
kotásai megérdemelnék műtörténészeink

nek - az eddiginél nagyobb - figyel
mét, hiszen a most eltávozott mester az
École de Paris tagja és a század eleji
rnűvészetí újjászületés egyik élharcosa
volt.

Csáky munkásságának mínősége az
avaritgarde törekvésekkel szemben tar
tózkodó Lyka Károlyt is lefegyvereztc:
"Csáky József szobrai olykor a gótika
frisseségét, olykor az egyiptomi állat
szobrok egyszerűséget ju!tatják az
eszünkbe ...", - a mester művészettör

ténetí szarepét viszont Maurice Raynal
szavai érzékeltetik: "Csáky nagyban
hozzájárult a romanticizmus és a natu
ralizmus által ellaposított szobrászat
megtisztulásához és felszabadulásához."

D. I.

ha meg nem szólaló kórusmozaikjában).
Hogy Matacic milyen szuverén egyéni

ség, azt a nagy várakozással kísért Nel
son-mise előadásával 'is bizonyította.
Haydn hat utolsó miséje kétségtelen az
egyházzene irodalmának is kivételes be
csű darabja, amelyben a gát jait szal~itó

hit már önálló formateremtésre készül,
s a hagyományos keretekből ki-kilépve
olyan új perspektívákat kínál, melyeket
talán azóta sem vett birtokába a zene
irodalom. Emberi vallomások ezek' a
csodálatos művek, egy olyan szív dob
banásai, amely nem szégyellte kinyilvá
nítani érzelmeit, még akkor sem, ha
netán konvencionálisak; s akkor is meg
leli a megnyilatkozás lehetőségeit, ha
úja t akar mondani, olyat, amit az előtte

való századok csak lopva mertek sej
tetni a zenei szövetben. Mozart csodá
latos c-moll miséjének befejezetlen kí
sérlete teljesedik ki ebben a hat utolsó
Haydn-misében, olyan gondolati egység
ben és gazdagságban, mint Bach pas
sióiban.
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Büszkélkedés nélkül állíthatjuk, hogy
kellő összehasonlítási alapra támaszkod
hatva vártuk Matacic Nelson-miséjét. Ki
feledkeznék meg a csodálatos Mátyás
templomi délelőttökről, ami1wr a ma
gyar kóruskultúra nagy mesterének ke
ze .alatt szárnyaltak fel a mise hangjai?
Vagy kinek ne jutna eszébe Ferencsik
János néhány év előtti hatalmas sikere,
amikor újra az érdeklődés középpontjába
állította a misét? Vendégünktől, aki
gyermekkorában a Wiener Siingerkna
ben tagjaként bizonyára sokszor éne
kelte ezt a művet is, azt vártuk, hogy
a klasszicizmus szinte végérvényes tisz
taságában mutatja fel a misét. Am már
az első taktusok után érezni lehetett,
hogy Matacic alapvetően új utakon jár.
Már a Kyriében is azt a Haydnt állí
totta értelmezése középpontjába,' aki
alighanem csak a Benedictus komponá
lása közben gondolt az abukiri ütközet
re és Nelson-admirálisra. Matacic az
egész műre kivetítette ezt a tragikus
boldogság-érzést. Kicsit lassított a tem
pókon, a partitúra mélyebb árnyalatait
dolgozta fel elképesztő' tisztasággal,
mindvégig a halál élményét hangsú
lyozva. A "passus et sepultus est" volt
ehítvallás vezérlő elve, s nem a "re
surrexit" fénylő bizonyossága. Lehet vi
tatni ezt az értelmezést? Kétségtelenü.l!
De az adott pillanatban egyszeri, cso
dálatos élménnyel ajándékozott meg, s
azt a felismerést sugaHta, hogy a mise
szinte kimeríthetetlen gondolati gazdag
sága zenei feldolgozásában, illetve annak
megszólaltatásában is revelálódhatik. (S
még azt is hajlandók voltunk elfogadni,
hogy az Agnus Dei tételben azért kell
meggyorsítani a tempót, mert Haydn is
így tehette, hisz az előkelő társaság már
alighanem az ebédre irányította vára
kozó figyelmét, s nem a zeneműre). A
hatalmas sikerű előadásban a nagy kar
mester mellett joggal osztozott a Hang
versenyzenekar és a feladatokhoz min
dig felnövő Budapesti Kórus (karigaz
gató: Forrai Miklós), amely "megérde
melné", hogy egy bérleti sorozat kere
tében előadhassa mind a hat nagy
Haydn-misét. (E bérlet kelendőségétlel

kapcsolatban aligha jelentkeznének a
máskor tapasztalt problémák.)

(OTTO FERENC: III. MAGYAR MI
SE) A Mátyás-templom énekkara mu
tatta be Ottó Ferenc többszólamú 111.
magyar miséjét, s szinte ugyanazon a
napon jelent meg a sierző 11. magyar
miséjének partitúrája a Szent István
Társulat kiadásában. (A mise mellett
egy pompás motettagyűjtemény is meg
jelent, Bárdos Lajos és Kertész Gyula
értő, nagyvonalú szerkesztésében. A két
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mú összehasonlítása azt a gondolatot
sugallja, hogy Ottó lépésről lépésre há
dítja meg magának a liturgikus zenét, :I
egyre több egyéni leleménnyel gazdagít
ja a hagyományos fordulatokat. Oszin
tén reméljük, hogy előbb-utóbb sor ke
rül a mise eredeti formájának (ütőkí

sérettel) előadására is. Az orgonakíséret,
melyet a szerző nagy ügyességgel oldott
meg, már jelezte, hogy a hangszeres va
riáció még izgalmasabb és modernebb.
A kitűnő előadás így is felszínre hozta
az új mű (melynek többszólamúságát
érdemes még egyszer elismeréssel hang
súlyozni) minden értékét. kivált a mű

vészi magaslaton megoldott egyszerűsé

get és közérthetőséget.

(BEETHOVEN C-DÚR MISÉJE A
SZENT ISTVAN BAZILIKABAN) A Fe
hér László vezette ének- és zenekar ki
vételes élménnyel ajándékozta meg a
Bazilikát zsúfolásig megtöltő hivősere

get. A C-dúr mise kétségtelenül sok elő

adói nehézséget rejt magában, s proble
matikusak egyes tételeinek benső arányai
is. Ez a dinamikus, pompás színekben
kibomló tolmácsolás azonban feledtette
a nehézségeket és aggályokat. A kor sze
rint, is fiatal együttes és a szólistané
gyes bármelyik hangversenyteremben
felléphetett volna ezzel az érett produk
cióval. Hasonlóan elmélyült, szép elő

adásban hallhattuk a mise végén Hiin
del F-dúr orgonaversenyét Koloss Ist
ván rangos közreműködésével.

(A PASARÉTI KÖRUS JUBILEUMI
IiANGVERSENYE) Csendes ünneph~z ér
kezett a Vargha Ferenc vezetésével mú
ködő pasaréti kórus: fennállásának ti
zedik évfordulóját ünnepelte Kodály
Missa brevisének és a Budavári Te
Deumnak előadásával.A hatalmas vállal
kozás megsokszorozta a kórus erejét, s
kiváló teljesítményre ösztönözte. Érett
karmesteri elképzelésnek lehettünk ta
núi, melyet az együttesek tökéletesen va
lósítottak meg. Úgy érezzük, apasaréti
együttes legfőbb erénye, hogy állandóan
"jó hangulatban" tud muzsikálni, tagjai
készek azokra az áldozatokra, melyek
ma már szintenélkülözhetetlenné vál
tak a templomi együttesek eredményes
működésében, s ez a záloga a következő

- reméljük ugyancsak - értékes sike
reket hozó tíz esztendőnek ts.

(LEMEZFIGYELO) Meglehetösen gyér
választékból válogathattunk ezúttal. Ugy
látszik, a hanglemezgyártásban is érez
tetik hatásukat a nyomdák közismert
nehézségei. (Elég csak a Bartók-összki
adás meglehetős késésére emlékeztet
nünk.) A hónap két magyar leme
z e azonban kárpótol igényes művészi



voltával, a zenei kivitelezés finomságai
val. Jancsovics Antal Wagner-lemeze
például a zeneszerző rajong6inak is tar
togat meglepetést a Faust-nyitánnyal,
melyet bizony alig-alig lehet hallani.
Remek tempóban, vérbő humorral sz61al
meg a Nürnbergi mesterdalnokok elő

játéka, mélt6sággal zeng a Tannhiiuser
nyitány, s a Parsifal-eZőjáték összefog
la16 jellegét is j61 érezteti a karmester,
akit nagyszerűen támogat a Magyar Rá
dió és Televízi6 szimfonikus zenekara.
Kár, hogy a tasakot borít6 kép nem
nagy leleménnyel készült (LPX 11 463).
Erdélyi Mikl6s remek vezényletével Puc
cini Bohéméletének keresztmetszete a
másik újdonság. Eseménye a lemeznek
Ilosfalvy R6bert közreműködése, Melis
György gyönyörű t6nusú énekhangja s
Várhelyi Endre a lemezen is j61 érvé
nyesülő karakter-teremtő képessége. A
Kabátária a sok ismert felvétel mellett
is megállja a helyét, már ez is jelzi a
felvétel zenei értékeit, melyMI nagy
részt vállal a Filharmóniai Társaság Ze
nekara is (LPX 11 503).

Két igen szép Mozart-felvétel is akad
a külföldi lemezújdonságokon. Az új
s z o v j e t .s z t e r e o - l e m e z e k egyi
kén jelent meg a G-dúr zongoraverseny
(K. 453) Dimitrij Baskirov tolmácsolá
sában. Kitűnően sikerült zenei elképze
léseit tökéletesen va16sítja meg, ragyogó
Mozart-játékos, keze alatt szinte pereg
nek a futamok, mégis minden egyes
hang önáll6 életet is él, mint annak ide-

jén a csodálatos Edwin Fischer játéka
nyomán. (A Rudolf Barsaj vezette
Moszkvai Kamarazenekar látja el kísé
retét - ugyancsak pompásan.) Ravel-·
játékának acélosságát, változatos szín
skáláját is módunk van megcsodálni, a
lemez másik száma ugyanis abalkézre
irt Zongoraverseny. (A Moszkvai Allami
Filharmónia Zenekarát Viktor Dubrov
szkij vezényli:) Külön is ki kell emel
nünk a sztereo-hanghatás nagyszerű

megvalósítását (Melodia C 01067-8). A
másik Mozart-lemezt az E t e r n a jelen
tette meg. A szinigazgató című játékot
Helmut Koch vezényli, s a szereplők

között némi büszkeséggel és nosztalgiá
val hallottuk Geszty Szilviát. Pompás ez
a lemez is, pergő ritmusú, szellemes,
mint maga a mű. A felvételi technika
ugyancsak példamutató (Eterna 826073).

Ave Maria a zenében - ezzel a so
kat ígérő címmel jelent meg a l e n
gyelek újdonsága (Veriton XV
722). Természetesen a válogatók nem
törekedhettek teljességre, igy is sikerült
azonban érzékeltetníök a nemes téma
nagyszerű zenei megvalósulásait. Arca
delttől Gounod-ig ível a sor, s néhány
ismeretlen, de a jelek szerint nagyon is
jelentős lengyel zeneszerző műveit is
hallhatjuk. Különösen Schubert Ave Ma
riajának megsz6laltatása sikerült szépen
ezen az értékes, gyönyörű címlappal
megjelent lemezen.

RÖNAY LAsZLÖ

DOKUMENTUM
AZ AMERIKAI MAGYAROK TÖRTÉNETÉNEK

NÉHÁNY TAPASZTALATA*

Tanulmányom előző részeiben az Amel"i:kába bevándorolt magyárok történeté
nek a hazai érdeklődés középpontjában álló problémakörei áttekintésére töreked
tem: mikor és kik, míért mentek Ameríkába: a beilleszkedés, az asszímüácíö kér
dései, amelyeket a generációk útja és a bevándoroltak közösségeínek, sajátos
szervezeteialek kialakulása és felbomlása' tükröz. A vizsgálódás eredményei a követ
kezőkben összegezhetők:

Magyarország lakosságából az elmúlt száz év folyamán viszonylag magas szá
mú népesség vándorolt el - mindenekelőtt gazdasági érdekektől és politikai indí
tóokoktól hajtva - és telepedett le más országokban, A kísszámú folyamatos el
távozások mellJett akliámmlá.soknak egymástól többé-kevésbé jól elkülönülő sza
kaszai mutatkoznak. A kivándorlás első és legnépesebb hulláma hazánkban az

• Pu5kál!l JuJilJannJa: Akik ~mentek c.~ (lk:ézLrat) egy1ik fejezetét ;;Az amerika!
magyarság etnlJkuB mtémlén~" címme! a V'lglliia közölte 1911 márc.-áJlll'.-májusi számában.
A jelen cikk: a ta.rvulmálny me~tásalnak Ö6S'L'e~ezéIge.
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