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Nisszai Szent Gergely ft szent és ÜdTÖS hÚ~Tétról

Az igazi szombat megkapja Isten áldását, a nyugalmat jelenti, amelyen meg
pihent mwnkáiban az Úr, amit a világ üdvözítéséért végzett. Szombatot tartott a
halál nyugalmában, amely vele már véget ért, és kegyelmét mutatja szemeknek,
iiüeknek és sziueknek, beteljesítve általa minden ünnepet, amelyen megismerjük,
halljuk és szívünkbe fogadjuk az örömet. Fény volt szemünknek, amit ma láttunk,
a tűzoszlop fénye, amit éjszakai gyertyák adtak tovább. Az egész éjszakát betöltő

zsoltározás és himnuszéneklés, a fülekben zsongó dallamok beáradnak a lélekbe,
és jó reménységgel töltenek el minket. A mondottak és látottak föZött örvendező

szíva kimondhatatlan boldogságot jelenti, amely a láthatók által a láthatatlanokra
vezet. 19y e nyugalom jóságának képe azon javaknak a képe, amelyet szem nem
tá.tott, fül nem hallott, emberi szívben fel nem meriilt, amely által a számunkra
tartogatott kimondhatatlan reményt h.issziik, Mert ragyogó éjszaka ez, a gyertya
sugara egyesül a felkelő nap sugarával, egyetlen nappallá válik, nem osztja meg
a közbeeső sötétség. Gondoljunk a jövendölésre, testvérek, amely ezt mondja: ..Ez
az a nap, melyet az Úr alkotott". Ezen a napon a munka nem súlyos és nem ne
héz, hanem öröm, örvendezés és ·ujjongás. Ezért mondja az Írás : "Örüljünk és
broendezziink: benne" (117,24 Zsolt). 6, mily szép tett! Mily édes parancs! Ki tud
ná túltenni magát rajta? Ki tudna nem engedelmeskedni az ilyen parancsnak?
Ki ne tekintené kárnak az ünnep megzavarását, akár apróságokkal is? Öröm a
mtmka, és öröm a parancs, általa nyer feloldást a bűnre kimondott átok és fordul
örömTe a gyász.

A bölcsesség szava szerznt az öröm napja van, a rOSSZTól való teljes meqje
letikezésé. Ez a nap feledteti az első ellenünk hozott ítéletet, jobban mondva
nemcsak feledteti, hanem meg is semmisíti. EltöTölte ugyanis elítéltetésünknek
minden emlékét. Ott a szülés fájdalom volt, itt a születés fájdalom nélküli. Ott
testtől test született, itt Lélekből lélek sziiletett. Akkor az ember fiaként szii
lettünk, most Isten fiaként szülelünk. Akkor az égből a földre születtünk, most
a kegyelem minket is mennyeivé tett. Akkor a bűn miatt a halál uralkodott, most
az élet által az igazságosság veszi át az uralmat. Akkor egy ember nyitotta meg
a halál útját, most az élet elragadja a halált s egy emberben újra diadalmasko
dik az élet. Akkor a halál miatt az élettől estünk el, most az élet ragadja ma
gával a halált. Akkor a szégyentől a fügefa mögé rejtőztünk, most a dicsöség ré
vén az élet fájához közeledünk. Akkor az engedetlenség miatt zárattunk ki a pa
radicsomból, most a hit útján jutunk oda. Az élet gyümölcse újra tetszésünk sze
Tint rendelkezésünkre áll. A paradicsomi [orrás, az evangéliumok négYfelé oszló
folyama ismét öntözi az egyház minden tagját. Atáztatja a lélek földjét, melyet
Ó szántott, aki a tanítás igéjét vetette el benne, és hogy bővelkedjünk az erények
gyümölcsében. Mit tegyünk? Mi mást, mint hogy követjük a prófétánál szereplő

hegyeket és dombokat az öröm táncában: "Hegyek, ugráltok, mint a kosok, és
dombok, mint a juhok bárányai" (113,4 Zsolt). Jöjjetek hát és örvendezzetek az
trrban, aki legyőzte az ellenséget, aki a kereszt győzelmi jeiét az ellenség romjain
felállította értünk a feltámadásban. Örvendezzünk! Az örvendezés öröm a győze

lem föZött, az erőszaktól megszabadultak öröme a. legyözöttek föZött. Mert a csata
rend felbomlott, és az ellenség, a gonosz démonok seregének vezére, eltöröltetett,
megsemmisíttetett. Mondjuk, hatalmas Úr az Isten, és nagy király minden főld

felett, aki jóságosságának koronájával minden évben megáld minket, összegyűjt

~bbe a lellei karba Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, akinek dicsőség örökkön
örökké Amen.

(VANYÓ LASZLÓ fordítása)
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AZ OLVASÓ NAPLÓJA

Új kötete, az Imátlan ima l egyik, né
pi apokrif imádságok modorában szóló
könyörgése azért perel - lélekfájások
esetére - a modern civilizáció hetven
hétféle "polwleredete, idegzörgése, szív
szaggatása, lélekcsipegetése" ellen,

nehogy Major-Zala Lajosnak
a göcseli költűnek

a fémek költűjinek

ez sok pénzibe kerüllőn

ott a svájci Fribourgba'
sok pénzibe kerüllön a pszichiáter
szegin zsebinek a lelki gyógyász.

Ki ez a Svájcban is "göcseli" költő?

A borítólap kurta ismertetése szerint:
,,1930. január l-én született Kerkates
kándon, egy kis göcseji faluban. 1949
májusáig, 19 éves koráig, szülőhazájá

ban tartózkodott, ott is érettségizett
Nagykanízsán, a piaristáknál. 1950
szeptembere óta Svájcban él. A Sor
borme-on és a fribourgi egyetemen ta
nult. Ezekben az években alkalmi mun
kával keresi kenyerét. Első irodalmi
alkotásai novellái és szatírái
francia és német nyelven jelennek meg.
Máról holnapra, hirtelen elhatározással,
visszatér a magyar nyelvhez."

Miért tér vissza valaki "máról hol
napra, hirtelen elhatározással" magyar
anyanyelvéhez. amikor mondandóját
már két világnyelven is megtanulta ki
fejezni? Miért tér vissza a "tékozló fiú",
hogy ismét eltávozzék, de eltávozva 01
dozhatatlanul mégis itthon maradjon?
Alighanem azért, mert amit mondani
akar, mégiscsak anyanyelvén tudja a
legteljesebben kimondani. A szavakat is,
amiket "feltölt" a modern élet áramá
val, a technikai civilizáció energiájával;
a ritmust is, "az egyetlen fontosat",
aminek atomkori dobogasán átüt "a cél
sugaras szemd apa" kovácsüllöjének
pengése; és azt az "antíverset" is, ami
"a dal undorával, az ének csömörével"
eltelt szívből szakad ki.

Visszatér az anyanyelvhez. mert iga
zan, hitelesen csak azon tudja kifejezni
magát; de ahhoz, hogy igazán, hitelesen
fejezze ki magát, szét kell robbantania
az anyanyelv kész formáit és struktú
ráit. Ahogy előző kötete' előszavában

mondja : "A szavakat igyekeztem kisza
badítani a grammatika börtönéből, a

megszekott sémákból. Kivetíteni őket a
térbe, a rnozgásban új jelentőséget adni
nekik. Az írás által rögzített merevsé
get a nyelven belül feloldani mozgássá,
rítmussá." Fémes pendülésű, gépi lük
tetésű rítmussá, amely megfelel "a
technikai század, a fémkorszak" nem
emberhez-szabott ritmusának; s amely
lyel az ember, éppen ebben a hasonu
lásban, "fémemberré" válásában mégis
csak fölébe kerülhet a technikai civi
lizáció elídegenítő erőinek. Vagyis,
mondja az említett előszó, "felvenni a
versenyt a fizikával, s a rideg számok
kinyilatkoztató égi jeleire földi félelme
ket legyőzö emberi jelekkel válaszolni.
ha dadogón is".

Mindezt az teszi hitelessé, hogy elsőd

legesen nem elmélet, hanem élmény
és természet: apai örökség és gyermek
kori tapasztalat. "Apám kovácsműhelye

körül játszadozva nőttem fel a fémek
és a tűz társaságában - mondja egyik
vallomásában. - Itt értek bennem a
fémek ritrnussá, a kohó melegénél vers
sé. .. Innen léptem át az atomkorszak
ba." Csakhogy a mondandó híteles él
ményisége még nem biztosíték a kife
jezés míndig kisérő elmechanizálódása
ellen. Kivált ott, ahol ebben a kifejezés
ben ennyire fontos eszközzé, sőt for
máló tényezővé lett a gép. Maga a köl
tő beszél "írógépütött szavairól", ami

az írógépen való fogalmazás
nemcsak a versek vizuális-tipográfiai
képében, hanem szerkezetében is észlel
hető. Amit a kötetcím: Fémember az
áramkörben mond, az valóban ott él,
lüktet, zakatol, vonaglik, küzd a kötet
Iírájában ; egy minden áramra nagy ér
zékenységgel reagáló "fémember" köl
tészete ez, nem lebecsülendő nyelv- és
rltmusteremtő erővel; egy emberé, aki
"jól érzi magát ebben a korban", mert
idegszaggató áram-rángásaiban is egy
születő jövő humánus lehetőségeit érzi;
egy emberé, aki az emberellenessé for
dulható világban az Ember felé fordul
va "az összetartó meleget" keresi és
sugározza "a látás fénykattanású örö
mével" az "áramkörbe", és lármáí kő

zepett a gépi világot "a kegyelem órái
ban lelkünk kristályzengésű impulzusai
val" exorcizálja.

Csakhogy a léthelyzetét nyílt szem
mel és szívvel vállaló költő szava a

1. Major-Zaja Lajos: Imátlan ima. Auróra, 1ml. München.

2. Major-Zala Lajos: Fémember az áramkörb cn. Aurórn. 1969. München.
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lelketlenítő fémvilag ellen nem válha
tik-e végül maga is gépies térnzörgéssé?
Formál és szerkezetei, melyeket rnon
dandojának adekvát hordozóiul kidol
gozott magának, nem válhatnak-e vé
gül sablonossá? A "íémember" Iírájá
ban ott kísért ez a veszély; attól azon
ban, hogyelharapódzék, Major-Zala La
jost megóvta egy szerenesés. véletlen és
kcgyelemszerű találkozás: találkozása
azokkal a népben szórványosan még
míndíg élő "ősi apokrif imákkal", ame
lyekből fölfedezőjük és gyűjtőjük. Er
délyi Zsuzsanna az Új írás 1970 szep
temberi számában közölt bőséges sze
melvényeket.

"Én - írta akkor ezekről az .apokrif
mámorokról' Juhász Ferenc - népköl
tészetünk legfénylőbb rétegéhez hason
lónak mondom ezeket az imákat, amik
ben a nép élt, s amik századokon át
népünkben éltek titokban. És szépsé
gük és erejük nemcsak tartalmaikban
van, de nyelvükben is, mert hallván
őket, oly erővel ráz meg népem beszélt
nyelvének gyönyörűsége, bátorsága, tisz
tasága és látomásossága, hogy költő-szí

vemben ámuldozva és szégyenkezve
csak édesdeden mosolyogni és könnyez
ni tudok, mint Bartók Béla zene-örvé
nyeiben, lángoló látomásaiban."

Juhász Ferenc elragadtatása sokszo
rosan érthető, hiszen a költészetét táp
láló legősibb anyatej ízét érezhette meg.
Ami pedig Major-Zala Lajost illeti, ha
'bizonyos - bár szaggatottabban - ku
mulatív szógörgetegeíben, úgy Iátszík,
nem volt idegen Juhász Ferenc Iírájától :
most ezeknek az "apokrif imáknak" az
élménye mirrtegy visszakapcsolta a kö
zös népi ősforráshoz. Ha korábban prog
ramjául vette, más európai programok
kal párhuzamosan, hogy a szavakat "ki
szabadítsa a grammatika börtönéből, a
megszokott sémából" : akkor ez az ere
detileg még talán teoretikusnak vehető

(bár minden bizonnyal atavisztikus rá
érzésű) törekvése most ihlető és igazoló
ősképére talált ezekben a sok százados

A.ranyJede~et

szájról szájra hagyományozás közben
eredeti kötetlenségüknél csak még kö
tetlenebbé kopott és lazult szövegekben :
litániás nyelvezetükben és nyilvánvalóan
liturgikus eredetű, de a mai ember szá
mára ősiségükben már szürrealísztíku
san ható képi világukban. Eleve alkal
masak voltak rá, hogy egy elemi erejű

"áramütéssel" kiűzzék a "fémemberből"

a lírája körül settenkedő régi és új iz
musok kisebb és nagyobb őrdögeit; hogy
ráolvassák a rontására kész mindenféle
"pokoleredetek" ellen, forditott bájolás
sal, igazi eredetének "üdvösségét".

De ez sem volt veszély nélkül. Mert
megeshetett volna, hogy a "fémember"
most egyszerűen kibújik fémtestéből

(ami akkor csak pléhburka 'lett volna)
és átvált valamiféle - akkor a szó két
szeres értelmében is - "apokrif" né
piességre. Ennél azonban Major-Zala La
jos keményebb és kiforrottabb költői

egyéniségnek bizonyult: nem az után
zást, hanem az asszi.milálást választotta;
amivel egyben új, eleven kohéziós erőt

is nyert a versei - és verseiből kitűnő

leg a versein túl a személyísége - szá
mára.

Atomkori világkép, konzum-társadal
mi életérzés és apokrif népi imádságaink
középkorí, sőt középkor előtti források
ból máig buzgó ihlete ötvöződik egybe
az ImátLan ima lírájában. Izgalmas kí
sérlet, szép eredmények nyelvileg, rit
míkaílag, és a vers legmélyebb, struktu
rális rétegeiben is. Mert ezek az ősi

eredetű imák végül mégsem csak "gon
dolati ugródeszkák", és nemcsak "pszi
choszomatikai szóforrások" a költő szá
mára; hanem sokkal szervesebb, formát
és látást meghatározó anyagává lettek a
költészetének; és lehettek nyilván azért,
mert lényegében csak nagy erővel fp-I
idéztek valamit, ami ~ "göcseji" örök
ségül - már eleve ott élt, ha lappang
va, szunnyadva is, de bármely pillanat
ban aktualizálhatóan - a sejtjeiben,
személyísége legmélyebb rétegeiben.

RŰNAY GYÖRGY

Úgy köt ki az ősz, mint tutaj. Aranytörvényen úszik és forog. Benne az őzek
ezüst agancsa, akár a félhold, fehéren fénylik. A borbolya s a kecskerágó rőt

veres, mint a kanonokok sapkája, a kikerics lila, a fű topáz, a levelek krizo
lit, opál és okkersárga önkívület. Mi lesz, ha mindez elsüllyed? Félig ébreft
arra gondolok, hogya holnapi eső mindezt a sok színt belemossa tulipánok,
iriszek és iker-gladi6lák karcsú szívébe s attól ragyognak ... Na hunyd le a
szemed. " Ime, itt az aranyfedezet.

PUSZTA SANDOR
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SZÍNHÁZI KRÓNIKA

MANDY-EST a Kossuth Klubban.
Nincs még egy zro irodalmunkban, aki
igy élne a térben, ilyen filmszerű

plaszticitással, mint Mándy, aki dolgok
és emberek titkos összefüggéseit olyan
hallatlanul értőn bogozná rejtett "ka
merájával". Mándy fHmképei expresszív
erejű mondatainak montázsai, "premier
planjai", "supel'planjai" varázsos nyelvé
nek rendkivüli tömörségű metaforái. A
Lépcsőket Domján Edit olvasta fel. Pár
rövid mondat és már látni lehetett a
novella anyájának arcát. Egy dühös arc
premier-, majd supel'planban, egy el
csatangolt kislányára haragvó anya arca.
Akár egy is lehetne a sokezer anya kö
ziü, a gyermeknevelés-fenyítés indula
tos pillanatában. "A tekintete elszűkült,

a szája meg egy vékony vonal. Kiabálni
nem kiabált. Lassan beszélt, és valami
távoli, idegen hangon." Ez a superplan,
a vékony vonalként megjelenő száj és
a fenyítő hang távoTi idegensége jelzi
egyedül, hogya szokványos fenyités-szi
tuáció helyett pontos, plasztikus képet
kapunk arról a pillanatról, amikor a
türelmetlen indulat a meggondolatlan
büntetésbe küldi a kislányt. Megváltozik
a hang, Domján Edit hangja most már
a megrémült, szorongó gyereké, aki
megindul a [élelmekkel, varázsokkal te
li világba; a tárgyilagosan elemző "ob
jektív kamera" szerepét átveszi a "líra~

kamera", mely végigkíséri a kislány lép
csőházi bolyongását. A kislány még az
ajtó becsapása után is érzi az ujjakat,
kitaszítottságának lökéseit, amelyek va
lósággal "belenőttek a hátába". Szeron
gását egy pillanatra felváltja a remény:
Domján Edit hangja meleq, simogató
áramaival szétteríti ezt a reményt, hát
ha kinyílik újra az ajtó, és az anyja
ölbekapja. "Jó cég vagy, jó cég vagy,
az már igaz", mosolyog majd az apja.
De nem ez történik. A mozduratlan aj
tón a kislány nem mer becsöngetni. Leg
feljebb kinézne rajta egy arc. Biztosan
amolyan "lesikált", érzerem nélküli arc,
mint Mándy nem egy novellájában. A
kislány megkezdi végtelennek tűnő ván
dorlását a lépcsőházban. A tárgyaknak,
alakoknak, szürke képeknek micsoda
lépcsőházi poézisét varázsolja elénk a
"kamera", a montázsok különös stccca
tóival; a falban az egyik lyuk mély,
barlanaseerű, mintha a szomszéd házak
ban is folytatódna, mintha a sötétben
még most is látszódna annak a fiúnak
a térde és arca, akit egyszer oda be
gyömöszöltek; valahol, két emelet kö-

zött a házbeli gyerekek csúfondáros in
diántáncának gyűrűjében halad, a kis
lány, a hátára kötözött, agyonpü!ölt pár
nából szálló tollpihék esőjében, majd az
egyik kanyarban meltosaateties, rózsás
arcú öregúr nyújtja neki a karját, mint
ha már régóta várta volna. Aztán el
tŰnik mindenki a képből, csak a kis
lány marad a tető sziirke ajtaja előtt,

aztán már ő sem, csak "üres, fekete
hid a kövek ésüvegsziLánkok fölött".

Vagy a megfoghatatlan döbbenete a
Kulikabátban. A megfogható, eleven,
részletezett valóság kígyó-átsiklása az
irreális ba, a fantasztikumba. Huszti Pé
ter tolmácsolása itt teljes értékű - az
Egyérintőnél mintha hiányoztak volna
interpretációjából a rezzenéstelen közö
nyü kegyetlenségnek markánsabb színei
-, érezteti a Teleki tér örvénylő hand
lés szuggesztiójában is a félelmetes, ir
reálisba mutató jelzéseket; a bódéban
kavargó színes női ruhák vidámsága mö
gött a feketeruhás öregasszonyt, "aki
sál'gán, mozdulatlanul lebegett a régi
kabátok között, mint vékony száion ló
gó villanykörte", s aki mint·ha valami
lyen transzcendens kapcsolatban állna
birodalmával, a ruhákkal, amelyek fé
lelmetesen repdesve megindulnak a lány

- felé, "mint az alvilagi rémek". Már nem
is csodálkozunk, hogy az Irénkét elkábí
tó-felszippantó ringlispil után Blúz és
fia összehajtogatják a lányt és feldob
ják a vasrúdra a többi ruhához. Az öreg
asszony csak most mozdul meg először,_

mikor a különös aktus már befejeződött.

Csak ennyit mond: "Zárunk".
Az ötvenes évek "megcsúszott figu

ráit", az előadók, társszerzők feketébe
játszó groteszk világát Mensáros László
elevenítette meg tolmácsolásának szoron
gó-ironikus árnyalataival. Az Előadó

hazamegy egyetl'en - bravúrosan elsó
hajtott - didergő-önironikus monológ
jával, végén hősének a porzó falak kö
zötti megdermedésével, semmibe hul
lásával, méltó reprezentálója volt az
Előadók, társszerzők kötetnek. Annak a
világnak, amelynek figurái egy óriási víz
alatti akváriumba keringenek, találko
zásuk tétova, esetleges: "mint amikor
két hal összeütődik".

A Mándy-mitológia világában külö
nös szerepet játszó Régi idők mozijának
kitúnő darabjai mellett az ifjúsági iro
dalomba forradalmian új hangot viv<5
regényeinek részletei is megszólaltak.
Az emlékezés, valóság és fantázia lírai
szövevényének, az Egy ember álmának
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tolmácsolása közben figyelhettünk fel
arra - amit Lengyel Balázs kitűnő,

hangulatos bevezetője és az íróval foly
tatott beszélgetése is jelzett -, hogy
ez a próza - miközben a valóság na
gyon széles és mély rétegeit tárja fel 
a művészi megformálás erejével, a
nyelv stiláris, szóképi tömörségével szin
te elérte a líra kifejezési lehetőségeinek

határait.
VIGH BÉLA

BÁBU.H. i.s liMHERE.H.

A bábjáték napja,inkban autonóm mű

vészet, amelynek "témaköre kitágult a
mesék, valószerűtlen és fantasztikus, a
szatírák, paródiák, karikatúrák groteszk
és komikus, a költői művek lírai és el
vont, az ,avantgarde drámák általános
és abszurd világa felé egyaránt".

E sokféle mŰfaj közül ezúttal a gro
teszk jelent meg az Allami Bábszínház
műsorában. A Szentivánéji álom kere
teket feszegető komplexi!ása (látvány,
hangzás, mozgás együtt), s további ki
suqárzásai: a Petruska tűzijátéka, az
Angyal szállt le Babilonba ambivalen
ciája, A csodálatos mandarin merész
tenyreklámja, a brechti Hét főbűn szi
tuációs közege, s nem utolsósorban A
fából faragott királyfi "mai világa" után
e "kitágu.zt témakörben" a Hét groteszk
a kifejezóeszközők további gazdagodását
jelenti. Ném a szorosan vett játék do
minál az egyes jelenetekben, hanem a
plasztikai elem. Ami pedig az előadások

légkörét meti, inkább nyomasztó fátyol,
mintsem felszabadult derű lebeg a taps
függöny felett. A teljes műsor össze
foglaló jellege a szuggesztió.

Az első: Kosztolányi Dezső klasszikus
lJeretű "bábjáték-rímjátéka" (ahogy az
1918-ban megjelent Kain c. novellás
kötetében nevezi), A szörny, A háború
réme jelentkezik itt a homo aestheticus
képzeletében. Késre, villára tűzött

krumpli, kalarábé, horganyvOdör jelen
tik a kellékeket, amelyeket eouetlen,
minden ízében élő színész, Szabó István
mozgat. A monodráma (jóllehet eredeti
leg négy szereplőre íródott) szuggesztív
ereje az abszurd közlésén túl az egyén
sorsát is hordozza. Az akasztott katona
vonaglásai a habzsoló kapitalizmusnak
nemcsak az egyes államokra, hanem az
egyes emberekre ís kivetített tragédiája.

Jean-Claude ll.an Itallie Motelja,
tmnszpozícíÓ. Korunk Amerikája, a gon
dolatok, érzések komformizmusában
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szinte [éiissé emeli a tárgyi világot,
amelyhez az ember is lealjasul. Az óri
ás kezű, emberfejű motelban örökké
jelen lévő civilizációt amellékhelyiség
folytonos gépi zaja képviseli, amely le
hetetlenné teszi egy fiatal pár intim
együttlétét nászútjukon. Személyiségük
eltűnik, köröttük kipusztul a csend. Az
arányok törvénye jól érvényesül a da
rabban, csupán a töméntelen beszéd
hat zavaróan. A stilizált környezetben
a vásáros mutatványosok jutnak eszünk
be, de az ő kellemes rögtönzésüket itt
lelketlen bohóckodás váltja fel.

Az eszközök gazdagsága legszembe
tűnőbben Urbán Gyula Kompozíciójá
ban niutatkozik meg. A szellemes pan
tomimjáték csak élő szereplőket bír el,
bár érdekes megjelenítés a paciens fé
lig báb maszkja. Egyszerre emlékeztet
ez az antik tragédiák jelmezes alakjai
ra s Brecht "maszkos hőseire". AI:!Lk
jában a kispolgár jelenik meg, akit a
természetellenesen fehérre maszkírozott
pszichológus és asszisztensnője sterili
záinak : előkerül a szíve helyett egy
ketyegő óra, a Biblia, a Brosúra, az éle
tét jelentő szokás-tárgyak egész garma
da (kalap, glaszékesztyű), a nemzetiszí
nŰ zászló. A csupán divatok rabjából
végül is egyetlen durva zsák marad. A
szerzői és egyben rendezői utasítás nél
külöz minden lírai elemet. Pontos moz
dulatok, hideg arc, archaikus mosoly a
kíméletlen kritika hordozói. S ezekkel
máris új müfaj született: a közéleti báb
játék.

"A művészet a magány apoteózfsa"_
irta 25 éves korában S. Beckett. A Oe
ekeiti magányazonban többféle. Az egyik
például az emberi nyomorúságból, a
tehetetlenség kiszakító érzéséből fakad,
a másik az atomháborút túlélők magá
nya. Mintha mindkettő egyszerre lenne
jelen az Acte sans paroles I. (Némajá
ték) bábváltozatában. A Beckett mű

vészetét jellemző apercu, amely szerint
regényei cselekmény nélküli seooepek,
míg drámái szövegtelen gesztusok, itt
a legnyilvánvalóbb. Koós Iván tragiku
san szép bábuja öntörvényével túlmutat
aszöveget mondó, s közben gesztikuláló
"kicsinyített ember" szerepén, és pusz
tán gesztusokkal "mondja el" a törté
netet. A koporsó alakú sivatag-díszlet,
az esetlenül ide-oda billenő, de jobbára
üTő bábfigura jól példázza a peremre
került ember abszurd létét, val,ami iszo
nyú pusztítás után. E szeretni való,
gyerekesen viselkedő emberke utolsé
kézlegyintése az orrc előtt libegő V/Z
feliratú üveg láttán (ez a mozdulat nincs
benne az eredeti szövegben, de a szerző

többi utasításával konzseniális értékű!)



TOTH SANDOR

felveti a kérdést: mi lesz ennyi lemon
dás után? A rendező Szőnyi Kató el
gondolása, s" anagyszerűen kőz1'emű

ködő Pataki Imre játéka ezt a kérdést
is érzékelteti.

Örkény István Az óbudai Ikrek nép
szerű groteszkje kevésbé viseli el a oab
színházi kereteket. Inkább animációs
filmnek való, mintsem árnyjátéknak. Mi
ként Gyárfás Miklós Kis minta-színda
rabja is kiszorul a bábjátékok közül.
Játékos játékossága - ha már paródiá
nak készűlt - inkább illik kabarészín
padra. Az otromba "díszletbelépé'sek",
Hári Ferenc itt-ott botladozó narrátori
közreműködése még a rendezói "spon
tán játék" elgondolást is teljesen le
rontja.

Az Aventures című tárgybalett-kom
pozíció méltó Szilágyi Dezső eddigi zenei
adaptációíhoz. Ligeti György zörej-sikoly

RÁDIÓ MELLETT
KÉPERNYŐ ELŐTT

DECEMBERTÖL MARCIUSIG

A művészet: találkozások sorozata,
Az iró találkozik a témával (megmagya
rázhatatlan és megfogalma~hatatlan ta
lálkozás ez, legtöbbnyire annyi, hogy
"ki kell mondani valamit" - és ez a
valami, ez a még homályosan létező, de
már létező: ez a téma) ; a téma találko
zik az íróval (és az íróban önmagával),
élni kezd, művé alakul (helyesebben:
alakítja önmagát). És jönnek az újabb
találkozások: a mű találkozik az olvasó
val, de éppígy találkozik a művésszel

is; a művész találkozik - azonosul 
a megformálandó művel ("szakmai"
nyelven: az anyaggal). Az előadás pil
lanatában már a megformált anyag (az,
akivé a művész vált) találkozik a hall
gatóval, a nézővel. "Elindít" benne vala
mit, a lélek pedig "rezonál", összecseng,
együtt-hangzik az életrekelt művel. Meg
világosodik a varázsszem, fény gyúl a
képernyőn: a mű élménnyé alakul. Az
élmény tovább él a befogadóban, em
lékké lesz és megújul: az igazi művé

szet megmarad, amíg ember él, amíg
van, aki teremtsen, és van, aki befo
gadjon. A művészet örökkévalósága:
visszfénye annak a Másiknak, ami nem
határolható körül az emberi lét nap
hónap-esztendő-határaival.

Decembertől márciusig - mind a rá
dió mellett, mind a képernyő előtt -

zene3ere kitűnően illik a mozdulat rit
musa, Szilágyi Dezső megérezte ezt, s
így szövegkönyvében "végigpásztázza" a
zenei ritmus valamennyi lehetőségét.

Nem bábuk, csupán tárgyak mozognak,
vonaglanak: vörös paróka, fogason lógó
öltöny, vadászkalap. Ez már nem báb
játék, ahol a pars pro toto ábrázolási
elve érvényesül, hanem zenei megjelení
tés a toto pro pars jegyében. Arc, kéz,
láb hiján a tárgyi mozdulat igy a rész
ből nem képes a lényegi elemet ~:i

emelni, csupán a zenében él, amelylii!'n.
- Lukács György szavaival - a "belső
a lehető legmagasabbrendű meghaÍáro
zottságig növekszik... míg a külsőnek
a legnagyobb fokú meghatározatlanság
ban kell megrekednie". Az Aventuresben
ez utóbbi megnevezhetetlen tragikum'6a
hajlik.

sok ilyen művészi találkozásban volt
részünk. A következőkben e találkozá
sokból szeretnék felvillantani néhányat.

(LUKACS MARGIT ESTJE) MŰ'vészi

pályájáról, hivatásáról beszélt a Kos
suth Rádióban Lukács Margit. Est jének
narrátora és közreműködője egyaránt ő

volt. A gondolat pedig, amely köré a
drámai szemelvényeket csoportosította:
a sokarcú, mindig megújuló Éva.

A szinjátszásnak jó néhány emlékeze
tes pillanata van. Pillanatok, amelyek
megmaradnak az emlékezetben, jóllehet
valóságukban az idő már tovasodorta
őket. "A művészet örök. A többi por" 
írta Théophile Gautier. És e sok pilla
nat között van egy, a "nagy szerep-pil
lanat", ami valamiképpen benne van
minden későbbi alakitásban. Félreértés
ne essék: nem önismétlésre, szerepmá
solásra gondolok, hiszen az elhivatott,
igazán nagy míivésznek annyi arca (és
élete) van, ahány szerepe: mindig az,
akit éppen alakít (helyesebben: "él"). De
hát Éva nemcsak szerep, Éva - bár
mennyire sokszor elmondott kifejezés,
ezt érzem a leginkább ide illőnek - az
"örök nő". Éva a teremtéssel kezdődő
fejlődésnek abban a korszakában lép a
történelembe, amelyben megjelenik az
Ember. És ettől a korszaktól kezdve Éva
a paradicsomi boldogságnak éppúgy ré
szese - és főszereplője -, mint a m
lágfejlődés, az emberi történelem továb
bi korszakainak. De minden korszak
Évá,;a azt az első "modell"-t újítja meg,
kapcsolata a férfival mindig valamikép
pen "az Édenkertnek egy késő sugára".
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Ez a "késő sugá1'" - az első és mind
untalan megújuló - villan fel az ihlet
pillanataiban, valahányszor az alkotómű

vész erről a kapcsolatról ír, ezt'a kap
csolatot ábrázolja, "művé" alakítja, Ezt
álmodta - és alkotta újjá a "sztregovaí
remete" a Tragédiában. Mennyi szál
vezet visszafelé történelemben és íro
dalomban - időtlenül az időben -, és
ezek mind találkoznak egymással egyet
len pontban, egyetlen pillanatban. És ez
az egyetlen pont, ez az egyetlen pilla
nat - íme - meghatároz egy gazdag
művészi pályát: Lukács MlJ,rgitét.

Claudel írta a költészetről,hogy an
nak tárgya "a szent Valóság, mely egy
szer s mindenkorra adva van, és mely
be bele vagyunk ágyazva. A látható dol
gok világa, melyhez a hit hozzácsatolja
a láthatatlan dolgok világát". De ami
igaz a művészet egyik ágára, az igaz a
többire is. A mindent magába foglaló
Egészre (amire a művész - minden iga
zi művész, tehát a színész is - törek
szik). Lukács Margit művészetének is
ez az eredője és célja, minden alakításá
val ezt tükrözi, ezt adja tovább. Nem
véletlenül hivatkozom itt Claudelra. Lu
kács Margit egyik felejthetetlen alakí
tása: Claudel Johannája. Johanna is
Éva: ő is "glóriásan általlép" (ahogy a
londoni szín Évája) az enyészet föZött.
Erről vallott Lukács Margit a rádióban,
mert nemcsak a színpád, hanem a hang
művésze is. Játszik a hangján - és ját
szik a hangjával. Mindezt pedig anél
kül,hogy bármiféle külsődleges eszköz
zel "megváltoztatná", egy-egy adott sze
rephez "alkalmazná". Az ő hangja min
dig az a mély tónusú - nagyon dalla
mos és nagyon zenei - hang, amelyet
leginkább talán a csellóhoz hasonlíthat
nánk. De ez a hang mégis annyiféle,
ahány szerepet a mikrofon előtt megje
lenít. Többször is részt vettem Lukács
Margit rádiófelVételein. Ezek közül itt
most hadd elevenítsek föl egyet, "A bű
vösvásár" című mesejátékot, amelyben
az olasz gyermekek karácsonyi jótündé
rét, Befanát alakította. Először koldus
asszönyként kellett megszólalnia, hogy
azután - egyetlen pillanatnyi fordulat
tal - tündérré változzék. Lukács Mar
git ezúttal sem élt a könnyebb és egy
szerűbb lehetőséggel: mint koldusassz
szany sem torzította el a hangját, nem
"köhécselt", nem "sipítozott". Ugyanaz
a hang volt mindkettő - és mégis más.
Egyik - akoldusasszonyé - elesettsé
get. szomorúságat fejezett ki, másik 
Befanáé - fenséget, varázserőt és jó
ságot. A művész - akinek a mesejáték
éppannyira hivatásbeli feladat, mint É1Ja,
Lady Macbeth vagy Johanna - a fi-
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gura benső világát, jellemét, sorsát tár
ta a hallgatók elé a hang és a tökéletes
átélés erejével.

(BUDAI NAGY ANTAL IGAZSAGA)
A.z igazi író - a hivatás szerint való 
a látomások embere. Látomásaiban nem
csak a maga benső, egyéni világáról kap
(és ad) hírt, hanem a körülötte lévő

világ, a valóság "jelzéseit" is "fel
fogja". Akkor is, ha ezek a "jelzések"
önkéntelenek, eredetükben nem szándé
koltak, nem tudatosak. E felfogott, meg
értett és művészi formába öntött jelzé
sekből bontakozik ki az életm'ú, a mű

vek mérföldköveivel megjelölt alkotói
életút. Az üzenet, amelyet az író a vi
lágba, a valóságba - a lélekbe szét
sugároz. Ilyen író Kós Károly is, aki
nek Budai Nagy Antal című drá
máját karácsony másodnapján láthatták
a tévénézők.

Kós Károly 1883-ban született, tehát
ebben az esztendőben lép be a kilenc
venedik életévébe. Kilenc évtized benne
világrendítő és társadalmi átformáló tör
ténések, egy emberi-művészi pálya kibon
takozása és naggyá fejlődése. Az író 
aki az épitészetnek éppúgy mestere, mint
a betűnek és a szónak - életének soka
sodó évei során volt lapszerkesztő, az
Erdélyi Szépmíves Céh szervezője és
igazgatója (egyszersmind a kiadványok
szerkesztője, tervezője, illusztrátora), po
litikus és tanár, s volt és maradt mind
végig humanista. Közben pedig olyan
maradandó művekkel ajándékozta meg
az irodalmat, mint a "Régi Kalotaszeg",
a "Varjú-nemzetség", "Az Országépitő".

a "Hármaskönyv" - tanulmányok, regé
nyek, színművek sora -, és köztük a
"Budai Nagy Antal históriája", ez a va
lóságból és költészetből szőtt igaz mese,
amit bemutattak színpadokon, a szegedi
Dóm előtt és most - mint tévéjátékot
- a képernyőn is. Születésnapi ajándé
kul az erdélyi magyarság, a romániai
magyar nyelvű irodalom legnagyobb élő

alakjának, és karácsonyi ajándékul a te
levízió nézőinek.

Van a Budai Nagy Antal utolsó jele
netében egy mondat, amely mintegy ma
gábasííríti a mű mondanival6ját és tör
ténelmi távlatokat nyit. Az apát mond
ja, a haldokló Budai Nagy Antal mel
lett, Csáki István vajdának: "Ami iqaz
ság volt benne, az nem halt meg". "Ben
ne" vagyis: az "eretnek.~égben"

(amely - mint "eretnekség" - ma már
a múlté. Vannak "elszakadt testvérek"
- akiknek elszakadásában nem kis ré
sze volt az eltaszít6 kéznek is -, de
ezek az "elszakadt testvérek" éppúgy
keresztények, mint - Sík Sándor sza-



vaival élv.e - "mindenki, aki jóhisze
műen szolgálja az Istent úgy, amint hi
te szerint az lsten kívánja"). A törté
nelmi tények - az egyháztörténelmiek
is -: tények; a történelmi tévedések 
az egyháztörténelm.iek is -: tévedések.
Nincs rajtuk mit szépíteni. Kós Károly
nem szépít és nem torzit. Megmutatja
az emberi gyöngeségeket mindkét olda
lon, ahogyan megmutatja az erényeket.
is, kihangsúlyozva az igazságot: nem a
felkelők fogtak először fegyvert, és ami··
kor - kényszerítve - mégis fegyvert
fogtak, nem a vallás ellen tették. (Lé
pes püspök sem hitvédelem ből csatlako
zott a nagyurakhoz és kiáltott anathé
mát a kelyhesekre, hanem azért, hogy
a tizedet - amelyet ·három éven át nem
szedett be - most a kibocsátott új pénz
ben [izettesse meg a jobbágyokkal.) Az
1437-es fölkelés egyike volt azoknak,
amelyekben az erdélyi magyarok, szé
kelyek, románok és szászok együtt har
coltak emberi jogaikért, szabadságukért.
Kós Károly itt is - mint minden mű

vében - a sorsközösségben élő népek
egymásrautaltságát, a megbékélés igaz
ságát hirdeti. "A história soha, egyet
len szóval sem említi, hogy a románság,
mint faj, szembekerült itt a magyar
sággal, mint ellenséggel" - írja egyik
tanulmányában _. "De azt tudjuk, hogy
a román és magyar jobbágy, sőt a ma
gyar bocskoros nemesség is ezen a föl
dön a múltban minden bajában egymás
mellett állott, szemben - másokkal".
"Minden bajában": a történelem tanú
ságtételre hívó pillanataiban. Ilyen tör
ténelmi pillanat volt az erdélyi paraszt
ság megmozdulása is.

Felejthetetlenül szép és megrázó jele
nete a drámának (és így ábrázolta a
tévé-változat is), amikor Budai Nagy
Antal, kezében a kehellyel - miként
ha az utolsó vacsora termében volnánk
- felolvassa a magyar nyelvű Bibliá
ból az átváltoztatás igéit. Az igéket,
amelyeket a maga nyelvén akart halla
ni a nép. És mennyire stílusosan illett
a karácsony hangulatához a befejező

kép: a gyermeket váró Bese Anna ki
menekítése a fegyveresekkel körülzárt
várból. Ez a kép is bibliai pillanatot
idézett: a!t az éjszakát, amelyen Jó
zsef "fogta a gyermeket és anyját",
hogy megmentse őket Heródes katonái
tól. De ugyanakkor, a karácsony közvet
len közelében, elővillan megínt az ál
dozat bibliai látomása: a haldokló Bu
dai Nagy Antal Krisztus Testét és Vérét
veszi magához. (Milyen közel van oly
kor egymáshoz Betlehem és Jeruzsálem!)
"Antal tudja: az út véren és könnyön
át vezet" - írja Tordai Zádor (Kortárs,

1971 október). De vállalja ezt az utat
és meghal, "hogy holtában is élő ma
radjon: mint az igazság".

Élménytadó, az írói mondanivalót hí
ven közvetítő előadás volt Kós Károly
művének tévé-változata. Adám Ottó
rendezése mindvégig egységes stílust
teremtett. A jól kiválasztott szereplők

együttessé forrtak össze, a címszerepet
alakító Juhász Jácint emberien-művé

szien hiteles, színvonalas játékában pe
dig tanúi lehettünk egy kitűnő művész

és egy költőien megkomponált szerep ta
lálkozásának.

(A FEKETE VARaS) A filmet az ere
deti színhelyeken forgatták, színesben,
népes szereplőgárdával és statisztériá
val. A regényt T,hurzó Gábor írta.jilm
re, Zsurzs Éva rendezte, az operatőr

Czabarka György volt, a zeneszerző pe
dig Szöllősy András. A végeredmény:
valamennyi eddig bemutatott sorozat
közül az első, amelyet osztatlan elisme
rés fogadott. Sokszor leírták már, hogy
"A fekete város" Mikszáth legkeserűbb
regénye. A hirtelen haragú Görgey Pál,
Szepes vármegye aUspánja rálő a lőcsei

főbíróra, mert az lelőtte a kutuáj4,t. .A
főbíró meghal, Lőcse város bosszút es
küszik: addig gyászt öltenek és feketé
ben járnak, ameddig Gorqeimek fejét
nem veszik. Csakhogy a főbíró nem
Görgey pu,skagolyójától halt meg, ha
nem elvérzett, mert Nustkorb bíró 
ahelyett hogy hazavitette volna - kö
rülhurcoltatja az alispán birtokán, hogy
a vérnyomokkal megjelölt földterületet
- egy ősi törvény alapján - Lőcse vá
rosához csatolja. A regény - Mikszáth
utolsó, már súlyos betegen írt műve -:
végrendelet és figyelmeztetés. A monda
nivaló: áttételes. Ahogyafőbíró el
vérzett, úgy vérzik el a nemzet, lia to
vábbra is pártviszályokkal, önzéssel,
szűk látókörű sovinizmussal őrU fel, té
kozolja el értékeit, joob sorsra érdemes
erőit. A második gyilkosság - Gorgey
lefejezése -: nem írói igazságszolgál
tatás, ·hanem szimbólum, annak a gyil
kosságnak - egymást ölésnek - szim
bóluma, amelybe egy nemzet roppant
bele (és a Rákóczi szabadságharctól két
évszázadnak, a regenlf keletkezésétől
közel fél évszázadnak kellett eltelnie,
hogy ezt a roppanást kiheverje). És most
már nem történelmi vonatkozásokban,
hanem emberi, személyi, társadalmi
mondanivalójában nézve: minden kicsi
nyesség, önzés, Tágalmazás, a mások
problémái, gondjai iránti érzéketlenség
éppúgy tragédiák okozója lehet (és épp
úgy értelmetlett hiábavalóság), mint
ahogyan az "A fekete város"-ban tör-
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tént. Találaan írja a Magyar Nemzet
tévékritikusa, Vilcsek Anna: "Rákóczi
meg a császár annyit jelent A fekete
város főszereplői számára, amennyit az
egymás gyűlöletébe fulladt társbérlők

nek a felsőbb szervek, ahova panasszal
[ordulhattuú: a mellékhelyiségek hasz
nálati jogáért, vagy a villanyszamla
elosztása végett. Milyen mélységesen is
merte Mikszáth az emberi természetet,

. amely kétszáz év alatt nemigen válto
zott! S azóta? Ha sokat változott vol
na, aligha nyűgözne ie ennyire ma ez a
könyv." Es a film, amely Mikszáth Kál
mán sziiletésének 125. évfordulójára ké
szült. Thurzó Gábor forgatókönyve nem
egyszerű "feldolgozása" a regénynek.
aj, a tévéfilm mŰfajában öntörvényű
alkotás, ami nem hullik szét a soroza
tok mozaikjaira, hanem egységesen át
gondolt, szerves egész. A világa mik
száthi, korrajza, az. alakok abrázolása,
a "levegője". Az irói (és rendezői) szán
dék olyan művészek játékában valósult
meg, mint Bessenyei Eeretic hiteles, em
beri (a figuráról egyetlen szemrándítás
sal, gesztussal sokat elmondó) Görgey
Pálja, a gazdáját (júdási párhuzammaII
harminc aranyért eladó Bibó'kja, Pécsi
Sándor nagyszerű Qu.endelje. Lehetetlen
mindenkit felsomlnunk, mégis külön
meg kell emlékeznünk Venczel Veráról,
aki ezúttal is "éli" - harsány kiitsásé
gek nélkül, eszköztelenül és művészien

- Rozáli (nem "szerepét", hanem) alak
ját. Van egy nagy pillanata - a film
sorozat záróképe -, amikor ott marad
magányosan, gyászba öltözötten a feke
te ruhákat elhamvaszfó, lobogQ mág)'"
előtt. Iszonyodv.a fogja be a fülét, hogy
ne hallja Lőcse harangjait, amelyek
úgy zuhognak rá, döngve, kongva, dü
börögve, mint a halottra a rögök. A já
tékos, törékeny kislányból néhány pil
lanat alatt tr,agikus hősnő válik: már
maga ís szimbólum, a gyűlölet értel
metlenségének áldozata. Réműlt tekin
tettel mered a tűzbe, mintha sirba zu
hanó nemzedékek - megannyi áldozat
- nev~ben kérdezné: "Rettenetes ez az
egész. Ki érti ezt? .."

(Já ESTET NyAR ... ) Ugyanez a
kérdés - kimondva - el is hangzik a
másik tévéfilm, a "Jó estét nyar, jó es
tét szerelem" végén. Fejes Endre műve

már a könyv megjelenésekor is élénk
vitákat váltott ki, s nem kevésbé élénk
viták kavarognak a most bemutatott
kétrészes film körül. A viták vissza
visszatérő motívuma: egy gyilkost nem
lehet fölmenteni, igazolni, igazságtevő

népmesei hőssé előléptetni. Csakhogy:
senki sem születik gyilkosnak, senki
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nem választja az általános iskola vagy
a gimnázium befejezése után "szakmá
ul", "hivatásul" a gyilkolást. Legalábbis
így megfogalmazva nem. Fejes Endre
hőse, ahogy az író megírta - és azzal
a sok mindent emberileg, jellembelileg
megmagyarázó, művészi hitelességgel,
amivel Harsányi Gábor megjelentffette
- nem a világban, hanem egy álo'mvi
lág ban él. Ebben az álomvilágban ő

nem betanított munkás, kiválóan dolgo
zó lakatos, hanem görög diplomata. Ját
szik, egy magairta szerepet, és rendez
egy több jelenetből álló színdarabot,
ahol a partnerei hiszékeny lányok, aki
ket a pozíció, a társadalmi állás, a
pénz, a gondtalan élet lehetősége csábít
és szédít meg. Néhány angolul és tört
magyarsággal kiejtett szó, elegáns ujj
csettintés a pincérnek, pár könnyedén
,,;öppenő százas - és máris úgy rajza
'nak .et fiú körül, mint pillangók a láng
körül. De hát: ez a láng nem valódi,
csak egy álomvilág visszfénye. Es aki
álomvilágban él, az vagy fÖlébred ide
jében vagy elbukik. Fejes nem menti
föl a gyilkost - de nem is ítéli el
egyértelműen. Szánja és szereti (szána
lommal szereti) ezt a valami-többet
akaró kisembel't, aki - ha körülménye'i
másként alakulnak (és h(l idejekorán és
határozottabban mellé ál1nak) - talán
valóban költővé is lett volna, talán dip
lomatává is; de így - a valósággal
szembenállva, a valóság ellenére - gyil
kossá lett. Sodl"ódik lefelé, a végzetes
végkifejlet felé. Vergődik - még a vég
ső pillanatokban is, szinte könyörög a
lánynak, a hazugságnak, a sorsnak a
végzetnek, meg akar fogódzni vala;ni
ben -, de a képmutatás lerántja a ma
ga farsangi álarcát, szemébe vigyorog
a kegyetlen és immár megszépíthetetlen
valóság. "Rettenetes az egész. Ki érti
ezt? " .. Én elmegyele most"". elmondok
mindent a rendőröknek, a bíróságnak,
alcárhol az uraknak, a nepköztársaság
nak." Itt már nincs visszaút. Es hogy
magunk is - még végső bukásában is
- szánalommal szeretjük ezt a Sötét
ruhás fiút (az embert, és nem a búnét),
az Harsányi Gábor megrázóan igaz ala
kításának is ,az eredménye. Egy já szi
nész 1,ált a szemünk előtt nagy szinész
szé. A "Jó estét nyár, .1ó estét szere
lem" valahol a görög tragédiákka1 ro
kon (nagyszerúen érzékelteti ezt Szőnyi

G. Sándor rendezése a három elárusító
lány visszatérő motívumával is - mint
valami modern k6russal), az írói mon
danivaló itt - a tévéfilm múJa.1ában
- méltó és művé.~zileg teljes értékű ki
fejezési formát kapott.

BALASSY LASZLÓ


