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A SZENT JOBB HAZATÉRÉSE
Kétszáz évig volt rejtekben Szent István jobbkeze, a kézfej, a raguzai dömések

templomában. 1. Lipót haza akarta hozatni, de halála miatt újra feledésbe merült,
1764-ben Pray György történeti jegyzetei között talált egy kis cédulát, amely föl
ébresztette figyelmét. Levelezésbe kezdett egyik raguzai rendtársával. Nyilván az
ő kutatásai nyomán hívta fel Mária Terézia figyeimét Szendrey Benedek tanácsos,
levéltári főnök a Szent Jobbra, legalábbis Pray szerényerr ráhárítja a dicsőséget.

Az uralkodó óhaja parancs volt: a domonkosok odaajándékozták a városnak, a vá
ros pedig háromtagú követséggel Bécsbe küldte. Vezetőjük, Bona Szerafin János,
Bécsben az ereklye átadása előtt meghalt, újabb megbízatásra volt tehát szükség,
így csak 1771. május 29-én tudták az ajándékot átadni. Az uralkodó a bécsi ér
sekkel (Migazzí Kristóf) megvizsgáltatta a hitelesség bizonyságait, s mivel azokat ki
elégítőnek találta, elhatározta, hogya nagy kincset visszaadja az országnak.

Pray a hitelesség legfőbb bizonyságának a domonkosok állandó hagyományát
említi: 1590-től írásbeli feljegyzéseik vannak róla. Másik érv pedig az ujjak között
talált pergamentszelet. amelyen ez olvasható: Dextera beati Stephani (Regis et)
Confessoris gloriosi. A zárójelben lévő rész helye megvan. de a törés miatt nem
olvasható, csak a t-nek kis része. Az írás Pray megállapítása szerint XI. századi.
Atmásolták ezüst lemezre, s ráerősítették az ereklyetartó elejére.

Az uralkodó a hazahozatal rendjét a legapróbb részletekig meghatározta, s a
végrehajtást egyházi részről Bajzáth József püspökre, világi részről pedig gr. Gras
salkovics Antaira és gr. Hadik Andrásra bízta.

Mindenekelőtt Schönbrunnban, az udvari templomban június 29-től a királyi
család és a Szent István lovagok jelenlétében kilencnapi ártatosságot tartottak.
Csak ezután kerülhetett sor a magyarországi útra. Erről így ír Bajzáth az uralko
dónak Pannonhalmáról 1771. július 18-án:

"Július l.ő-én, amikor Bécsből elindultam, a vizek nagy veszélyeinek legyőzése

után este fél 9-kor vonultam be Győrbe. Itt a város püspöke (gr. Zichy Ferenc),
a káptalan, a papság és nagy néptömeg a harangok zúgása közt a fehérvári ka
punál várta és ünnepélyesen fogadta a Szent Jobbot. A magas királyi rendelet
szerint rövid beszéddel átadtam, hogy a székesegyházban éjszaka illendően őriz

zék. Erre a Szent Jobbot az erre a célra készült hordozó állványra tették, melyet
a nemesi testőrök kivont karddal vettek körül. A kijelölt egyházi személyek dob
és harsonaszóval, a papság és a nép énekszava mellett, mindenkinek nagy lelki
öröme közt körmenetben a székesegyházba vitték s a Téged Isten dicsérünk el
éneklése után, a székesegyház őrkanonokjának gondjára bízták. O a szentélyben
Szent László ereklyéje mellett illendően elhelyezte.

Másnap a reggeli órákban a templom őrkanonokjának kezéből visszavettem a
Szent Jobbot és azonnal elindultam Pannonhalma felé. Ott az összegyűlt néptömeg
előtt, mozsárlövések és harangzúgás között, a templom bejárata előtt, ahol a szer
zetesek kétoldalt felálltak (velük a. tihanyi, bakonybéli és celldömölki apátok),
a főpapi ruhákba öltözött főapátnak rövid beszéddel átadtam, hogy háromnapos
köztiszteletre helyezze ki, kellő módon és illendően őrizze. Illendő köszönettel, az
örömtől könnyezve vette át, a főoltárra vitte s Te Deum után ünnepi misét éne
kelt. Utána magyar beszéd, majd a Szent -Iobbot a karinges szerzeteseknek és a
népnek csókra nyújtották. Az áhítatos tisztelet három napon keresztül a délelőtti

délutáni órákban oly nagy buzgósággal folytatódott, hogya nép könnyező örömé
nek látása még a kérges lelkű embereket is meghatotta. Maga a győri püspök
káptalanjával, a papsággal és a néppel búcsújáró menetben jött Pannonhalmára, 1)

környező helyekről pedig tizenhat zarándokcsoport érkezett. A buzgó nép otthagyta
az aratást, a sarlókat, s mindenünnen nagy számban sereglett össze s könnyek
közt, nyilvánosan adott hálát azért, hogy az uralkodó visszaadta a nagy kincset
szülőföldjének. A testőrök kivont karddal álltak állandóan őrséget az ereklye mel
lett és őrizték, hogy az összegyűlt néptömeg részéről minden veszélyt távoltart
sanak. A főapát az egész három nap alatt ételben, italban és készpénzben is bő

séges alamizsnát osztott az összecsődült nélkülözők közt.
A háromnapos köztisztelet végén, július 19-én a reggeli órákban a főpapi ru

hába öltözött főapát szerzeteseinek rendjét követve, s a még nagyobb számban
jelenlévő nép előtt, dob- és harsonaszó, a harangole és mozsarak hangjánál kör-
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menetileg lehozta a Szent Jobbot a hegy aljára, s kölcsönös üdvözlesek és jókí
vánságok mellett, a kocsira szállásom előtt átadta. Ezután folytattam az utat Buda
felé, közben sok helyen harangzúgás és összesereglett nép fogadott." (Pray: Dis
sertatio ... de Sacra Dextera ... 103-106)

A budai ünnepségekről Grassalkovics és Hadik számolt be. Levelük helyett
inkább a budai kollégium évkönyve szerint adunk ismertetést (Historia Coll, Bud.
Egyet. Kvt Ab 84).

Július 20-a volt kitűzve a Szent Jobb fogadására. Körmenetben akartak eléje
menni, hogy ünnepélyesen fogadják. Bajzáth József püspök azonban megelőzte a
várakozást. Reggel fél 9-kor váratlanul megállt a kollégium előtt, parancsnokuk
kal együtt hat nemesi testőr kíséretében. Letették a Szent Jobbot a házi kápol
nában. A belső ereklyetartó szeleneére az esztergomi káptalan megbízottai, Filó és
Szerdahelyi kanonokok, a többi pecsét mellé rányomták a káptalan pecsétjét is.
Este 6-kor a püspök az ereklyét ünnepélyesen átvitte a templomba. A főoltárnál

átadta Migazzi bíboros bécsi érseknek, a váci püspökség kormányzójának, ő pedig
rövid válaszbeszéd után átadta Reviczki Antal rektornak. A rektor az erre a célra
emelt trónuson a közönség nyilvános tiszteletére elhelyezte. Filó apát és az itteni
papság elénekelte a Szent Jobb zsolozsmájának éjjeli és hajnali részét, mert itt a
következő napon a Szent Jobb átviteléről szóló zsolozsma volt előírva. Hogy az
óriási népcsődületben rendzavarás ne adódjék, Bajzáth' püspök bölcsen előírta,
hogy egész éjszaka és a következő három napon át az udvari templomban órán
ként a helyőrség 2-2 tagja tartson őrséget a templombej árat előtt el
helyezett katonai őrségen kívül. Július 21-én (pünkösd után a 9. vasárnapon) igen
nagy számú zarándoklat jött az egész környékről. A koronázó templomhoz vezető
utca teli volt egész hosszában az országútig. A magyar szeritbeszéd befejezése után
(reggel 8-kor Kozma Ferenc S. J.) a bíboros díszes körmenetet vezetett két infulás
kísérővel. Az élen haladtak a budai kerület plébánosai illő díszben, majd a váci
és esztergomi káptalan egyháznagyjal. a nemesi testőrség, Grassalkovics és Hadik
grófok, az uralkodó képviselői. Oket követte a Szent Ereklye aranytól-ezüsttől

csillogó hordozó állványon. Jobbról-balról a közkatonaság és a polgárok fegyveres
különítménye. Az udvari templomhoz érkezve fölolvastak sok levelet, amelyek a
Szent Jobb httelességét igazolták és tanúsították. Végül őrizetre átadták a Szent
Zsigmond templom prépostjának (Scheiner János) és az angolkisasszonyok főnök

nőjenek, mert rájuk volt bízva a templom gondozása. Három napig tartott a nép
áradása. Növelték ezt a tanulóifjúság énekes zarándoklatai délelőtt-délután. A
Bécsben nyomtatott latin-magyar-német énekeket énekelték. Az ünnepséget jól
sikerült magyar hexameterekben megörökítette Molnár K. János hittudományi ta
nár. Arany-ezüst érmeket osztogattak a rendezőknek. Sokan csupán megjelenésükért
kaptak ilyet. A jezsuita kollégium rektora az uralkodótól kb. 800 Ft-ot kapott a
házi szegények részére. A rektor a jelenlegi és hasonló alkalmakra 2000 rénes
forintnál nagyobb költséggel szerzett be egyházi diszöltönyöket. Eddig a kollé
giumi évkönyv.

Az angolkisasszonyokat 1777-ben a Budára költöző egyetem kiszorította vár
beli lakóhelyükről. Mégis, még egyszer a Szent Jobb őrei lehettek. Mikor 1945.
augusztus 19-én az amerikai katonák Salzburgból visszahozták a Szent Jobbot, az
ó pesti rendházukban helyezték el, mert ott lakott Witz Béla érseki helynök. Oriz
ték is gonddal 1950. június 20-ig, amikor is azt a helynök a Központi Szeminá
riumba vitette át.

Ami a Szent Jobb kar-részét illeti, Praynak az a véleménye, hogy az nem
került Lernbergbe. ahogyan némelyek gondolták, hanem királyaink lassanként
elosztógatták. Maga is látott Bécsben egy közel 13 hüvelyk (33,6 cm) hosszú da
rabot. (Megjegyzi: ebből az anatómusok következtethetnek Szent István testi nagy
ságára.) Sőt, Rómában is kell nagyobb darabnak rejtőznie, mert Vánossi Antal
rendfőnöki tanácsos útján maga is kapott belőle. Vencel cseh király is vitt magá
val Esztergomból.

A Szent Jobb hazahozatala megmozgatta a múzsákat is. Pray 112 lapos dol
gozatán kívül Faludy Ferenc Pozsonyban, Szerdahelyi József Bécsben adtak ki
ódákat, Molnár János Budán. De ezek közül cook Faludié ismeretes. Az egyik név
nélküli, Budán nyomott ének Szent Imre ereklyéinek meglétével is biztat, Faludi
Ferenc ezért megírta Szent Imre köszöntését is. Az emléklapok természetesen di
csőítik Mária Teréziát is, aki saját szavai szerint anyai kegyességének örök tanú
bizonyságaként küldi Budára a Szent Jobbat.

HOLOVICS FLÓRlAN
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA

"A festő vagy szobrász nem okvetle
nül festő- vagy szobrászműhelyben ne
velődik - írja Borsos Miklós ,vissza
néző emlékezéseiben'.* - És itt nem is
az én egészen rendhagyó pályakezdésem
re és pályámra gondolok, hanem a régi,
nagy igényű mesterségek korára is. Ami
kor is több olyan mester, mint Leonar
do, Verrocchio, Pisanello és a nagy mes
terek hosszú SOra ötvösnek, kőfaragó

nak, iparosnak tanult, s alkatuknál fog
va vált belőlük nagy mester. Én még
ma is többre becsülöm a jó kőtaragót,

bronzöntőt, asztalost, mint az olyan ok
leveles valakit, aki süket-néma, buta ké
pet vagy szobrot tud csinálni."

Igaza van; de nevelődni azért minden
képpen kell. Legföljebb az a kérdés, hol
és hogyan nevelődik valaki. Van-e ben
ne elég akarat, következetesség, ha kell
lázadás, hogy valóban az alkata szerint
nevelődjék, hogy ne hagyja elrontani
magát se iskolák, se iskolakerülések ál
tal. Ne engedjen semmiféle hamis köz
ízlésnek, még ha történetesen akadémiák
kezeskednek is érte; de ne engedjen az
ellenkezőjének sem: a szenzációhajhász
antiakadémizmusok látványos handaban
dáínak, amelyek végül - az ellenpólu
son, a sznobizmusén, és némi időbeli el
tolódással -többnyire ugyanúgy egy
gyanús "közízlés" kiszolgálására vállal
koznak, mint a maguk szintjén az isko
lás akadémizmusok,

Borsos Miklós semmiféle ilyen kísér
tésnek nem engedett; volt benne elég
szívósság és erő ahhoz, hogy az alkata,
természetének benső törvényei szerint
fejlődjék. Ez a lázadó, aki fiatalságában
semmilyen iskolai fegyelem keretei közé
nem fért be, minden, csak nem zsenis
kedő garabonciás. Az Ő otthona kezdet
től fogva nem a "bohémélet" romanti
kus padlásszobája, hanem a becsületes
munka műhelye, "Nem úgy éltem - ír
ja firenzei ,szabad' tanulóévéről (főis

kola helyetti főiskolájáról) - mint a
festő- és szobrászrnűvészek, hanem úgy,
mint a mesterernberek. A laza, szeszé
:lves ídőbeosztású művészélet egyébként
is csak a céhek megszűnte után, a sza
badon, illetve magára hagyott művész

idejében alakult ki, nem több mint száz
éve, de a mesterek, akikkel találkoztam,
egy sem volt bohém. Mindig a műhely

ben láttam őket. Mind szeretett dol
gozni."

Éppúgy, mínt ő - gondolja, aki vé
gigolvasta könyvét; vagy aki olvasta

.1957-es kiállításának katalógusában fe
lesége bevezető sorait ("ez ideig a leg
szebb, a legtartalmasabb írás, ami mUH
kásságomrnal kapcsolatban megjelent"
- mondja róla). Eszerint Borsos Miklós
is "csak a művészetének élő egyéniség;
mühelyben élő művész, aki csak ott érzi
jól magát, és csak munkája érdekli első

sorban". De hát persze minek éljen a
művész, ha nem a művészetének; és hol
éljen igazán, valóban jókedvére. ha nem
a műhelyében ; és mí érdekélje elsősor

ban, ha nem a munkája? Nem mert
életídegen, éppen fordítva: mert teljes
életet él és mínél teljesebb életet fogad
be .magába s aztán teremt magából. A
művészet igazi elídegenedése - hány és
hány példa mutatja - egy-egy művé

szetnek a művészettől (a műhelytől) va
ló elidegenedésével kezdődik, abban a
pillanatban, amikor valaki föladja a mű

'vészetét, a hivatását valami másért,
Hosszú lejáratra míndíg az derült és
derül ki, hogy a közösségnek is az a
művészet adja a legtöbbet, amely min
denféle kísértéssel szemben a legkövet
kezetesebben marad hű önmagához, és
ezzel együtt természetesen a műhelyhez.

Vagyis, más szőval, "a belső parancs
hoz", Kazinczyval szólván, kicsit pate
tikusabban, "keble istenéhez". Ahogyan
Borsos Miklós írja, két ellentétes termé
szetű, alkatú, világú nagy mai olasz mű

vész, Manzú és Marini életművének ta
núsága alapján: "Legjobb a művészre

bízni azt, hogy mit csináljon. Csak a
középszer vállalkozhat és vállalkozik is
olyasmire, ami nem belső parancs. És
ezek a művek sohasem fejeznek ki sem
mit. Csak csínálmányok."

Csínálmányok, akár a puszta ötlet szü
leményei, akár valamiféle igyekvő na
gyotakarás termékei. Mi sem jellemzőbb

erre, mínt - Borsos Miklós is említi
egy helyütt - a Louvre-nak az a le
verően üres terme, amelynek falait a
Napóleon ilyen vagy amolyan magasz
talására készült, mérhetetlen nagyságú
vásznak borítják, egy nagyhangú és
bomlasztikus álklasszicizmus termékei,
ahol a csüggedt tekintet legföljebb csak
Géricault valóban szép és romantikusan
tragikus lovain tud megpihenni; mint
egy sívatagból, menekül innét az ember
azokhoz a "kis" és "halk" remekművek

hez, amelyek nem harsognak, hanem
mondanak valamit; amelyek nem izmai
kat duzzasztják, hanem bensejük nyu
godt erejével hatnak. Mert a művészet-

*Bol'sos Miklós: vísseanéaeem féLutamból. SlI:épírodalmi Könyvkiadó, 11m.
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ben a nagyság nem a fölület, a terje
delem nagyságan múlik, és az erő so
sem azonos a hangerővel. Ez a figyel
meztetés újra meg újra visszatér Bor
sos Miklós könyvében ("figyelmeztetés
nek" mondom, mivel nemcsak ő maga
tud látni: " ... a képekről nem tudni
kell, a képeket látni kell tudni; csak e
látni tudás birtokában nyílik meg a kép
igazi értelme, szépsége"... hanem ol
vasóját is megtanítja látni); de vehet
jük öniellemzésnek is, hiszen az ő mű

veit, szobrait, rajzait is többnyire "belső
erejük teszi monumentálíssá", ahogyan
a British Museum Haldokló oroszlán.
járól mondja,

Életnagyságnál sokszor jóval kisebb
művek élnek a monumentalitás emléké
-vel emlékezetünkben. Míchelangelo "kis"
Mózesa óriási; Dávid óriási képeinek
többsége viszont egy iskolakönyv il
Iusztrácíóinak méretére zsugorodik ben..
nünk. "Az igazi nagy művek sohasem
elképesztőek"; a Sistina freskói sem el
képesztők: "Michelangelo hangja mindig
halk; a dráma belülről jön; és ez a drá
ma nem lármás"; legföljebb a túristák
lármásak, és fojtják el nyüzsgő, tapín-t
tatlan és neveletlen zajukkal egy-egy
Mózes, egy-egy Sistina-beli prófétafő,

vagy a Louvre-ban a Gioconda benső

erőtől súlyos, tiszta csendjét.
Errefelé irányul Borsos Miklós min

den rokonszenve: az olyan művek és
művészetek felé, ahol "a legegyszerűbb

dolgok nőnek művészetté", ahol "a gon
dolat a formával úgy találkozik, hogy a:
találkozás életképes". Ha a műhely ha
tárait kitágítjuk az élmény távlatában,
akaratlan önjellemzésnek vehetjük ezt
is. Noha a művésznek eltökélt szándé
ka, hogy "emlékező írásában magát nem
jellemzi, munkásságát még kevésbé".
Persze ez az, ami végül mégsem sike
rült neki, szerencsére; sokkal jobb író
nak bizonyul - sokkal igazabbnak, ci
comátlanabbnak, .Jényegesebbnek"

SZÍNHÁZI KRÓNIKA

CSURKA ISTVAN KOMÉDIAI

Csurka István drámáinak hajdan ener
gikus, nagyakarású, de a jelenben této
va, meghasonlott, önvádló hősei mögött
izgalmas mozdulását érezzük a történe
lemnek; tragikomikus figuráinak tudati
mozgása, morális vívódásai a 60-as évek
pszichológiai arculatát rajzolják elénk.
Csurka főhőse a népből jött értelmisé
gi, drámái értelmiségi sorsok ütközései

semhogy sikerült volna. Magát is, mű

vészetet is nagyon jól jellemzi, anélkül,
hogy akarná. Es ebből a jellemképből

ugyanazok - ci vonások néznek ránk 
nem is nézhetnek mások - mint egész
munkásságából. Egy müvész, aki tuda
tosan vallja és vállalja a "mesterséget",
azoknak a: középkori kézműveseknek a
becsületével, kikben a meaterség biztos
és alázatos tudása, létre figyelő áhítata
azzá a kivételes, máig sem fölülmúlt mű
vészetté érett, amelyet egy-egy katedrá
lis remekbe faragott és a természeti je
lenség erejével ható szobraiban csodá
lunk, Egy művész, aki sem kérészéletű

irányok és múló divatok csábításának
nem enged, sem érdekek és szélfúvásole
szerínt nem hajladozik, hanem belső

sugalmához, jókor fölismert életelvéhez
törhetetlenül híven dolgozik, akár meg
értik, akár nem, s abban a szilárd
meggyőződésben alkot, hogy ezzel vég
zi egyben a legjobb szolgálatot is. Mert
nem a gőg, hanem a szolgálat nevében
dolgozik. "A művészetnek - vallja 
ha van föladata, szerepe, márpedig kell,
hogy legyen, akkor csak az lehet, hogy
az emberi lélek [avára legyen." Tegyük
hozzá, hogy így lehet a legjobban a tár
sadalom javára is? Kassák írta valahol:
igényes társadalmat csak igényes embe
rekkel lehet építeni.

A "félút", ahonnét Borsos Miklós
visszanéz, nem volt könnyű. Igaz, a
nagy művészi pályák többnyire nem
könnyűek. De - félúton, vagy rajta
túl - a következetesség, önmagához va
ló hűség megadja a legnagyobb belső

elégtételt, amit művész egyáltalán kap
hat: azt az érzést, azt a tudatot, hogy
"életműve összeállt",

Most már ez a pretenciók nélkül, jól
és igazul írt, az élet, a jellem és a
"műhely" tiszta és nemes közvetlenségé
vel ható "visszanéző emlékezés" is szer
vesen beletartozik.

RÓNAY GYÖRGY

- nem társadalmi érdekekkel, intéz<
ményekkel, nem közéleti térben kirob
banó konfliktusokkal; a fáradt ciniz
musba kövült, de etikai érzékenységét
igazán soha el nem vesztett lélekben
zajlanak ezek a küzdelmek. Különös,
csehovi- fáradtságot éreznek ezek a Csur
ka-hősök: az író a tudatosult válság
időpontJában fedi fel lényüket (S z á j
h ő s, D e f i c i t), vagy a komédiázásból
bontakoztatja ki ezt a válságot (K i
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l e s z a b á l a n y a?). A drámahősök ré
gi, dinamikus életük vonzása és a vég
leges jelenbe-szürkülés között ingáznak,
még régi életük etikai hívását meghall
va, de már virtuálisan képesen bár
milyen jellembeli torzulásra. Életük va
lamikor a társadalmi cselekvés dinamiz
musában formálódott, s most, a 60-as
évek másfajta érverésű világában nem
találják helyüket. Társadalmi érvényű

cselekedetre már nem képesek, lázadá
suk legfeljebb önmaguk ellen irányul,
hamar megtörik, a hősök kompromisszu
mot kötnek, csak kivételesen jutnak el
a tragédiához (Ki lesz a bálala
n y a?). Megallmvásaik sorozatának ön
maguk ellen fordulással (S z á j h ő s)
vagy sátáni ötletekkel (D e f i c i t) próbál
nak véget vetni, vagy azokat bohóc-á~

arccal elviselhetővé tenni (K i l e s z a
b á l a n y a?), de a társadalommal való
igazi anyagcseréjük már megszakadt;
maguk sem tudják, hogy emberi tartá
suk mikor merevedett szereppé, amely
ből groteszk lázadásaikkal már nem
tudnak kilépni. Ezért uralkodik el a
Csurka-drámákban mindig a komédia 
a hősök konformizmusra való perma
nens hajlamának és a másfajta létezé
sükhöz szükséges élettér objektív hiá
nyának egymást erősítő kettőssége csak
a komédiát teszi lehetővé. .

Egy népi származású értelmiségi kor
rumpálódását, szánalmas vergődését mu
tatja be a S z á j h ő s. Dékány Lajos új
ságíró groteszk öneszmélését akkor indít
ja el. az író, mikor hőse egzisztenciájá
nak ormai felé közeledik; a ktsz-t fosz
togató apósa "teli bugyellárisából", fő
nöke "puha lelkéből" és a rokon, főnök
szerető Tilda "kerek fenekéből" áll az a
konzorcium, amely öt alapnál rovat
vezetővé neveztette ki; karrierje csúcsát
evvel a csillagos ég táján jelölve ki. Az
50-es években a volt kapitalista család
szippantotta magába a "népi ksuiert",
hogy puszta létezését biztosítsa, a 60-as
években viszont az újból pénzt és befo
lyást nyert családfő, Moór Jenő intézi
el vejének a kinevezését. A parazita csa
lád megélénkülő tevékenységéért - a
javakból való hallgatólagos részesedésé
vel - a régi zászlót eldobó vej is nagy
mértékben felelős; ezért próbál az er
k6lcsi halott Dékány feltámadni csa
ládja és önmaga feljelentésével.

Csurka drámáibcm bizarr ötletekből
kipattan6 alaphelyzeteket teremt, s az
etikai halál felé tartó vagy abból ideig
lenesen feltámadó hőseit ezekben a kü
lönös szituációkban mozgatja (A z i d ó
vas f o g a, D e f i c i t, D ö g l ö t t a k
n á k). vagy pedig merészen hétköznapi
keretben - a K i le s z a b á l a n y á-
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ban pl. egy elkeseredett pókt~rpartiban

- bontja ki ezt az öneszmélést. A ko
mikus szituációknak ez az originalitása
azonban mindig hiteles, a haladó figurák
jelleméből nő ki, görcsös igyekezetet
jelent a holtpontról való elmozdulásra
(A z i d ő vas f o g a, D e f i c i t), vagy
pedig a hősök társadalmi státusát szim
bolizálja (Döglött aknák). A Száj
h ő sben Dékánynak Szoboszlay leleplező

cikkébe való kapaszkodása, majd önfel
jelentési kísérlete teremti ezeket a hely
zeteket; a "szánalmas komédia" végén
már csak az a perspektíva marad a
csontvázzal társalgó Dékány számára,
hogy "körömszakadtáig küzdjön a saját
megalkuvásai ellen, de sose győzze le
őket". Ezekből az extrém szituációkból
bizarr ötlet-szimbólumok nőnek ki, a ni
hil felé tartó hősök mozgásának vég
eredményét mutatva: a S z á j h ő s csont
váza a figura abszurdba-menekülését
jelzi, a K i l e s z a b á l a n y a? Czifrá
ja a baratvát rejtegető szappannal akar
ja a halálba mosakodni magát. Kevésbé
sikerült jelkép a D e f i c i t elvesztett
fegyvert jelentő üres hegedűtokja és a
D ö g l ö t t a k n á k - címmel jelzett 
szimbÓluma.

A S z á j h ő ssel is vázolt 60-as évek
beli prosperitás árnyékfoltjait vetíti ki
- a drámaírói pályáján egy kis kitérőt

tevő - Az idő vasfoga cimű ko
média. Érdekes azonban. hogy még ez
a commedia dell'arte-szerű figura-jelzé
sekkel dolgozó. a "markecolás államosí
tásának" ötletére épülő, a kisvárosi Ki
józanító létrehozásától a sok "kis gebi
nes gyomormosóval" működő központ
megteremtéséig ívelő komédia is hordoz
valamit a konformista élet okozta me
nekülés-érzetből. Ugyanakkor az intéz
mény önmagát tápláló, szereposztó
mechanizmusának bemutatására is kísér
letet tesz ebben a darabban Csurka.

Messze korábbi művei fölé magasodik
a K i l e s z a b á t a n y a? A dráma ke
retét adó pókercsata - állandó blöffö
léseivel - a négy játékos hazardírozó
életét is kifejezi. Érzékeny, etikus al
katuk, az értelmes, cselekvő élettel el
kötelezett múltjuk állandó kockáztatá
sát. A Csurka drámaírói ars poeticáját
is megfogalmazó, önéletrajzi elemekkel
is építkező darab a nihil trag~diája vol
taképpen; az éjszakai kártyacsatában éb
redő ·hősei mintha a nihil partjáról téT
nének vissza kétségbeesl?tten, mert "a
nihil is olyan, hogy fényes, amíg új. Az
tán, amikor megszokja az ember, a leg
szebb nihil is unalmassá válik". CzifTá
nak, a dráma legizgalmasabb hazaTdi
roz6jának számára már nem hoz válto
zást ez a felismerés; Csurka szándéko-



..san nem teszi bizonyossá Czifra öngyil
koss6gat, hiszen hőse - lényegét tekint
ve - már a darab indításakor halott,
de életük lehetőségeivel szemben vesz
tessé, "bálanyává" válik a dráma többl
szereplője is. Erdekes ellenpontozást je
lent a drámában a fiú és a lány figurá
ja. Az unokaöccs Juhász megjelenésével
sze1"elemből táplálkozó értelem és nihil
feszül egymasnak - Czifrát a halálhoz
közelítő - kegyetlen erővel.

A dráma hőseinek válsága felett hi
dat verő, külön világot növesztő játékos
hang - a K i l e s z a b á l a n y ához
,hasonlóan - a D e t i c i tben is hamar
elkomorul. A D e f i c i t házaséletbe zárt
megközelítése a korábbi problémáknak,
a polígámiával való játszadozás is egy
fajta groteszk kitörési kísérlet a már
jelzett életformából. A Czifra sátánisá
gával rokon X, a darab főszereplője, is
"fegyverrel" küzdött régen, a dráma je
lenében azonban erejéből már csak erre
az "ágYforradalomra" futja.

A Katona József Színház által bemu
tatott D ö g l ö t t a k n á k megszakítja
ezt a folyamatot, Csurka intellektuális
hőseinek lassú halódását. A vígjáték az
50-es évek két, sirjából még fel-feljáró
figuráját ugrat ja össze: az erőszakos,

türelmetlen voluntarista szektáns és a
kapitalista múltját sirató reakciós figu
ráját. Ezeket a komikus ágálású ala
kokat - ragyogó ötlettel - egy elitkór
ház idegosztályának különtermébe he
lyezi, hogy ott, életük alkonyán, még
uto/iMa összemérhessék erejüket.A~

;,enyhén idegösszeroppanásos" Moór Je
nőt a rendszerrel már tökéletes szim
biózisban élő épitész fia lopta be ide,
hogy apja itt sütögethesse tovább a ma
ga pecsenyéjét; Paál Károly pedig mel
lőztetésének sérelmei miatt került be.
Sajátságos véletlen folytán a szereplők

ismerik is egymást: Paál ostrom alatti
üldözőjét véli felfedezni Moór Jenőben,

Moór viszont lángossütő kéreImének
zord elutasitóját. Úgy tűnik, hogy egy
más elleni vétkük elegendő tápot ad az
engesztelhetetlen izzású küzdelemhez, de
rövidesen kiderül, hogy nem az egymás
elleni múltbeli tettük a lényeges itt.
Paál állitólagos feljelentését nem Moór
követte el - bár ha rajta állt volna,
nyilván elköveti -, s a lángossütő ké
relem megtagadása sem jelent igazi
veszteséget az ex-vállalkozónak, ,hiszen
ó már az egész déli partot behálózó kon
cesszióról álmodik. Az a fontos inkább
a régi, megkövült énjüket ziláltságuk
ban is őrző figurák számára, hogy vélt
igazuk nevében csatázhassanak, gyűlöl

ködhessenek; a kölcsönös fojtogatások
örömein keresztül ahhoz a sajátos fel-

ismeréshez jutva el, hogy már csak egy
más számára, egymás elleni gyűlöletük

által léteznek. Addig azonban bevetik
fegyvereiket: a mindent "élére állító",
"kihegyező" szektánst a ráröhögés dönti
ájulásba, a kaméleon-tartású, gyakorto
hangot váltó, gilisztaként csavarodó
Moórt viszont gyávasága hullajtja a zárt
osztály csapdájába. A szellemes mérkő

zés minden mozzanata az anakroniszti
kus figurák lényegéből következik: Paál
a kórteremben is az osztályharcot vívja,
Moór harci módszereit pedig a lángos
sütöde-szerzés ambiciója és a bosszú
vágy közötti ingázás alakítja.

Kár, hogy ezt a történelmileg már le
futott meccset Csurka Moór Jenő zárt
osztályról való visszaszállitása után is
folytatja: a "hosszabbítás" során a sze
replőknek, már nincs igazi mérges ful
lánkjuk egymás számára; a deformáló
dott tudatok lövedékei helyett csak a
felerősödött komédiázás petárdái dur
rognak a színpadon. A meccsnyújtó tű

zijáték után igazi komikus funkciója a
befejezés villába-menekítésének van; az
egymás'ra utaltságukra rádöbbenő Paál
és Moór ..,.- a kertész és a "részvényes"
- itt köt az aggkori szenilitás "fordu
latváró" közös platformján szövetséget.
A volt funkcionárius kertésznek szegő

dése és a döglött aknák ötletével va16
játszadozás már az eddig ízig-vérig re
alista komédia abszurdba-emelését je
lenti, amolyan groteszk példázatot a sze
replők végleges erkölcsi halottá nyúj
t6ztatásához.

Elnagyoltabb, szemelvényesebb az utó
dok szimbiózisának megjelenitése. A szí
nésznő Zsókának, a jelen plátói kapcso-

. latát már csak becsületből ápoló ex-sze
retőnek a darabban való jelenléte fel
menti Paált az alaposabb történelmi
vizsgá16dás következményei alól, a funk
cionárius múltbeli tevékenységét a re
volverrel történő "megerőszakolás"humo
rosan előadott meséjével és a "minden
ki bűnös" megbékélő s6hajával oldozva
fel; de nem is a felelősség boncolgatása
Csurka célja, hanem a figura megfel
lebbezhetetlen halottá nyilvánítása. Zs6
ka - aki nagyon sokat örökölt a S z á j
h ő s Annájának szélsőséges ellentéteket
játszi könnyedséggel áthidaló nőiességé

ből és a D e f i c i t sokat próbált. W-jé
nek rutin;ából - a virágz6 tevékeny
ségű építész fiút hamarosan megszerzi
magának; s kettőjük céltalan, fogyasztói
élete, elegáns villája adja a keretet az
"aknásít6" kertész és az emlékiratain
dolgozó ..,ré3zvényes" fegyverletétellel
végződI; újabb mérkőzéséhez.

A ; endező, Iglódi István teljesen ki
használta a komikus szituáci6ból adódó
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lehetőségeket. Az egymással farkassze
met néző két ágy közötti folyosót a
tetszhalálok színtereivé avatja; a "bé
ke" tűnékeny perceiben ragyogó érzék
kel ingáztatja a két betegágy között a
maguk igazát eszelősen bizonygató sze
replőket. A II. rész első felének ismét
léseit Iglódi sem tudta igazi komédiába
emelni, a befejezés abszurditását viszont
okosan vegyítette a reális elemekkel.

Pazar, a köztudatban ö1'ökéletű halot
takat formáltak a két figurából a fő-

/ szereplők. Major Tamás az elcsigázott,
régi lapulásait minden mozdulatában
őrző reakciósból pimaszul hintázó járá
sú villarész-tulajdonost növeszt ki előt

tünk; megtört, százféle hanggal csúszó
mászó, állandóan változó térfogatú öreg
emberből a menye után kujtorgó, az édes
semmittevés gyűlölködéseiben kinyújtó
zó nagyapót. Kállai Ferenc játéka a fi
gura paranoiás deformálódását mutatja
kitűnően: üldözési rögeszméi mögött az
állandó, vérévé vált gyanakvást, félel
metes dührohamaiban az ösztönök tom
balását. Felejthetetlen a II. rész elején
elhangzó monológjának staccatója: a fi
gura tragikumának meglepetésszerű,nagy
erejű felvillantása. Zolnay Zsuzsa meg
nyerő játékkal egyensúlyoz az ex-szere
tőből lett építész-feleség bájos könnyel
műsége és okos prakticizmusa között,
Szokolay Ottó (a párhuzamos szerepesz
tásban Izsóf Vilmos) pontosan játssza a
szikkadt 1.iágyú-célú értelmiségit. Pál'
tos Erzsi meggyőző az elhasznált feleség
szerepében,

VIGH BÉLA

*
Weöres Sándor A h o l d b e l i c s ó

n a k o s című kalandos játéka tulajdon
képpen bábszínpadra készült. Gazdag
ságával azonban val6színűleg megfé
lemlítette a bábrendezőket, s ki tudja.
még, milyen okok miatt: ez a mű is
színpadjaink szerencsés újrafölfedezései
hez csatlakozik. Csak az nem szeren
esés a dologban, hogy az ilyen elfekvő

értékek mi mindent rekeszthetnek el az
ír6ban, amivel sok ideig eléggé szűkös

és egyhangú színpadi konyhánkat vita
mindúsabbá, életörömre gerjesztőbbé te
hette volna.

A Thália Színház telitalálata és Kazi
mir Károly színpadra álmodó készségének
eddigi legszebb gyümölcse ez az ember
alakokkal, valóságos élő személyekkel,
sőt a régi magyar bábjátékok színpadia
sított figuráival előadott játék. S mi
több, fantáziagazdag, színpadilag talp
raesett. A mai köznapi ember filmtől,

televíziótól, sporteseményektől kérqese-
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dett lelkületének a transzcendencia fele'
való nyitogatása.

Weöres Sándor az újvidéki Hid szer
kesztőjével folytatott műhelybeszélgeté

sében mondott egyet-mást saját művé

szi fölfogásáról, s ott vallotta be:
". , . mindig volt bennem egy szarkaösz
tön: elvenni, ellopni azt, amire éppen
szükségem van, ami megragadott, aho
gyan a szarka is elviszi a csillogó gyű

rűt, üvegcserepet .. , s más a puszta.
szolgai átvétel. Ha valaki egyszerűen el
ragadoz valamit a másiktól és azt rosz
szabb pozícióba állítja, megfakítja, az
tényleg rossz és kifogásolható plágium.
De nagyon szükségesnek tartom a plá
giumnak azt a fajtáját, ha az ember
jó művekből, rossz művekből, utcai cég
táblákról, slágerszövegekből, akárhonnan
kiszedi azt, amí' vonzza, és annak más
féle fényt, másfajta világosságot ad a
saját munkájában." A holdbeli csónakos .
mesedzswngelére nagyon jellemző sarok.
ezek. Mintha az egész világ mítosz- és
mesekincsét, az ős és modern költészet
minden pajkos rímét és szó-zsonglőr

káprázatát egyetlen csűrbe akarná beta
karítani ebben a művében is: az ősi

finnugor mesevilágot, a sámánhitet, a,
sumér varázsló művészetet, a ·hindu ön
eléqetést stb. Mottóul Gergei Albert (ta
lán Balassi?) Argirusának és Vörös
marty Csongor és Tündéjének sorait
idézi, a kegyetlen kősziklák közötti buj
dosást, és azt, hogy a magát elveszító
is mondhatja: Kelj fel, találj fel kar
jaid között. S ez az egész világot ma
gába ölelő mese 1,alahogy az egész ma
gyar népet jelenti bujdosásában és ön
magára találásaiban is, Weöres az ön
magára találást akarja szolgálni; amikor
holdbeli vágyak helyett az evilági Med
vefia lapp királyfi felé irányítja Páva
szem magyar királykisasszony hajlandó
ságát. Mert a lapp királyfi ott apródos
kodik Jégapó, Pávaszem királykisasz
szony apjának udvarában, de Pávaszem
a holdbeli csónakosba szerelmes, aki a
szerencsés színpadi beállítás folytán ép
pen táncdalénekes. Páoaszemet a legha
talmasabb uralkodók, a kinai császár, a
krétai király és a sumér főpap kérik
feleségül, mert ha nem az övék lesz,
elpusztítják az országot. S itt kezdődik

Pávaszem, Medvefia, továbbá Vitéz Lász
ló, Bolond Istók és Paprika Jancsi any
nyi sok kalandból álló menekülése,.
fogságba esése, fogságból szabadulása,
ami valóban sok lett volna még egy
bábjáték-este sok emberi test nem kor
látozta szabadságának éreztetésére is.

Úgy vélem, Kazimir Károly azt adta'
Weöres Sándornak - szerencsére még'
a szerző' életében és az ő közbeszólásá--



val és engedélyével -, amit egykor
Paulayadott Madáchnak, Reinhardt
Goethének: az ezerfejű sárkányt, a szín
házi közönséget ragadta el s kuruzsolta
Weöres hivőjévé. Az eredetileg bábjá
tékra írt mű ugyanis tropikus gazdag
ságú liánszövedéke a világ teremtése
óta született mondáknak, mítoszoknak
és népmeséknek is. Weörest csak költői

ihlete vezette, de báb- és egyéb szín
házgyakorlata nem volt. A mú megírá
sa korában még Bartók műveit, vagy
a Szentivánéji álmot sem láthattuk báb
srlnpadon megelevenedni. Költői igé
nyében Weöres ezekkel a, művekkel

mérhetőt írt gyakorlatlanságában is. Azt
vallotta akkor is, amit később Útköz
ben című antológiához írt előszavában:

"Dante vagy William Blake úgy látta,
hogy a művészetnek, az eszmének nem
egy, hanem négy régiója van, s a köz
vetlenül tapasztalati ebből csak egy, a
legalsó. "Építsük meg élményeinkből a
többi három régiót is: a szenvedélyesen
démonit, a feldolgozóan gondolatit, s a
csaknem megfoghatatlanul repülő szel
lemi-intuitívet."

A démoni - bámily nagy szerepet
játszik Weöres kőltészetében - itt me
sébesimul, s csak nyomokban villan fől.

A feldolgozóan gondolatit egy egész nép
eszmevilágára, beomlott mitosz-tárnáira
s útkeresésére villantotta rá. S ott lebe
gett az egész mű főlött a csaknem meg
foghatatlan szellemi intuitív érzés is.
Ez volt Kazimir nyersanyaga. Minden
színpadhoz konyító láthatta, hogy az
emberszínpadra átmentett bábalakok
történetét emberszínpadian is rendezni
kell. Kazimir, vállalta a rövidítéseket és
Weöres vállalta - egyéb műveiből - a
drámai csomópontokra kívánkozó betol
dásokat. Jgy került a Majomországba is
elvetődő Pávaszem királykisasszony ka
landjai közé az egyik legjellegzetesebb
Weöres vers: a Majomország karate-bot
vívással egyesített s véleményünk sze
rint a legmélyebben pacifista démoni
intuíciója. A rendező a kihúzott ré
szekért visszaajándékozta a szerzőt ön
maga kincseivel. Pedig nehéz dolga volt.
Kicsiny, a hajdani orfeumok igényeit
éppen hogy teljesítő színpad. Kazimir,
aki szeret a rejtve lappangó irodalmi
értékekből mintavásár kiállítást rendez··
ni tornacsarnokokban, vásári pavilonok
ban vagy egyebütt, a szegénységbő l is
tud színpadi hatást kicsikarni. Mire jó
a kínai színjátszás díszlet- és eszközte
lenséqe, ·ha nem arra, hogy bízzuk a kö
zönség fantáziájára mindazt, ami fantá
ziát fölkelteni tudunk benne. Kazimir
színpadán négy rőzsegally jelenti a mág
lyát, amin Pávaszem hindu módra elé-

getni szándékszik magát, hogy holdbéli
csónakosához röppenhessen nem testi
szárnyakkal. S miért ne szállhatna le a
holdbéli csónakos egy színpadi emelő

szerkezeten, s miért ne lenne éppen
táncdalénekes Hitteres ruhában, mikor
Pávaszem holdfaló kórosságát mai ifjú
ságunk kamasz ösztöneivel hozza közös
nevezőre. S miért ne lehetne az örök
mesét, az Argirus királYfi meséjét, a
Csongor és Tünde meséjét eszpresszézé
mai dolgozók reggeli munkába menete
lével testközelbe hozni mindnyájunk
na/c, s miért ne villanthatna föl a játé
kosan mindenből szépséget csiholó We
öres Sándor költészete abban is szép
séget, hogy X. Y. b á d o g o s é s v í z
v e z e t é k s z e r e l ő neve skandálva az
élet és a költészet szépségét sugározza II
munkarobot porában és piszkában is.
Egy parányi életöröm fölvillantása, ez
Weö-res költészetének legnagyobb ado
mánya korunkban, még drasztikus paj
kosságaiban is.

Nem tudjuk, hogy Dante, vagy Milton,
Vejnemöjnen vagy Ráma királyfi mit
szólnának Kazimir értelmezéseihez és
szűk e-rszényű, mindent fantáziával és
tehetséggel pótoló, epikusból drámaiba
mentő kísérleteiből. Weöres Sándor há
lásan fogadta a tapsokat. Könnyű dolog
a klasszikusok ébresztgetése, de ritka
emb~ri tünemény Magyarországon, hogy'
élő írónak egy kis őszinte elégtétel adas
sék. Megérdemli, mert benne él a "Meg
maradt három ház, elégett háromszáz'"
játékos akasztófahumora és humorgyó
gyító cseppje.' S vidámság mellett oku
lást is nyújt finom bájjal ötvözött és
belülről fakadó nemzeti őniróniával.

A Thália Színház társulata nem ren
delkezik akkora erőkkel, amilyen' szín
padi összhatást együttes játéka, legyőz

ve a legyőzhetetlent, kicsiholt. Legked
vesebb emlékünk a három báb- és me
sealak, Vitéz László, Bolond lstók és
Paprika Jancsi színpadi alakjához fűző

dik. Szabó Gyula mackós Vitéz Lászlója
mintha a gulyás- és pörköltevő magyar
nép karikatúrája is lenne. S mégis, mi~

lyen őszinte öröm,hogy kettéfűrészelve

is mindkét része tovább hősködik. Mo
nori Lili Bolond lstókjával, túl mosto
hán bánt a rendezői ceruza. Eredeti
szövegéből alig maradt valami. S mind
ezt Monori Lili site-sutaságának, szo
morú arca sok bánatot tükröző reflex
mozdulatainak kellett pótolnia. Torzósá
gában is tökéletes Bolond lstók volt.
Esztergályos Cecilia pedig balettművész

női közelmúltját hasznosítja Paprika
Jancsi szívünkbe lopásával, soha nem
feledhetőségével. E három alakkal, mint



pantomimművészetünk nemzetközileg
érthető képletével, magyar nllelven is
külföldi vendégjátékokra hivatott A
holdbeli csónakos produkciója.

Kozák András táncdalos és holdbeli
esónakos, s mi lehetne más, mint egy
ilyen képernyő-figura. Szerepe sem ad
többre alkalmat, sem neki, sem Luna
holdistennőnek, azaz T,hirring Violának,
minthogy ezt a mai átlagot képviseljék.
Remélhetőleg nem saját magukat kép
viselik, hanem megjátszák - mégpedig
jól - egyes sztárénekesek ürességét.
Élményszerű Peti Sándo?' hóhérja, jég
apója és bádogosa. A nagy öreg, aki
mindent kapásból tud. Pávaszem szere
pén Venczel Vera és a főiskolás Hámori
Ildikó osztozkodnak. Ezt a Tünde-szere-

KÉPZŐMŰVÉSZET

Gádor István tárlata. Gádor
István Kossuth-díjas kerámikusnak, az
Iparművészeti Főiskola nyugalmazott
professzorának, az új magyar kerámi
kus-nemzedék tanítómesterének közele
dő 80-ik születésnapjáról retrospektív ki
állítással emlékezett meg a Műcsarnok.

A tárlat három tágas termében míntegy
kétszáz eredeti mű, továbbá a művész

nagyméretű murális munkáiról készült
színes fotók fogadták a Iátogatót,

A rendezést végző Maróti Andorné
művészettörténésznek nem volt könnyű

.a dolga, hiszen közel hat évtized ter:'
méséből, sok ezer műből (emberi alako
kat és állatokat ábrázoló szobrok, egy
házművészeti alkotások, nonfiguratív
plasztikák, vázák, tálak, tányérok, kor
sók, kerámia-falképek, kertdíszek stb.)
kellett összeválogatnia a bemutatásra
kerülő anyagot, A kiállítást biztos kéz
zel, arányosan felépítő rendező azonban
szerencsésen oldotta meg feladatát; a ki
.állított művek együttese hűséges képet
adott a magyar belsőtér- és tárgyformá
ló művészet nagy egyéniségének hata
rainkon túl is elismert, számontartott
oeuvre-jéről.

A mester szecessziós, majd expresszio
nista periódusának (10-es, 20-as évek),
a magyar népi fazekashagyományok ál
tal inspirált kompozícióinak ("Madonna",
"Magyar főúr", "Váza glóríás nőalak

kal"), munkásokról és parasztemberek
röl mintázott szobraínak (30-as évek)
legszebb darabjait az ötvenes évekból
való - faun-, női akt-, bika-, madár-,
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pet azonban nehéz életre delejezni.
Venczel Vera fanyar lénye kedvezően

mixelte édeskeserűre a bolyongó király
kisasszony örökegy szólamát. Kiemelke
dett még az oly gazdag együttesből Csí
kos Gábor, mint földönjáró Medvefia
lapp trónörökös és Harsányi Gábor, aki
nemcsak Memnon szerecsen fejedelmét
hívta illúziót keltően életre, hanem mint
főmajom, remek mozgáskészségével az
előadás legforróbb pillanatait teremtet
te meg. Nem feledkezhetünk meg Ligeti
Mária kitűnő koreográfiai ötleteiről,

.Prokópius Imre sodró erejű és mindig
stílusos zenei összeállításáról és Mial
kovszky Erzsébet jelmezmegoldásairól.

POSSONYI LAsZLÓ

gyümölcs-, épület-motívumokkal díszí
tett - edények és az absztrakt muve
szet szuggesztiójának jegyében született,
Arp, Moore és Etienne Hajdu formanyel
vével rokon munkák ("Kertplasztika"
1962, "Galamb" 1970, "Torzó" 1971) kö
vették.

A katalógus előszava - végigpillant
va Gádor termékeny és változatos élet
művén - joggal állapítja meg, hogy az
idős mesteren "nem fogtak az évtizedek,
ma is fiatalos lendületű, friss alkotó
kedvű művész", Ugyancsak; igen találó
aknak éreztük a katalógusnak azokat a
sorait, amelyek Gádor egyik fő erényé
re : munkásságának a modern építészet
szellemével való együtt-Iélegzésére, 'tö
rekvéseinek az új építőművészettel való
összhang]ára, összeforrottságára utalnak.

A falakon, posztamentumokon és
gyeptéglákon elhelyezett művek többféle
hatás, művészeti áramlat (Jugendstil, af
rikai és kelet-ázsiai szobrászat, magyar
folklór, konstruktivizmus stb.) tanulmá
nyozásáról és befogadásáról tanúskod
nak, - Gádor összmunkássága mégis
rendkívül egységes. "Igyekeztem míndíg
lépést tartani a korral ... Azt a korsza
kot szeretném kifejezni, amelyben élek"
- mondotta nemrégiben a mester. .E
szavak adják meg a választ arra, hogy
- a stílusváltások ellenére - a szem
lélő miért érzi annyira homogénnek Gá
dor István művészetét, amelyet a díszí
tőelemek, a színek, a mázak kifogyha
tatlan bősége, a szakadatlan megújulás
képessége jellemez, s az a célkitűzés,

hogy környezetünket, hétköznapi éle-



tünket életöröm, derű és artisztikum
hassa át.

Az esztergomi Keresztény
M ú z e u m ú j k i á II i t á s a. A felújí
tás, korszerűsítés alatt álló és' a nagy
arányú munkálatok (födémcsere, lég
konoícíonáló apparátus felszerelése stb.)
miatt másfél éve zárva tartó esztergo
mi Keresztény Múzeum festmény- és
szebor-anyagából júniusban Mucsi
András múzeológusnak, "Az esztergomi
Keresztény Múzeum képtára" című mű

(1964) társszerzőjének rendezésében 
kiállítás nyílott a XVIII. század elején
épült, barokk stílusú esztergomi vízi
városi plébániatemplomban. (A június
9-i ünnepélyes megnyitáson Szabó Imre
püspök, apostoli kormányzó és Meszlényi
Antal prefektus-kanonok mondott beszé
det.)

Az új tárlat mintegy nyolcvan közép
kori és reneszánsz művet mutat be, régi
magyar és itáliai művészek munkáít, kö
zöttük Kolozsvári Tamás és M. S. mes
ter oltártábláit, a "Báti mester" Ale
xandriai Szent Katalin vértanúhalálát
megjelenítő kompozícióját, a XV. szá
zadbeli, firenzei Pesellino "Krisztus a
kereszten" című festményét és Leonardo
tanítványának, a Milánóba való Giam
pietrinónak "Madonná"-ját.

A Simor János érsek által alapított
esztergomi képtár új kiállításának jelen
tőségét - azonkívül, hogy a bel- és kül
földi látogatók újból gyönyörködhetnek
a Keresztény Múzeum páratlan értékű

műkincseiben. .. - abban látjuk, hogy
a valamikor templomok számára készült
alkotások visszanyerték eredeti funkció
jukat és visszakerültek abba a legmél
tóbb miliőbe, amelybe készítőik és a
megrendelők annak idején száriták őket:

a templomtérbe..
D ü r e r - j u b i l e u m. Születésének

500-ik évfordulóján szülőhazájában és az
egész világon kiállitások, publikációk,
tudományos ülésszakok, művészettörté

neti szümpozionok idézik fel a középkor
és az újkor, a gótika és a reneszánsz
határmezsgyéjén élt német festőnek,

grafikusnak és művészeti teoretikusnak,
a katolicizmus és a reformáció közötti
küzdelmet feszülten figyelő (és e küz
delemben végül is a lutheri oldalhoz
csatlakozó) Albrecht Dürernek (1471
1528) alakját, szellemét.

A Művész - Elmélet - Mű cím alatt
megrendezett idei Nürnbergi Biennálé
középpontjában is Dürernek (és Leonar
dónak) - mint "az újkori művészet

előkészítőinek" - munkássága állott. A
biennálé első termének falán Dürer
szkeptikus kijelentése volt olvasható:

"Hogy mi a szép, - nem tudom ..." (A
nürnbergi tárlat egyébként félezer év
múvészetéről adott áttekintést oly rnó
don, hogy a hangsúly Cézanne-ra, Rodin
re s a századforduló más prominens
mestereire, valamint a Picasso, Klee,
Kandinszkij, MaleVics, Tatlin nevével
jelezhető század eleji "klasszikus avant
gardev-ra és napjaink újdadaista és
egyéb nec-avantgarde törekvéseire esett.)

A hazai Dürer-kiállítások közül kettő

nyújtotta a legtöbb élményt: a Szépmű

vészeti Múzeum tárlata Dürer metsze
teiből és rézkarcaiból ("Lovon ülő hölgy
zsoldos katonával", "Szerelmi ajánlat",
"A séta", "Melankólia", Albrecht von
Brandenburg kardinális portréja stb.) és
a Nemzeti Galéria grafikai kiállítása,
amelyen mai magyar művészeknek (Bar
csay, Koffán, Szántó Piroska, Szabó Vla
dírnír, Kondor Béla, Gross Arnold, Kon
dor Lajos, Rékassy Csaba stb.) az egye
temes művészettörténet egyik legna
gyobb géniusza előtt hódoló lapjai vol
tak láthatók.

Ver c o r s g r a f i k á i. Az 1902-ben
született Vercors (eredeti nevén: Jean
Bruller) - "A tenger csendje", az "Út
a csillag felé" és más művek Magyar
országon is jól ismert és sokra becsült
szerzője - azok közé a XX. századi
nyugat-európai írók és költők (Jean
Cocteau, Wyndham Lewis, F. García
Lorca, Carlo Levi stb.) közé tartozik,
akik képzőművészként is jelentős mun
kásságot fejtettek ki. Bruller - a mér
nökí diploma megszerzése után - a
20-as és 30-as években mint rajzoló és
rézkarcoló működött; túlnyomórészt sok
szorosított, kisebb részt egyedi grafíkáí
nak zöme éles hangú társadalombírálat
ról, a baloldali eszmék mel1etti elköte
lezettségről tanúskodik, néhány munkája
pedig a két háború közöttí képzőművé

szet modorosságaít, divatos külsőségeít

és a sznobizmust teszi nevetségessé.
Bruller-Vercors grafikaiból május vé

gén gyűjteményes kiállítás nyílott a Kul
turális Kapcsolatok Intézetének Dorottya
utcai galéríájában. Az anyagból elsősor

ban a Hamlet-illusztrációk emelkedtek
ki, így az a metszet, amelyen Horatio
és Marcellus - kezüket Hamlet kardjá
ra téve - esküvel fogadnak hallgatást.
A katalógus előszavában Vercors el
mondja, hogy 1940-ben felhagyott a kép
zőművészettel, s azóta rninden szellemi
energiáját az írásnak szenteli. Döntését
csak helyeselni lehet, hiszen - ha van
is Jean Brullernek néhány emlékezetes
grafikai munkája - az igazán maradan
dó alkotások Vercors regényei és elbe
szélései.
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B o z Ó k Y M á r i a t á r l a t a. A Fé
nyes Adolf-terem falain június hónap
ban Bozóky Mária grafikusművésznek

- Szőnyi István tanítványának - mun
kái függöttek. A képzőművészeti esszék
és cikkek írójaként is értékes munkál
kodást kifejtő művésznő kamarakiállí
tása egy nemes hangú, az eddiginél na
gyobb megbecsülést érdemlő alkotó mű

,helyébe engedett bepillantást. A kiállí
tott munkákat - mint Rónay György ír
ja a katalógus előszavában - "művészi

áhítat és gyöngédség" jellemzi; ránk -

ZENEI JEGYZETEK

(ORATÖRIUM-ELŐADASOK) Kevés
nagyvárosa van Európának, ahol az ora
tóriumok ilyen népszerűségnek örvende
nének, mint nálunk. Az emlékezetes vi
ta - melyről Ferencsik János joggal
nyilatkozott kemény szavakkal lapunk
ban - mintha egy időre pontot tett
volna a hazai oratórium-kultusz végére,
a hangverseny-rendező szervek megfon
tolt óvatossággal csökkentették az elő

adásokat, és sajnos nemegyszer olyas
mí is előfordult, hogy arra teljesen al
kalmatlan karmester vezényelte egyik
másik halhatatlan remekművet. A par
titúra rendszerint ellenáll a "kísértő

nek", aki nem tudja pontosan miről is
van szó egy passióban vagy requiem»
ben. Ferencsík szerencsére nem tartozik
ezek közé a "művészek" közé: az ő ke
ze alatt reveláció minden előadás; s a
tiszta zene felemelő ünnepévé tette most
is H li n d e l J e p h t a című oratóriu
mának megszólaltatását.

Hlindel hatalmas kórusműveit sikere
sen tolmácsolni nem könnyű feladat.
Avatatlan kézben szétesik a mű - szer
vetlenül követik egymást a kartételek, s
a szólók, amelyek jó alkalmat adnak
ugyan egy énekes tehetségének csillog
tatására, de a cselekményt rendszerint
alig viszik előbbre, a lelki reflexiQkat
pedig a mai fül számára kissé apr61é
kosan, túlzott részletezéssel ábrázolják.
Arról nem is szólva, hogy Hlindelnek
nem volt szerencséje szövegíróival, leg
több oratóriumának történése ösztövér,
abetétek. versidézetek laposak, közhely
szerűek. Énekes legyen a talpán, aki egy
ilyen versikét át tud lényegíteni! Ezúttal
két ilyen művész is akadt: László Mar
git kivételes szépséggel énekelte szóla
mát, s hasonló elismeréssel méltathatjuk
oratórium-kultúránk egyik oszlopát, Bar
lay Zsuzsát is. Sajnos akadt az elő-
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a bemutatott művek közül - az "En
ciánkék, kollázs", a "Színes ritmusok"
című ciklus egy-két darabja, a "Dalmát
kompozíció" című akvarell, a "Sámson"
című monotípia és a "Csorvási lány" cí
mű tusrajz gyakorolta a legmélyebb be
nyomást. A kiállításon szerepelt könyv
illusztrációkra (Hölderlin, Franz Kafka,
Kármán, Babits) és hanglemezborító ter
vekre (Debussy) - úgy véljük - könyv
kiadóinknak és hanglemezgyártó vállala
talnknak fel kellene figyelniök.

D. r.

adásnak feszélyező mozzanata is: Koran
dy György személyében, aki a. mű egyik
legszebb (és legnehezebb) áriáját foly
vást a tragédia határán egyensúlyozva
adta elő, ezért hallgatósága állandóan
attól, rettegett, hogy felborítja az eddig
remek produkciót. Ez a tehetséges éne
kes aligha érett meg még ilyen felada
tokra. Hangja nem túlságosan nagy vi
vőerejű (ami persze nem baj), kicsit na
zális, a legkényesebb pontokon pedig
egyáltalán nem szép, Aligha fogja meg
oldani a magyar oratórium-kultusz te
nor-problémáit (melyek egyszerre rop
pant súlyossá váltak, mivel a kitűnő Ré
ti József sokirányú elfoglaltsága miatt
nem mindegyik előadást vállalhatja),
még akkor sem, ha akadt kritikusa, aki
ezt a mostani teljesítményét fejlődése

újabb állomásának érezte. Hogy mégis
maradandó, nagy élmény emlékével gaz
dagadhattunk, az elsősorban Ferencsik
János érdeme, aki életre galvanizálta a
partitúra legrejtettebb szépségeit is. Kü
Zönösen a szemlélődő. hatalmas antik
drámákra em lékeztetö kórustételeket va
lósította meg lenyűgöző intenzitással.
Nemcsak a műben rejlő tragédiát érzé
keltette, hanem a zeneköltőét is, aki épp
a Jephta komponálása közben veszítette
el látását, és saját drámáját is beleön
tötte a legszebb kartételbe : "Örömünk
belevés.z a fájdalomba, mint a nap az
éjszakába". E csodálatos részletet, de a
többit is pompásan énekelte a debrece
ni Kodály Kórus (karigazgató: Gulyás
György), amelyet szeretnénk többször is
budapesti előadásokon iidvözölni. Ragvo
góan felkészített együttes. üde, fiatalos
hangzással, amely küZönösen az öröm
hangjainál forrósodott át.

A Kapisztrán Kórus és Zenekar, ala
pító karnagyára emlékezve, a J 'ILd á 8
M a k k a b e u s előadására vállalkozott,



s ha nem is mindenütt kifogástalanul,
végül mégis a teljesség élményével aján
dékozott meg (örvendetes meglepetést
keltett a tenorszóló igényes részletmeg
oldása Prevoz János tolmácsolásában, s
szokott megbizható színvonalán állt helyt
Gábor Artemisz is). Persze a Júdás
Makkabeust hitelesen és teljesen meg
szólaltatní vajmi nehéz dolog, hisz Win
del egyik leghatalmasabb és méltán nép
szerű műve, amolyan - Romain Rolland
szavaival J u b e l g e s a n g, amely
hatalmas pátoszával és belső dinamiz
musával talán a legegységesebb orató
Tiuma a zeneköltőnek. A szöveg ez eset
ben is elég szerencsétlen, de Hiindel túl
tette magát a felesleges és szervetlen is
métléseken, s fantáziájának lobogó vál
tozatosságával feledteti a "szó" gyenge
séaét. A népi elemektől kezdve a kecses
pásztorjátékon keresztül minden akad
ebben az oratóriumban, amely sokféle
sége miatt igen nehéz feladatot ró elő

adóira. "Napóleoni zene" volna, mint
Romain Rolland mondja? Vagy egysze
1'űen csak az alkotóereje teljében lévő

zseni telitalálata? Talán fölösleges is
ezen meditálni. Megszólaltatása minden
kor ünnep, s köszönet érte ezúttal a Ka
pisztrán Kórusnak és Zenekarnak, va
lamint a szólóegyüttesnek. Már a szán
dék is méltó volt Tamás Alajos egyéni
ségéhez, amelyből szintén nem hiányoz
tak az egeket ostromolni kész fellángo
lások, s az azokat követő gyermeki egy
szerűség pillanatai sem.

A Rádió és Televízió szimfonikus ze
nekara és énekkara (karigazgató: Sap
szon Ferenc) stúdióhangversenyen szólal
tatott meg két Bach-kantátát. Ezek a
művek Bach fantáziájának és ihletének
Tagyogó darabjai, s bizony nagy kár,
hogy oly ritkán hallhatunk közülük
egyet-egyet. Annak idején az istentisz
telet szerves Tészei voltak, betanításuk
és megszólaltatásuk a kántor feladata
volt. Bach nagyságára jellemző, hogy e
meglehetősen fárasztó és meglehetősen

egyhangú munka folyamatában ilyen
Tagyogó, az ünnep hangulatát mesterien
visszaadó, mélyen áhítatos kompozíció
kat írt. A most ,hallott két kantáta, kü
lönösen a rendkívül nehéz Weinen, Kla
gen, Sorgen, Zagen remek előadásban

szólalt meg, amely egyként az együtte
sek, a karmester (Lehel György) és a
nagyszerű szólisták - Barlay Zsuzsa,
Réti József és Bende Zsolt érdeme.

(LEMEZFIGYELÓ) A "Musica Rinata"
sorozat a magyar hanglemezgyártás
~gyik legigényesebb és legművészibb vál
lalkozása. Bizonyára megvannak a maga
anyagi kockázatai is - mint ahogy nyil-

ván az egész művészlemez-gyártásnak

is vannak -, de vitathatatlan, hogy
nemcsak a zenei ismeretterjesztés folya
matában jelentenek döntő győzelmet, ha
nem az igényes zenei kulturálódás ki
alakításában is. Nem csak azért, mert
a hatalmas klasszikusok - elsősorban

Mozart és Haydn - mellé felrajzolják a
kor nem is akármilyen színvonalú átla
gát, s nem is csak annak okán, hogy
hovatovább jó ismerőseinkké válnak
ezek a kismesterek, s ha nem is Mozart
mértékével mérhetők zenei világuk ér
tékei, mégis sok részletszépséggel aján
dékoznak meg. Itt az a döntő, hogy ezek
az alkotók, akik korunkban néhány la
za szállal a magyar zenei élethez is
kapcsolódtak, épp akkor merültek fel a
feledés tengeréből, amikor világszerte a
klasszikus és az azt megelőző korszak
felé fordul az érdeklődés. Gondoljuk
csak meg: ez a század fedezte fel Vi
valdit, ez alapított kultuszt Bachnak.
Miért ne teremthetnénk mi teszem azt
Albrecbtsberaer-kultuezt? Kétségtelen:
nem volt százada óriása. De ízléses, szép
és népszerűséget érdemlő műveket írt,
melyeket minden alkalommal remek
előadásban hallhatunk. A legutóbbi le
mezen szereplő Hárfapartitája például a
nagy muvek mellett is megállja a he
lyét. (Mint ahogy figyelemre méltó al
kotás Hoffmeister ugyancsak a lemezen
szereplő Fuvolaversenye is.) S ahogy el
ismerést és méltánylást érdemel maga a
vállalkozás, ugyanúgy minden dicséretet
megérdemel a Győri filharmonikus ze
nekar, mely Sándor János vezényletével
diadalra viszi a műveket (Hungaroton
LPX 11454).

A szovjet lemezújdonságok között
akad egy egészen kivételes értékű fel
vétel. Bach hat zongoraversenyét szólal
tatja meg a Rudolf Barsaj vezette
Moszkvai Kamarazenekar és egy pom
pás zongorista: Vasso Devetzzi, aki
ugyanolyan briliáns virtuozitással játssza
e csodálatos műveket, mint Edwin Fi
scher, s nem hiányoznak játékából a ro
mantikus lángolás pillanatai sem. A le
mez technikai kivitelezése is tökéletes.
Nagy kár, hogy sztereo felvétele nem
került forgalomba (Melodia 02386-87).

A Lengyel Kultúra újdonságai között
is akad egy szép lemez. Mozart Bastien
és Bastienne című vígoperáját vezényli
a Krakkói Kamarazenekar élén Kazi
mierz Kord. A nem túl jelentős, de na
gyon hangulatos alkotás vérbő színekkel,
változatos, pergő előadásban szólal meg.
Sztereo változata kielégítő (Muza SXL
0562).

; RÖNAY LASZLÖ
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FILMEK VILÁGÁ BÓL

R e m é n y k e d ő k (magyar, színes).
írta: Müller P.; kép: Zsombolyai J.;
zene: Berki G.; rendező: Rényi Tamás;
fősz.: Tolnay K., Kállai F., Bárdi Gy.,
Garas D., Pásztor E., Maros G., Lend
vai K.

Vígjátéknak hálás kiindulás: egy el
aggott külvárosi házat lebontásra ítél
nek, s a lakásszerzés reményében össze
költözik vagy tíz-egynéhány ember. Öt
ven évvel ezelőtt munkások és a létmini
mum alsó határán tengődő kisiparosok
lakhattak ilyen környezetben, ami an
nak idején jó alkalom lehetett a proleta
riátus bajainak ábrázolására. A komor
társadalmi dráma lehetőséget mára a
bohózaté váltotta föl: az omladozó la
kásokat az elszegényedett egykori közép
osztály és a társadalom minden rétegé
ből verbuválódott gyári hivatalnokok
foglalták el. Itt a soha vissza nem térő

alkalom tehát, hogy a társbérletben élő

három nemzedékben valamiféle kereszt
metszetet mutassanak be. Nemcsak a
ház, de látszólag a benne élő család is
szétesőben van: a jobb napokat látott
özvegyasszony táncórákat ad, tehetetle
nül tébláboló lánya hűtlen férjére sóvá
rog, az unokák pedig a mai fiatalok sab
lonos pózával úntatnak, mely annál
gyakoribb filmjeinkben, mennél inkább
kiderül, hogy a valóságban nem is lé
tezik: nyersek, de tiszták, durvák, de
melegszívűek, szemtelenek, de jók, akár
csak a cowboy-filmekben a romantikus
banditák. A szornszédos gyárból a csá
bító lakásszerzés reményében alkalma
zottak serege rohanja meg ezt a her
vadt közép-európai együttest. A társa
dalmi szétesés állapota azonban mindig
valami átmenetiséget fejez ki; a filmben
ábrázolt család ugyan különböző ele
mekre bomlott, de ez meglehetősen ál
landósult állapotnak látszik. Az a világ,
melyből a szerenlők származtak, már
annyira a múlté, hogy a szerzők is szük
ségtelennek találták, hogy utaljanak rá,
és semmi jel sem mutat - a várható
lakáscserén kívül - az újabb változás
ra. Ennyiben a film még valósághűnek

is tekinthető, nem erőltet alakjaira va
lamiféle derűlátó szándékokat, hacsak az
önálló lakás és az anyagi jólét vágyát
nem tekintjük annak. A Reménykedők

szereplőí úgy mozognak a világukban.
akár a jól táplált angóranyulak a ket
recben: minden jel arra mutat, hogy tu
lajdonképpen jól éreznék magukat ben
ne, ha nem lennének annyira összezsú
folva. Hogy többen jussanak külön la
káshoz, keresztül-kasul házasodnak. de
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érdekeik nincsenek mindig összhangban
az' érzelmeikkel. Lényegében ez a film
legfőbb humorforrása, ha a különbözé
kabaretisztikus betétektől eltekintünk. A
névházasságtól a tettenérésig. a csalárd
férj és a tökkelütött udvarló összeütkö
zéséig minden helyzetet végigkóstólhat
nak a nézők. Mivel az ábrázolt társadal
mi környezet a helyzetkomikumon kí
vül jóformán semmi másra nem inger
li a szerzőket, valami bágyadt mozdulat
lanság telepszik a film egészére pedig
a szereplők rohangálnak eleget.' Végül
senki sem tudja már, mit is kezdjen a
másikkal, és önmagával alakáskérvény
megírásán kívül. Nem szétesés ez, ha
nem állandósult állapot, csak éppen a
túlzott jólét hiányzik még ahhoz, hogy
szembenézzünk a fogyasztói társadalom
lassan ismertté váló helyzetével. Tar
talmi kiút híján maradna a stiláris ki
út: a francia bohózatból származó hely
zeteket a rendező a magyar kabaré ele
meivel elegyítette össze, s hozzákevert
még valamit az abszurd dráma vonásai
ból is anélkül, hogy a lakástalanság le
alázó helyzetét túlzottan kidomborította
volna. Az egykori társadalmi megráz

,kódtatásoktól összekevert családtagok
eklektikus képéhez tehát stiláris eklek
ticizmus is társul; ennyiben a tar
talom és a forma egységéról is beszél
hetnénk, ha ennek egyáltalán értelme
volna.

A film végén egy pillanatra mintha
megélénkülne minden: a szereplők föl
gyújtják a lakásukat, abban bízva, hogy
így hamarabb célhoz érnek. Ez az óva
tosan megrendezett kis tűzeset csábít
arra, hogy összevessük Antonioni telje
sen más Iogantatású filmjének a Zab
riskie Pointnak befejezésével. A roman
tikus radikalizmus jegyében készült ame
rikai-olasz filmben ugyanis a főszerep

lő a társadalommal való szakítás jelké
peként képzeletben ugyancsak lángba
borít egy épületet. Ami ott a cél érde
kében a kegyetlenségtől sem visszariadó,
utópisztikus lépés, mely minden jó szán
déka ellenére is inkább új igazságtalan
ságok forrásává válhat, az ebben a
filmben valami szelíd, jól fésült bohó
zati csattanó. A két szobába összeköltö
zött lakásigénylők hada hiába gyújtja
föl a rozoga hajlékot, mindannyiuknak
együttvéve sem utalnak ki többet, mínt
egy új, kétszobás lakótelepi lakást. A
szűk téren, ahová a film szorította őket

a népes szereplőgárda is csak szakmai
rutinját kamatoztathatta.

UNGVARY RUDOLF



RÁDIÓ MELLETT

AM1G EGY RADIÚJATÉK ELJUT
aDAIG. .. A Rádióújságot lapozgatva,
hangjátékok, rádiódrámák szereposztása
után rendszerint ott találjuk a drama~

turg nevét is. Vajon mit jelent ez a szó
gyakorlatilag: mi a dramaturg - jelen
esetben a r á d i ó d r a m a t u r g - fel
adata?

A rádiójátéknak is - akárcsak egy
szinpadi műnek - megvan a maga út
ja. Sok minden történik addig, amíg az
írói témából szövegkönyv, a szöveg
könyvből pedig bemutató lesz. .4.ki a
rádiójátékot fejlődésének ezen az útján
elindítja és az utolsó gongütésig végig
kíséri, az a r á d i ó d r a m a t u r g. "A
rádiódramaturgnak az a föladata" 
írja dr. Cserés Miklós, a Magyar Rádió
rendezője -, "hogy elkísérje a szerzőt

ezen a hosszú úton, tevékenyen, továbbá
közreműködjék abban a folyamatban,
hogyakéziratból előadás legyen". Két
szót szeretnék ebből az idézetből kira
gadni: t e v é k e n y e n és k ö Z r e ln ű

k ö d j é k. E kettő lényegében ugyanazt
jelenti: a dramaturg hallgatja meg elő

ször az ötletet, a témát, ő tárgyal az
íróval, ő olvassa először a művet, ő tesz
javaslatokat az esetleges kiegészítésre,
átdolgozásra. Vagyis: ott van a mű "böl
csőjénél" éppúgy, mint az éter hullámai
ba lépésén él" ("nagykorúsításánál", ami
kor már "megáll a maga lábán"). A mon
dottakból következik, hogya dramaturg
rengeteget olvas (és nem akárhogyan,
nem szórakozásból, ídőtöltésből, hanem
alaposan, elemezve a mondatokat, a rész
leteket, újra meg újra elolvasva a szö
veget, miközben maga előtt "látja" a
megvalósulást; nemcsak szerepeket olvas,
de mögéjűk képzeli, bennük "hallja" a
szerepiéket is, a színészeket - egy-egy
adott szerephez a legalkalmasabbakat).
A dramaturg tehát egyszersmind: "olva
só", "elolvasó" - l e k t o r (a latin "le
go" - o l v a s n i igéből). A dramaturg
- feladatából következőleg - m u n k a
t á r s a az írónak, segítője és barátja.
Nemcsak javaslatai vannak, de el is
fogad javaslatokat (és ellenvéleményeket
is, ha azok indokoltak). Szerepesztéskor
egy szerepre több színészt is számításba
kell vennie (tekintettel a művészek szín
házbeli és egyéb lekötöttségére). Előfor

dul azután jó néhányszor, hogy a szá
mításba vett két művész közül egy har
madik (olykor egy negyedik) játssza a
szerepet. (Hogy ki ér rá és ki nem, azt
a Magyar Rádióban a "Színészegyeztető"

tartja nyilván. És - mint a rádió ele
ven. "mindentudó lexikona" - nyilván-

tartja a művészek címét, telefonját, szin
házo, [ilm-, televízióbeli elfoglaltságát
stb.).

De munkatársa a dramaturg a rende
zőnek is. Részt vesz a próbákon és a
fölvétele ken. Vgyela szöveghűségre. Ha
a szövegből húzni kell,vigyáz, hogy a
húzás ne váljék a mondanivaló kárára,
meg ne csonkítsa az írói gondolatot, ne
legyen törés a szövegrészek összefüggé
sében. A rádió - ez immár világszerte
gyakorlattá vált - minden művet sza
lagról sugároz. A hallgatóban föl sem
merül a gondolat, hogy (ami a művészek

egymástól eltérő időbeosztása miatt szin
te mindennapos) az egész művet, vagy
annak részleteit, a pál'beszédeket nem
egyszerre, még csak nem is a szöveg
könyvnek megfelelő sorrendben, hanem
"vágásokkal" és későbbi "összejátszás
sal" vették föl. Hogy az "összejátszások"
(több szalagról egy véglegesre), az utó
lagosan " bejátszott", "rájátszott" zöre
jek, zajok, alájestő- és közz enék töret
len egységgé "álljanak össze", úgy, aho..
gyan azt a s~vegkönyv megkívánja, er
re is felügyel a dramaturg. Ha pedig
színházi közvetítés van, azon is jelen,
van.

Az ilyen sokirányú tevékenység ter
mészetesen sokirányú, az élettel lépést
tartó érdeklődést kíván. Hogy ismét dr.
Cserés Miklós szavaival éljünk: "A rá
diódramaturg nem lehet a világtól visz
szavonult, elvont, száraz, tudományos
lény, nem lehet rövidlátó kéziratmoly,
mert - ha munkáját jól el akarja lát
ni - benne kell lennie a szellemi élet
sodrában. Tudnia kell az eleven iroda
lom minden megnyilvánulásáról (új drá
mák, új fordítások, átdolgozások stb.',
kapcsolatot kell fönntartania a jelentős

drámaírókkal, színészekkel, a színházak
kal, könyvkiadókkal, zeneszerzőkkel,
könyvkereskedőkkel stb. És persze 
ezt talán mondanunk sem kell - a jó
rádiódramaturg kötelességének érzi szak
mája, egyetemi évei alatt elkezdett to
vábbművelését, régebbi tudományos em
lékek fölújítását és újakkal való gyara
pítását. 19y tudja csak egységben ellátni
munkáját és így tud csak eredményesen
közreműködni a rádió nagy jelentőségű

művelődési és szórakoztató missziójának
betöltésében".

*
A RENDEZO. A meg nem szűle

t e t t l e á n y címú mesejátékban szer
zői utasitásként szerepeit: "fortyogás CI
mélyből". A rendező (Baksa-Soós Lász-
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ló) ezt úgy oldotta meg, hogy "mikro
Jonközelbe" állitott egy kancsó vizet,
amelyet azután - mint amikor szap
panbuborékot fújnak ......, egy vékony cső

vel fújt az ügyelő. A néhány hete su
gárzott A a r i n a i A n t j e - észt mo
tívumokon alapuló - mesejátékban az
uraság elfogatja leánya választottját, a
szegény halászlegényt. A szövegkönyt'
ben "kiáltozások, hangzavar, lábdobogás"
szerepeit. A rendező (Kőváry Katalin)
zenei hatásokat (kaotikusan kavargó,
zaklatott zenét) alkalmazott. A ·hatás (a
hallgató illúziója) mindkét esetben tö
kéletes volt. Mezei András A c s o d a
t e v ő című regényét az Irodalmi Főosz

tály fiatal rendezője, Selymes Judit al
kalmazta rádióra. Kitűnő technikai be
állításokkal oldotta meg a többidejüsé
get, a képzelet síkján és a valóságb~n

lejátszódó hangkép-váltásokat. M1Te
ezek a sorok megjelennek, már mikro
fon elé került a vietnami The Lu A h a l
m e g a v í z című színpadi balladájá
nak rádióváltozata, Baksa-Soós László
avatott kezű rendezésében. Az első ere
deti vietnami dráma, amely magyar
nyelven megszólal. Mikrofon előtti meg
szólaltatása - keletkezési helyéből, jel
legzetesen vietnami hangvételéből kö
vetkezően - a rendezőre is a megszo
kott61 eltérő feladatokat rótt. Nemcsak
a hanghatásokban - a játékot végig
dobok és gongok kísérik, az áruló fö
lötti ítélkezéskor súlyos gongütések is
métlődnek -, hanem az ősi balladai és
modern költői-drámai elemeket egyesítő

szöveg tempójának, előadási stílusának
irányításában is. Sorolhatnánk a példá
kat tovább, hiszen a "rádiórendezés pél
datára" szinte kimeríthetetlen. Ahány
rendező, annyi megoldás, annyi lele
mény, annyi érdekes, tanulságos példa.
A rádiórendező munkája összetett. sok
féle tényezőt egységesítő munka, követ
kezésképpen - mint azt J6sfay György,
a rádió fiatal rendezője egyik _beszélge
tésünkkor igen találóan megjegyezte -:
"az ideális rádiórendezőnek mindahhoz
értenie kell, ami a rádióban előfordu,l,

c, rendezésohez éppúgy, mint a versmon
.dáshoz, [eloloasáshoz, a "iporthoz, a több
mŰfajból összetett músorokhoz", hiszen
,a rádióban nemcsak a drámai műfajok

nak, hanem valamennyi m á s m ú f a j
n a k i s rendezője van. A rádiórendező

nem állandó társulattal dolgozik, a szí
nészei produkciónként változnak (a Ma
gyar Rádiónak nincs - és a mi körül
ményeink között elképzelhetetlen is,
hogy legyen - önál16 színtársulata), ke
vés az előkészületi idő (legföljebb 3-4
próba), változóak a technikai, zenei le
hetőségek, stb. Mindezeket éppúgy fi-
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gyelembe kell vennie, mint a má1' adás
ra kerülő műsor érthetőségét, hibátlan
ságát. (Ez utóbbihoz érdekes adalékok
kal szolgál Marsall László a Rádió- és
Televízió-újság július ll-i músoroldalán
megjelent Költő - a rádióról címú írá
sában.)

De hát - és itt következik a problé
ma melynek megoldására születtek már
ter~ek, elképzelések -: a rendező mun
kájának ez a sokirányúsága, .sokiéle
összetevője nem tenné-e indokolttá, hogy
aki a rádiórendezést választja é~!?thiva

tás ul, azt már eleve (főiskolai tanulmá
nyai során) erre a szalera készítsék fel
(együtt adva e l m é l e t i és g y a k o 1'
l a t i képzést is!)? Vannak szakembe
reink (sokévtizedes "rádiós" gyakorlat
tal rendelkező szakemberek), vannak
már szakmában" dolgozók (akik sz!ves
öröm~el foglalkoznának még intenzí
vebben a mŰfajjal - és ezek sorában
nemcsak rendezők, hanem dramaturgok,
hangjáték- és rádiódráma-írók is); és
vannak most induló fiatalok, akiket ki
fejezetten ez a terület érdekelne (elmé
letileg és gyakorlatilag is!). Egyáltalán
nem volna tehát érdektelen, ha például
- akár a Főiskola, akár a Rádió saját
irányításával - rendszeresen vagy idő

szakonként, szakképesítést is adó elő

adássorozatokat, tanfolyamokat indítaná-
nak. Érdekes kísérlet volna az is, ha a
főiskolai tanulmányaikat végző rende
zőket beosztanák egy-egy - máT "hiva
tásos" - rádi6rendező mellé "rádi6s
szakmai" g-yakorlatra. Még teljesebb fel
készültséget nyújtana, ha a jelentkezők

- a művészi mellett - a riporteri,
technikusi stb. munkával is megismer
kednének. (És hogy még egy "érdekes
kísérletet" vessünk föl: a rádi6rendezést
föltétlenül új tapasztalatokkal, tanulsá
gos szempontokkal gazdagítaná, ha pél
dául egy rádiójáték rendezésére meg
hívnának olyan filmrendezőket, mint
Jancsó Miklós, Kovács András vagy
Makk Károly stb. Vajon ők hogyan for
dítanák le a "képszerűséget" "hangsze
rűségre" milyen - bizonyára - merész,
meghökkentő vágásokat alkalmaznának?
Hiszen - végső soron - az ő kifeJezési
eszközük is a "szalag": ott film- és
hangszalag, itt magn6szalag).

A megoldást, az előrelépést, a folya
matos újszerúsítést szakemberek és hall
gatók egyaránt igénylik. Ha minél több
megvalósulna, világviszonylatban is je
lentős úttörő vállalkozást indítanánk el
- a' szinte beláthatatlan lehetőségeket
kínáló fejlődés útján.

BALASSY LASZLO


